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Órgão Oficial do INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Lei nº 5648, de 11.12.70 art. 9º e decreto nº 68.104, de
22.01.71, art. 24
SEDE DO INPI – RIO DE JANEIRO
SB – Rua São Bento, 1 - Centro - RJ - CEP: 20090-010
MV – Mayrink Veiga nº 9, Centro - CEP: 20090-910
PM – Praça Mauá nº 7, Centro - CEP: 20081-240
Tel.: PABX (21) 3037-3000
PROCURADORIA
MV – 23º andar
Tel.: (21) 3037-3731, 3037-3732
Fax: (21) 3037-9841
DIRMA – Diretoria de Marcas
SB – 22º andar
Tel.: (21) 3037-4352
Fax: (21) 3037-3247
DIRPA – Diretoria de Patentes
SB – 22º andar
Tel.: (21) 3037-3592, 3037-3715, 3037-3049
Fax: (21) 3037-3194
DICIG – Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e
Registros
SB – 22º andar
Tel.: (21) 3037-3646, 3037-3608, 3037-3648
Fax: (21) 3037-3175
DIRAD – Diretoria de Administração
MV – 27º andar
Tel.: (21) 3037-3114
DICOD - Diretoria de Cooperação para o Desenvolvimento
SB – 22º andar
Tel.: (21) 3037-3130

DIVISÕES REGIONAIS
BRASÍLIA
Chefe : Antonio Carlos Pereira Coelho
e-mail:diregdf@inpi.gov.br
SAS - Quadra 2, Lote 1A - Brasília
DF - CEP: 70070-020
Tel.: (61) 3224-1114
Horário de Atendimento: 10h às 16h30
CEARÁ
Chefe : Alberto Moreira Rocha
Substituto: Ronaldo Alves
e-mail:direg-ce@inpi.gov.br
Rua Doutor Mário Martins Coelho, nº 36 Aldeota
Fortaleza/CE - CEP: 60170-280
Tel.: (85) 3261-1372 / 3261-1695
Fax.: (85) 3268-1495
Horário de Atendimento: 10h às 16h30

MINAS GERAIS
Chefe : José Renato Carvalho Gomes
email:jrenato@inpi.gov.br / direg-mg@inpi.gov.br
Av. Amazonas, 1909 - Bairro Santo Agostinho.
Belo Horizonte/MG CEP: 30180-002
Tel.: (31) 3291-5614 e 5623
Fax.: (31) 3291-5449
Horário de Atendimento: 10h às 16h30

Bahia
Responsável: Flávio José Moreno
e-mail: fjmoreno@inpi.gov.br
Rua Pedro R. Bandeira, 143 - 5º andar – Bairro Comércio
(prédio da SINN da prefeitura) Edifício das seguradoras
Salvador/Bahia CEP: 40015-080
Tel.: (71) 3326-9597 / 3242-5223
Horário de Atendimento: 10h às 16h30

PARANÁ
Chefe: josué Alves de Lima
e-mail:diregpr@inpi.gov.br
Rua Marechal Deodoro, 344, 16º andar
Edifício Atalaia, Centro,
Curitiba - PR CEP: 80010-909
Tel:(41) 3322-4411
Horário de Atendimento: 10h às 13h e 14h às 16h30

Espírito Santo
Responsável: Edilamar Gonzaga
Praça Costa Pereira ,nº52, Ed. Mechelini salas 601 a 603,
Centro-Vitória/ES CEP 29010918
Tel.: (27) 3235-7788
Fax: (27) 3315-9823
Horário de Atendimento: 10h às 16h30

RIO GRANDE DO SUL
Chefe: Maria Isabel de Toledo Andrade Cunha
Chefe substituta: Julieta Ferreira de Macedo
e-mail: bel@inpi.gov.br
Av. José de Alencar, 521 - Cobertura 902 Bairro Menino Deus
Porto Alegre/RS CEP: 90880-481.
Tel.: (51) 3226-6909 / 6422 / 3227-5886
Horário de Atendimento: 10h às 16h30
SÃO PAULO
Chefe: Maria dos Anjos Marques Buso
e-mail:direg-sp@inpi.gov.br
Rua Tabapuã, 41 - 4º andar - Itaim-Bibi
São Paulo/SP - CEP: 04533-010
Tel.: (11) 3071-3434 / 3433 / 3436 / 3438
Horário de Atendimento: 10h às 16h30
REPRESENTAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS:
Acre
Responsável: Amoísio Severiano Freitas
Secretaria de Desenvolvimento Ciência e Tecnologia
BR-364, km 5, Zona A - Setor 3 Lote "1-A" Distrito Industrial- Rio Branco/Acre CEP: 69917-100
Tel.: (68) 3229-6349 / 4259/5566
Horário de Atendimento: 8h às 12h -14h às 17h30
Alagoas
Responsável: Jarbas Agostinho dos Santos
e-mail:reinpi.al@gmail.com
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico - SEPLANDE
Av. da Paz, 1108 - Jaraguá
Maceió/AL CEP: 57022-050
Tel.: (82) 3315-1721 / 1719
Horário de Atendimento: 10hs às 16h30
Amapá
Responsável: Rosenilda Creuza Silva de Souza
e-mail:rsousa2012@bol.com.br
Junta Comercial
Av. FAB, 1610 - Centro
Macapá/AP CEP: 68900-000
Tel.: (96) 3225-8650
Fax.: (96) 3225-8654
Horário de Atendimento: 07h30h às 13h30
Amazonas
Responsável: Francisco Montandom Guilhermino
SEPLAN - Secretaria do Estado de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico
Rua Major Gabriel, 1870 - Praça 14 de janeiro.
Manaus/AM CEP: 69060-060
Tel: (92) 2126-1235 / 1200
Horário de Atendimento: 07h30h às 13h30

Goiás
Responsável: Rosemar Rodrigues de Oliveira Marinari
Substituta: Lara Guimarães Pires
Junta Comercial do Estado de Goiás
Rua 206- Esquina 259 - Setor Universitário, Qd. 84, Lts 5 à
8 Goiânia/GO CEP:74.640-310
Tel.: (62) 3202-2246 / 3202-2262 / 3261-4833 ramal 279
Horário de Atendimento: 8h às 18h
Maranhão
Responsável: Déa Lourdes Furtado de Oliveira
e-mail: dea.oliveira@sedinc.ma.gov.br
Secretária de Estado da Indústria e Comércio
Avenida Carlos Cunha, s/nº - Sala 210
Edifício Nagib Haickel - Calhau/MA - CEP: 65.065-180
Tel.: (98) 3235-8546 / 3235-8621
Horário de Atendimento: 13h às 19h
Horário de Protocolo: 13h às 16h30
Mato Grosso
Responsável: Kenner Langner da Silva
Junta Comercial do Estado do Mato Grosso - JUCEMAT
Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N° - CPA
Cuiabá/MT CEP: 78055-500
Tel.: (65) 3613-9520 / 9528
Horário de Atendimento: 8h às 12h e 14h às 17h00
Mato Grosso do Sul
Responsável: Clenira Brandão de Souza
e-mail: jeane@inpi.gov.br
Secretaria da Diretoria Executiva – FUNDECT/MS
Rua São Paulo, 1436 – Vila Célia – Campo Grande/MS CEP: 79010-050
Tel.: (67) 3316-6717
Horário de Atendimento: 07h30 às 13h30
Pará
Responsável: Paulo Fernando Campos Maciel
Secretaria de Estado, Ciência e Tecnologia e Inovação –
SECTI
Avenida Presidente Vargas, 1020 - Campina
Belém - Pará - CEP 66017-000
Tel.: (91) 4009-2534 / 4009-2531
Horário de Atendimento: 8h às 13h e 14h às 16h
Responsável: Francisco Montandon Guilhermino
SEFA - Secretária Estadual da Fazenda
Av. Mendonça furtado, 2797, Bairro Fátima
Santarém/PA CEP : 68005-020
Tel.: (93) 3063-5634
Horário de Atendimento: 8h30h às 13h
Paraíba
Responsável: Aline Nascimento Duarte
Secretaria de Estado de Turismo e Desenvolvimento
Econômico / Cia de Desenvolvimento da Paraíba – CINEP
Rua Feliciano Cisne, Nº 50 - Jaguaribe
João Pessoa/PB CEP: 58015-570
Tel./Fax.: (83) 3208-3922 / 3923 / 3242-2545 / 2729
Horário de Atendimento: 10h às 16h30

Postos Avançados
Pernambuco
Responsável: Eduardo Andrade Bemfica
e-mail: redirpe@inpi.gov.br
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Campus Universitário
Bairro Engenho do Meio
Recife/PE CEP: 50670-920
Tel./Fax: (81) 3453-8145 e 3271-1223
Horário de Atendimento: 10h às 16h30
Piauí
Responsável: Maria Santa Fé Souza
e-mail: reinpi.pi@gmail.com
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
Central-Fácil/SEBRAE
Rua Rui Barbosa nº 805 - Centro- CEP: 64000-090
Tel.(86)3216-3000 R. 1403
Horário de Atendimento: 07h às 13h
Horário de Protocolo: 10h às 13h
Rio de Janeiro
Responsável: Eliane Taveira
ACINF - Av. Alberto Braune, 111 - Térreo
Nova Friburgo/RJ - CEP: 28613-001
Tel.: (22) 2522-1145 / 8452
Horário de Atendimento: 10h às 16h
Responsável: Ledio Ferreira
Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis
Rua Irmãos D'Angelo nº 48 - 7º andar
Petróolis/RJ - Cep: 25685-330
Tel./Fax.: (24) 2237-1101
Horário de Atendimento: 9h às 11h - 13h às 18h
Rio Grande do Norte
Responsável: Kátia Roseana Maia Emericiano
e-mail: katiar@rn.gov.br
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Centro Administrativo do Estado
BR-101 - km 94 - 1º andar - Lagoa Nova
Natal/RN CEP: 59064-901
Tel.: (84) 3232-1723 / 1745 / 3231-0541
Horário de Atendimento: 07h30 às 12h30
Horário de Protocolo: 10h às 12h30
Rondônia
Responsável:Elismarcia da Silva de Oliveira
Av. Pinheiro Machado, 326 - Caiari
Porto Velho/RO CEP.: 78900-050
Tel.: (69) 3216-8603 / 8636 / 8620 / 1031
Horário de Atendimento: 8h às 14h
Roraima
Responsável: Cesar Augusto dos santos Rosa Junior
Av. Jaime Brasil, 157 - Centro
Boa Vista/RR CEP: 69.301-350
Tel.: (95) 2121-5374 / 5383
Horário de Atendimento: 7h30 às 13h30
Santa Catarina
Responsável: Angela Terezinha de Seixas Scozziero
e-mail: angelats@inpi.gov.br
Rodovia SC 401 nº600 Edifício INOVA@SC ParqTec Alfa
Florianópolis / SC CEP: 88030-000
Tel.: (48) 3223-5227 / 4827
Fax.: (48) 3223-4827
Horário de Atendimento: 10h às 16h30
Sergipe
Responsável: Clara Cerqueira Gomes do Nascimento
e-mail: reinpi-se@inpi.gov.br
SEBRAE/SE
Av. Tancredo Neves, nº 5.500, Bairro América
Aracaju/SE CEP: 49080-470
Tel.: (79) 2106-7751 / PABX (79) 2106 - 7700
Horário de Atendimento: 08h às 12h e 14h às 18h
Horário de Protocolo: 10h às 12h e 14h às 16h30
Tocantins
Responsável: Aitimem Salim
e-mail: aitimem@sic.to.gov.br
Secretaria de Indústria e Comércio do Estado do Tocantins
Esplanada das Secretarias -Praça dos Girassóis, Snº
Palmas/TO CEP: 77003-900
Tel.: (63) 3218-2032
Horário de Atendimento: 8h às 12h e 14h às 18h

Esta Publicação é de responsabilidade da Coordenação
Geral de Tecnologia da Informação.
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Tabela de Códigos de Despachos - Marcas

19

Tabela de Códigos de Despachos - Presidência/Recursos e Nulidades Administrativas

23

Índice Numérico de Processos de Marcas

25

Índice Alfabético Remissivo de Marcas

71

Despachos em Pedidos
Despachos em Registros

115
1155

Reprodução de Marca(s), considerada(s) de Alto Renome

-

Procuradoria

-

Estatísticas

1185

Código Internacional de Países e Organizações

1187

De conformidade com a Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970, esta é a publicação oficial do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, República Federativa
do Brasil, que publica todos os seus atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial no Brasil,
compreendendo Marcas e Patentes, bem como os referentes a contratos de Transferência de Tecnologia e assuntos correlatos,
além dos que dizem respeito ao registro de programas de computador como direito autoral.
As established by Law nº 5.648 of december 11, 1970, this is the official publication of the National Institute of Industrial
Property, an office under the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Federative Republic of Brazil, which
publishes all its official acts, orders and decisions regarding the industrial property system in Brazil, comprising Trademarks and
Patents, as well as those refering to Technology Transfer agreements and related matters, besides those regarding software
registering as copyright.
D´après la Loi nº 5.648 du 11 décembre 1970, celle-si est la publication officielle de I'Institut National de la Propriété Industrielle,
un office lié au Ministère du Développement, de I’Industrie et du Commerce Extérieur, République Fédérative du Brésil, qui
publie tous ses actes, ordres et décisions concernant le système de la propriété industrielle au Brésil, y compris marques et
brevets, aussi que ceux référents aux contracts de transfert de technologie et des sujets afférents, en outre que ceux se
rapportant à l'enregistrement des programmes d´ordinateur comme droit d'auteur.
Según estabelece la Ley nº 5.648 de 11 diciembre 1970, esta es la publicación oficial del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial, oficina vinculada al Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, República Federativa del Brasil, que
publica todos sus actos, ordenes y decisiónes referentes al sistema de propiedad industrial en Brasil, comprendendo marcas y
patentes así que los referentes a contractos de transferencia de tecnologia y asuntos corelacionados, además de los referentes
al registro de programas de ordenador como derecho de autor.
Laut Gezets Nr. 5.648 vom 11. dezember 1970, ist dies das Amtsblatt des Nationalen Instituts für gewerbliches Eigentum (INPI),
eines Organs des Bundesministerium für Entwicklung, Industrie und Aussenhandel, der Bundesrepublik Brasilien, welches alle
Amtshandlungen, Beschlüsse und Entscheidungen über gewerbliches Eigentum in Brasilien, einschliesslich Warenzeichen und
Patente, ebenso wie auch Übertragunsvertrage von Technologie und Computerprogramme als Urheberrecht veroffentlicht.
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INSTRUÇÕES PARA OS PAGAMENTOS E
COMPROVAÇÃO DAS RETRIBUIÇÕES.
Leia com atenção

1- Será desconsiderado qualquer procedimento cujo pagamento em cheque não tenha sido compensado em
tempo hábil.

2- Não serão aceitas fichas de compensação (guias) com rasuras em qualquer das vias.

3- Fichas de compensação (guias) recolhidas, originalmente, para determinado serviço não poderão ser
utilizadas para outra finalidade. O interessado deverá solicitar restituição do valor não utilizado.

4- O pagamento da retribuição deverá ser feito de acordo com a tabela vigente na data da publicação do pedido
ou ato a que se referir.

5- Alertamos sobre a mensagem constante nas fichas de compensação (guias) sobre a necessidade
autenticação bancária das 2(duas) vias.

6- Solicitamos aos usuários que façam o recolhimento das guias de pagamento, preferencialmente, nas
agências do Banco do Brasil S/A.
COMPLEMENTO
7- No caso de Processo em Tramitação, é obrigatório a menção do número do processo; data; código da
natureza do serviço e nome do interessado na guia de recolhimento.

A ADMINISTRAÇÃO

de

COMUNICADO
Tendo em vista a adequação imposta pela Classificação Internacional de Produtos e Serviços,
informamos aos usuários o(s) número(s) que foi(ram) atribuído(s) ao(s) pedido(s) de registro e/ou
registro(s) de marca em decorrência do(s) desdobramento(s) do(s) processo(s) original(is).
A partir desta data, qualquer ato praticado pelo INPI, bem como requerimento(s) feito(s) pelo(s)
usuário(s) deverão ser identificados por estes novos números.

Pedido de registro original CL
Registro Original - CL

NCL(7)

Número(s) atribuído(s) NCL(7)
Número(s) atribuído(s) - NCL(7)

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS

COMUNICADO
A Diretoria de Marcas informa que, devido a uma instabilidade do sistema e-Marcas, no período
compreendido entre março e setembro de 2012, houve erro na emissão do recibo dos pedidos
listados na tabela abaixo.
Solicita-se, portanto, que os requerentes abaixo listados ou seus procuradores acessem
novamente o sistema e-Marcas, informem o número da Guia de Recolhimento da União (GRU)
e baixem o novo recibo contendo os números de protocolo e processo corretos, conforme
tabela abaixo.
A geração de novo protocolo eletrônico do e-Marcas é importante para que o usuário
acompanhe corretamente as publicações relacionadas a seu pedido de registro de marca.
Por fim, orienta-se o descarte do documento com o número incorreto, uma vez que aquele
número não teve seu protocolo efetivado pelo sistema de marcas do INPI.

Nº de
Requerente

GRU

Protocolo

processo
correto

Nilson Nascimento de

000023120132901

85012002642

0

2

000023120039428

85012002961

5

9

000023120111977

85012003291

6

1

GRANVIA

000023120125709

85012003961

CONSTRUÇÕES E

5

1

Souza
VILU COMÉRCIO DE
COMÉSTIVEIS E
DERIVADOS LTDA
BRF - BRASIL FOODS S.A.

904570487

904587975

904605523

904636194

Data de
Depósito

01/03/2012

08/03/2012

14/03/2012
23/03/2012

2

CONSTRUÇÕES E

5

1

INCORPORAÇÕES LTDA
LUIZ CARLOS ALMEIDA

000043120211165

DE CASTRO

8

85012004571
0

MAXMIX - PRODUTOS DE

000023120158272

85012005693

BELEZA LTDA - EPP

7

0

NASCIMENTO BARBOSA

000023120550042

85012013428

ME

3

0

REPRESENTAÇÕES E

000093120614250

85012015468

PARTICIPAÇÕES LTDA

9

9

000023120611648

85012015563

1

4

000023120570053

85012015634

8

5

ASSESSORIA EM

000023120608821

85012015749

ADMINISTRACAO DE

6

2

000023120632142

85012015753

5

0

000023120627732

85012015759

9

6

ADVOCACIA PIETRO

000028120630803

85012015760

ARIBONI S/C

4

3

BOTICA COMERCIAL

000023120620244

85012015760

FARMACÊUTICA LTDA.

2

6

828586047

02/04/2012

904728897

20/04/2012

905151135

14/08/2012

813508673

13/09/2012

905289617

14/09/2012

905294319

15/09/2012

905302150

17/09/2012

VALDEMBERG DO

PORTOFINO

PLAST LEO LTDA
COOPERHORTA
COOPERATIVA
CARATINGA
PRODUTORES
HORTICOLAS LTDA
ACTO CONDOMINIUMS -

CONDOMINIOS LTDA

Marquard Media AG

Antônio Jaciel de Jesus

831010274
17/09/2012
905302648

17/09/2012

831004991

17/09/2012

905302672

17/09/2012

3

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRESIDÊNCIA

11/04/2013

RESOLUÇÃO

Nº 084/2013

Ementa: Institui o Regulamento de
Mediação do INPI.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL –
INPI, no exercício de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as atribuições da Autarquia, definidas pela criação da Estrutura
Regimental aprovada pelo Decreto n.º 7.356, de 12 de novembro de 2010; e
CONSIDERANDO a necessidade de promoção de um ambiente favorável à
utilização de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos relativos aos direitos de
propriedade intelectual.
RESOLVE:
Art. 1º Esta Resolução institui o Regulamento de Mediação do INPI que disciplina o
serviço de mediação no âmbito do Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI
(CEDPI).

Art. 2º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Revista
da Propriedade Industrial – RPI, revogadas as disposições em contrário, em especial a
Portaria n.º 093/2013, publicada no Boletim de Pessoal Extra do INPI n.º VI.

TÍTULO I
DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS DO SERVIÇO DE MEDIAÇÃO
Art. 3º Partes envolvidas em controvérsias relativas a direitos de propriedade
intelectual apresentadas perante o INPI podem optar pelos procedimentos de mediação a
seguir discriminados:
I – O serviço de mediação administrado pelo Centro da Defesa da Propriedade
Intelectual do INPI (CEDPI), quando a disputa envolver partes sediadas ou residentes no
Brasil; e
II - O serviço de mediação administrado pelo Centro de Arbitragem e Mediação da
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Centro da OMPI), quando a disputa
envolver uma parte com sede ou residência fora do Brasil.

Art. 4º A administração do serviço de mediação do CEDPI oferecerá:
I - na ausência de acordo entre as partes quanto à escolha do mediador, ou outro
método desejado de nomeação do mediador, o fornecimento do endereço eletrônico para
consulta à lista de mediadores da OMPI para controvérsias relativas a direitos da
propriedade intelectual apresentadas perante o INPI; e a nomeação do mediador quando as
partes chegarem a um acordo;
II - orientação sobre a aplicação do procedimento pertinente;
III - interlocução entre as partes e o mediador, a fim de assegurar uma comunicação
profícua e um procedimento de mediação eficiente e eficaz;
IV - salas de reunião em sua sede, situada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil; e
V - outros serviços e funções necessários para a realização da mediação, em
conformidade com o presente regulamento.

TÍTULO II
DO PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 5º Para efeitos do presente Regulamento entender-se-á por:
I - “Compromisso de mediação” todo instrumento celebrado pelas partes para
submeter à mediação todas ou determinadas controvérsias que tenham ocorrido ou que
possam ocorrer entre elas; um compromisso de mediação pode adotar a forma de uma
cláusula de mediação em um contrato ou a de um contrato separado.

II - O termo “mediador” inclui um único mediador ou todos os mediadores quando se
nomeiem mais de um.
III - “INPI”, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
IV - “CEDPI”, o Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI.
V - “Regulamento”, o Regulamento de Mediação do INPI.
VI - “Centro da OMPI”, o Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial
da Propriedade Intelectual.
VII - “Regulamento de Mediação do Centro da OMPI”, o Regulamento de Mediação
do Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

CAPÍTULO II – DA APLICAÇÃO DO REGULAMENTO
Art. 6º O serviço de mediação objeto do presente Regulamento destina-se a dirimir
as controvérsias em matéria de propriedade intelectual, na esfera de atuação do INPI.
§1º O INPI não soluciona as controvérsias, competindo-lhe administrá-las quando
submetidas ao Regulamento.
§2º O INPI não será parte das controvérsias.

Art. 7º Quando o compromisso de mediação previr a mediação entre partes sediadas
ou residentes no Brasil, o presente Regulamento será considerado parte desse acordo. A
menos que as partes acordem o contrário, o presente Regulamento será aplicado tal como
vigente na data de início da mediação. A administração da controvérsia competirá ao
CEDPI.

Art. 8º Quando o compromisso de mediação previr a mediação com uma parte
sediada ou residente fora do Brasil, adotar-se-á o Regulamento de Mediação do Centro da
OMPI.

CAPÍTULO III – DO INÍCIO DA MEDIAÇÃO
Art. 9º Para dar início ao procedimento de mediação, uma das partes em um
compromisso de mediação deverá apresentar um pedido de mediação ao CEDPI, em
formulário próprio, e enviará uma cópia do pedido de mediação à outra parte.
§1º O pedido de mediação incluirá ou será acompanhado de:

I - a identificação do processo administrativo e a fase processual que se encontra no
INPI;
II - os nomes, endereços e números de telefone, fax, correio eletrônico, ou qualquer
outra referência, para fins de comunicação das partes em controvérsia e de seus
representantes legais;
III - o compromisso de mediação; e
IV - uma breve descrição da natureza da controvérsia.
§2º Instrução Normativa do Presidente do INPI disporá sobre o processamento e
eventuais efeitos do pedido de mediação junto aos procedimentos e fases processuais
relacionados à obtenção de direitos de propriedade intelectual junto ao INPI.

Art. 10 A data de início da mediação será aquela em que o INPI protocolizar o
pedido de mediação apresentado em conformidade com este Regulamento, incluindo a
devida anuência das partes envolvidas em um compromisso de mediação, e a comprovação
de pagamento do valor da retribuição prevista no Artigo 27.

Art. 11 O CEDPI informará às partes e ao setor técnico competente do INPI, por
escrito, que recebeu o pedido de mediação e lhes comunicará a data de início da mediação.

CAPÍTULO IV – DA NOMEAÇÃO E COMPETÊNCIA DO MEDIADOR
Art. 12 Salvo acordo entre as partes quanto à escolha do mediador, ou outro método
desejado de nomeação do mediador, esta ocorrerá de acordo com o procedimento a seguir:
I - O CEDPI transmitirá, a cada uma das partes, o endereço eletrônico para consulta
à lista de mediadores da OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade
intelectual perante o INPI.
II - As partes deverão informar a indicação do mediador ao CEDPI, no prazo máximo
de trinta (30) dias após a data do recebimento do endereço eletrônico para consulta à lista
de mediadores da OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual
perante o INPI.
§1º O CEDPI nomeará o mediador, quando as partes, de livre escolha, tenham
chegado a um acordo sobre a pessoa que atuará como mediador.
§2º Caso as partes não cheguem a um acordo sobre a escolha do mediador, o
CEDPI comunicará que não efetuará a mediação.

§3º Considerar-se-á que, ao aceitar sua nomeação, o futuro mediador se
compromete a dedicar o tempo suficiente para permitir que a mediação se realize com
eficiência e eficácia.

Art. 13 O mediador será neutro, imparcial e independente.
Parágrafo único. É defeso ao mediador possuir vínculo contratual de qualquer
natureza com a empresa, escritório de advocacia ou agente da propriedade intelectual
representante das partes.

Art. 14 As partes poderão estar representadas ou assistidas nas reuniões que
celebrem com o mediador.
Parágrafo único. Imediatamente depois da nomeação do mediador, cada uma das
partes comunicará à outra, ao mediador e ao CEDPI, os nomes e os endereços das pessoas
autorizadas a representá-las, e os nomes e os cargos das pessoas que assistirão as
reuniões com o mediador, em nome da respectiva parte.

Art. 15 As partes acordarão a maneira de ser conduzida a mediação. Se as partes
não o fizerem, o mediador determinará, em conformidade com este Regulamento, a maneira
pela qual a mediação será conduzida.

Art. 16 Cada parte cooperará de boa fé com o mediador para que os objetivos da
mediação sejam alcançados.

Art. 17 O mediador terá liberdade para se reunir e se comunicar separadamente com
uma parte, ficando entendido que as informações fornecidas em tais situações não serão
divulgadas à outra parte sem a autorização expressa da parte que forneceu a informação.

Art. 18 Após sua nomeação, o mediador fixará, em consulta às partes, as datas em
que cada parte apresentará documentação na qual figure:
I - um resumo dos antecedentes da controvérsia;
II - as demandas e os argumentos da parte;
III - o estado atual da controvérsia; e
IV - outras informações pertinentes à controvérsia.

§1º A parte apresentará a documentação disposta no Caput ao mediador e à outra
parte.
§2º A qualquer momento da mediação, o mediador poderá propor que uma das
partes providencie informações ou materiais adicionais considerados oportunos.
§3º Até a assinatura de qualquer acordo de solução da controvérsia, qualquer das
partes poderá submeter ao mediador, somente para sua consideração, qualquer informação
ou material que considere confidencial. O mediador não divulgará tais informações ou
materiais à outra parte, sem a autorização por escrito dessa parte.

Art. 19 O mediador promoverá a solução das questões em controvérsia do modo que
considere apropriado, mas não terá autoridade para impor um acordo às partes.
§1º Quando o mediador estimar que quaisquer das questões em controvérsia não
possam ser resolvidas através da mediação, poderá propor às partes outros procedimentos
ou meios que considere mais apropriados para resolver tais questões, da maneira mais
eficaz, menos onerosa e mais produtiva possível.
§2º Faculta-se ao mediador, com autorização das partes, solicitar ao CEDPI consulta
técnica preliminar ao setor competente do INPI, na forma da Instrução Normativa do
Presidente do INPI que disporá sobre a matéria, prevista no §2º do Artigo 9º, sem incorrer
em custo adicional ao valor da retribuição prevista no Artigo 27.

CAPÍTULO V – DA CONFIDENCIALIDADE DA MEDIAÇÃO
Art. 20 As reuniões das partes com o mediador não poderão ser gravadas com
recursos audiovisuais.
Art. 21 Toda pessoa que participe da mediação, incluídos, em particular, o mediador,
as partes e seus representantes legais, e qualquer outra pessoa presente nas reuniões das
partes com o mediador, deverá respeitar o caráter confidencial da mediação.
§1º Antes de participar da mediação, cada uma dessas pessoas assinará um
documento com o compromisso de confidencialidade apropriado ao caso.
§2º Salvo acordo em contrário entre as partes, não se poderá utilizar, nem divulgar a
terceiros estranhos à mediação, qualquer informação relativa à mediação ou obtida durante
o curso do procedimento.

Art. 22 Salvo acordo em contrário entre as partes, ao final da mediação, os
participantes da mediação devolverão todo documento ou outro material à outra parte que
lhe forneceu, sem conservar nenhuma cópia dos mesmos. Ao término da mediação, serão

destruídos os registros que eventualmente tenham sido realizados sobre as reuniões das
partes com o mediador.

Art. 23 Salvo acordo em contrário entre as partes, o mediador e as partes não
apresentarão como prova nem invocarão por nenhum outro conceito, em um procedimento
judicial ou de arbitragem:
I - as opiniões expressas ou as sugestões feitas por uma das partes a respeito de
uma possível solução da controvérsia;
II - qualquer declaração realizada por uma das partes durante a mediação;
III - qualquer proposta formulada ou opinião emitida pelo mediador; ou
IV - o fato de que uma parte tenha indicado ou não sua vontade de aceitar uma
proposta de acordo formulada pelo mediador ou pela outra parte.

CAPÍTULO VI – DA CONCLUSÃO DA MEDIAÇÃO
Art. 24 A conclusão da mediação proceder-se-á:
I - quando as partes assinarem um acordo total ou parcial sobre as questões em
controvérsia;
II - por decisão do mediador se, a seu juízo, considerar pouco provável que a
extensão da mediação permita solucionar a controvérsia; ou
III - por decisão escrita de uma das partes, a qualquer momento após a primeira
reunião das partes com o mediador e antes da assinatura de um acordo.

Art. 25 Finda a mediação, o mediador notificará ao CEDPI, por escrito e com
brevidade, que a mediação foi concluída e indicará a data de conclusão. Também informará
se a mediação teve como resultado a solução da controvérsia e, em tal caso, se a solução
foi total ou parcial. O mediador transmitirá às partes uma cópia da notificação ao CEDPI.
§1º O INPI manterá a confidencialidade da notificação do mediador e não divulgará,
sem a autorização escrita das partes, a existência nem o resultado da mediação, ressalvado
o teor do acordo de que trata o §3º deste Artigo.
§2º O CEDPI poderá incluir informação relativa à mediação nas estatísticas globais
que publica acerca de suas atividades, com a condição de que tal informação não permita
que se revele a identidade das partes, nem as circunstâncias particulares da controvérsia.

§3º Caso o resultado da mediação implique acordo que recaia sobre direitos de
propriedade intelectual junto ao INPI, o mediador ou as partes envolvidas deverão
comunicar seu teor ao setor técnico competente do INPI, a fim de que seja examinado, na
forma da Instrução Normativa do Presidente do INPI que disporá sobre a matéria, prevista
no §2º do Artigo 9º.
§4º O setor técnico competente do INPI receberá como subsídio o acordo de solução
da controvérsia firmado entre as partes, dando prosseguimento à análise do processo
administrativo.

Art. 26 A menos que um tribunal judicial o exija ou que as partes o autorizem por
escrito, o mediador não atuará diferentemente da qualidade de mediador em procedimentos
existentes ou futuros, tanto judiciais, arbitrais como de outra natureza, em relação ao objeto
da controvérsia.

CAPÍTULO VII – DAS CUSTAS DA MEDIAÇÃO E DOS HONORÁRIOS DO MEDIADOR
Art. 27 O pedido de mediação estará sujeito ao pagamento de retribuição específica,
que deverá ser paga até a data de apresentação do pedido de mediação ao CEDPI, sob
pena de devolução. O valor da retribuição será fixado em conformidade com a tabela do
INPI que estiver em vigor na data do pedido de mediação.
§1º A retribuição não será reembolsável.
§2º O CEDPI não tomará nenhuma providência a respeito de um pedido de
mediação, enquanto não for paga retribuição correspondente.

Art. 28 O valor dos honorários do mediador é fixado de comum acordo entre as
partes.
§1º Recomenda-se o valor equivalente ao adotado na tabela da OMPI de honorários
de mediação para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o
INPI.
§2º Excetuando o valor da retribuição prevista no Artigo 27, os honorários do
mediador e todas as demais despesas da mediação, incluídas as despesas de viagem do
mediador e outras despesas necessárias, ficam a cargo das partes em valores iguais, salvo
acordo em contrário entre partes.

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 29 O INPI e o mediador não serão responsáveis perante nenhuma parte por
nenhum ato ou omissão em relação a qualquer mediação realizada em conformidade com o
presente Regulamento.
Art. 30 As dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regulamento e os casos
omissos serão decididos pelo Presidente do INPI.
Art. 31 O direito aplicável na mediação será o brasileiro, observando-se o
estabelecido na Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/96 e nas normas vigentes no INPI.

Jorge de Paula Costa Avila
Presidente
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090

DIRMA
Tabela de Códigos de Despachos

091
096

Códigos de Despachos em Pedidos
002

003
004
009
010
011

015
025

027

029

030

032

033
035

041

042

043

045
050

ARQUIVADO, in limine, o pedido de registro, com base no
inciso III do Art. 155 c/c o inciso III do Art. 219 da LPI, tendo em
vista o REAPROVEITAMENTO DA GUIA BANCÁRIA,
anteriormente anexada ao processo indicado no complemento,
ENCERRANDO-SE A INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
PUBLICADO o pedido de registro, de acordo com o Art. 158 da
LPI.
REPUBLICADO o pedido de registro, tendo em vista o disposto
no complemento.
OPOSIÇÃO(ÕES) de terceiro(s) indicado(s), face à
publicação/republicação do pedido de registro.
Apresente/Reapresente
PROCURAÇÃO,
observando
o
disposto no complemento.
Senhor depositante, seu pedido de registro de marca
apresentou inconsistência nos dados preenchidos e/ou
documentos enviados, razão pela qual sofreu exigência formal,
que deverá ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias
contínuos, contados a partir do dia subseqüente à data de
publicação desta RPI, sob pena de ser considerado inexistente
o pedido de registro de marca (art. 157 da LPI).
Apresente cópia do CONTRATO/ESTATUTO SOCIAL à época
do depósito.
Recolha e/ou complemente a RETRIBUIÇÃO devida, no exato
valor fixado na tabela, em vigor na data da comprovação do
cumprimento desta exigência, junto ao INPI, observando o
disposto no complemento. Recolha, também, a RETRIBUIÇÃO
estabelecida para CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA.
Especifique o(s) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S) a serem
protegidos pela marca, enquadrando-os na Classificação
Internacional de Produtos/Serviços em vigor, recolhendo, se for
o caso, a(s) RETRIBUIÇÃO(ÕES) referente(s) à(s)
proteção(ões) decenal(ais) e à(s) expedição(ões) do(s)
certificado(s)
excedente(s).
Recolha,
também,
a
RETRIBUIÇÃO estabelecida para CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA.
Recolha e/ou complemente a RETRIBUIÇÃO devida, no exato
valor fixado na tabela, em vigor na data da comprovação do
cumprimento desta exigência, junto ao INPI, referente a
pedido(s) de TRANSFERÊNCIA e/ou ALTERAÇÃO DE NOME
e/ou
DE
SEDE/ENDEREÇO.
Recolha,
também,
a
RETRIBUIÇÃO estabelecida para CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA.
Preste esclarecimentos quanto ao(s) CÓDIGO(S) DE
PRODUTO(S)/SERVIÇO(S) reivindicado(s) à vista do objeto
social declarado.
Preste
esclarecimentos
quanto
ao(s)
PRODUTO(S)/SERVIÇO(S) especificado(s) à vista do objeto
social declarado, indicando, se for o caso, a(s) classe(s)
correspondente(s).
Diga se deseja prosseguir na(s) classe(s) abaixo indicada(s) à
vista do(s) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S) especificado(s).
Preste
esclarecimentos
quanto
ao(s)
PRODUTO(S)/SERVIÇO(S) reivindicado(s) à vista do objeto
social declarado.
Prove a requerente ser titular ou apresente competente
AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRAR como marca o nome civil
ou sua assinatura, nome de família ou patronímico, imagem de
terceiros, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos,
nome artístico, singular ou coletivo, obra artística ou literária.
Prove a requerente ser titular do nome civil, nome de família ou
patronímico, ou apresente competente AUTORIZAÇÃO
adaptando-o à forma mista com suficiente cunho distintivo, se
for o caso.
Apresente
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
da
constituição da empresa ou de registro do título do
estabelecimento devidamente arquivada no órgão competente.
Prove que o signatário do documento de CESSÃO tem
PODERES contratuais e/ou estatutários para alienar a marca.
CUMPRA A EXIGÊNCIA formulada no pedido de ALTERAÇÃO
DE NOME e/ou DE SEDE/ENDEREÇO, observando o disposto
no complemento.

097
100
120
125
139

141

143

145

150

152

155
160

165
170
171
174

175
180
185
191
206

208
209

210

211
212

213
218
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CUMPRA A EXIGÊNCIA, observando o disposto no
complemento.
CUMPRA A EXIGÊNCIA formulada ao pedido de
TRANSFERÊNCIA, observando o disposto no complemento.
Conforme Resolução nº 123, de 06/01/2006, em vista do
agrupamento total solicitado, COMPROVE JUNTO AO INPI, no
prazo de 60 (sessenta) dias contado desta publicação, o
recolhimento referente à EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE
REGISTRO E PROTEÇÃO AO 1º DECÊNIO, no exato valor
fixado na tabela, em vigor na data da comprovação.
CUMPRA A EXIGÊNCIA formulada para a petição indicada,
observando o disposto no complemento.
INDEFERIDO O PEDIDO DE REGISTRO, com base na norma
legal indicada.
INDEFERIDO pedido de ALTERAÇÃO DE NOME e/ou DE
SEDE/ENDEREÇO, com base na norma legal indicada.
INDEFERIDO o pedido de ANOTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA,
com base na norma legal indicada.
PAGAMENTO DA GRU NÃO CONCILIADO, Pedido de
Registro de Marca. considerado INEXISTENTE, de acordo com
Art. 155 da LPI.
EXIGÊNCIA FORMAL NÃO RESPONDIDA. Pedido de
Registro de Marca considerado INEXISTENTE, de acordo com
o Art. 157 da LPI.
EXIGÊNCIA
FORMAL
NÃO
RESPONDIDA
SATISFATORIAMENTE. Pedido de Registro de Marca
considerado INEXISTENTE, de acordo com Art. 157 da Lpi.
ARQUIVADO o pedido de registro, FACE AO DECURSO DO
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ao despacho
denegatório anteriormente publicado, ENCERRANDO-SE A
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
ARQUIVADO o pedido de registro, com base na norma legal
indicada,
ENCERRANDO-SE
A
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
ARQUIVADO(S) o(s) pedido(s) de registro(s) de marca(s),
tendo em vista o AGRUPAMENTO solicitado, observando o
disposto no complemento.
ARQUIVADO o pedido de registro por DESISTÊNCIA do
requerente.
ARQUIVADO o pedido de ANOTAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE
NOME e/ou DE SEDE/ENDEREÇO, com base na norma legal
indicada.
ARQUIVADO o pedido de ANOTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA,
com base na norma legal indicada.
INDEFERIDA A PETIÇÃO indicada.
ARQUIVADA A PETIÇÃO indicada.
PREJUDICADO o despacho indicado.
Exigência publicada na REPI........., de __/__/__, tendo em vista
o Comunicado DIRMA de 16/12/2005, publicado na REPI 1826,
de 03/01/2006, decorrente da Resolução nº 122, de
24/11/2005.
PREJUDICADA A PETIÇÃO indicada.
NÃO CONHECIDA A PETIÇÃO, com base na norma legal
indicada.
HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA requerida, através da
petição indicada.
ARQUIVADO EX-OFFICIO o pedido de registro, com base no
Art. 135 da LPI.
COMUNICAÇÃO DE REQUERIMENTO de transformação de
marca genérica e específica em marca coletiva ou de
certificação.
LIMITAÇÃO OU ÔNUS conforme indicado no complemento
RECONHECIDO
O
OBSTÁCULO
ADMINISTRATIVO.
DEVOLVIDO O PRAZO, conforme requerido, que começará a
fluir a partir da data de sua publicação na RPI, observando o
disposto no complemento.
RECURSO(S) INTERPOSTO(S) contra a decisão indicada.

RECURSO(S) INTERPOSTO(S) contra a decisão em
TRANSFERÊNCIA.
RECURSO(S) INTERPOSTO(S) contra a decisão proferida no
pedido de transformação de marca de produto ou serviço, em
marca coletiva ou de certificação.
Não reconhecido o obstáculo administrativo. Sem prazo a ser
devolvido.
Transcrever o texto da limitação ou ônus suspenso,
complementando com a RPI e data em que foi publicado o
mesmo informando também nº do processo/ofício judicial e nº
INPI que gerou a suspensão.
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230

ANOTADA A ALTERAÇÃO
SEDE/ENDEREÇO.
ANOTADA A TRANSFERÊNCIA.

235
241

242

243
245
251

252
290
295
296

351

353

400

401

403

404

450
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DE

NOME

e/ou

DE

Pedido de registro momentaneamente SOBRESTADO,
aguardando decisão definitiva sobre pedido(s) anterior(es) e/ou
procedimento(s) em registro(s) colidente(s), indicado(s) no
complemento.
Pedido de registro momentaneamente SOBRESTADO,
aguardando decisão definitiva sobre procedimento de
transferência em pedido(s) anterior(es) e/ou procedimento(s)
em registro(s) colidente(s), indicado(s) no complemento.
SOBRESTADO o exame de pedido de TRANSFERÊNCIA,
observando o disposto no complemento.
SOBRESTADO O AGRUPAMENTO solicitado, até decisão
final do(s) processo(s) indicado(s) abaixo.
Pedido de registro "SUB JUDICE". NOTIFICAÇÃO DE
PROCEDIMENTO JUDICIAL, observando o disposto no
complemento.
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DAS AÇÕES JUDICIAIS
A NOTÍCIA DA DECISÃO SERÁ PUBLICADA NO CÓDIGO A
ELA RELATIVO.
DECIDIDO
JUDICIALMENTE
conforme
indicado
no
complemento
REVOGADO(S) o(s) despacho(s) abaixo indicado(s).
ANULADO(S) o(s) despacho(s) abaixo indicado(s).
ANULADO(S) o(s) despacho(s) em TRANSFERÊNCIA e/ou
nos pedido(s) de ALTERAÇÃO DE NOME e/ou DE
SEDE/ENDEREÇO, conforme abaixo indicado.
DEFERIDO o pedido de registro, com base no Art. 122 da LPI.
Inicia-se nesta data, o prazo de 60 (sessenta) dias para que o
requerente comprove, junto ao INPI, o recolhimento das
RETRIBUIÇÕES RELATIVAS À PROTEÇÃO DECENAL E À
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, no exato valor previsto na
tabela de custos de serviços prestados, vigente à data de
apresentação do(s) comprovante(s),
A retribuição poderá ainda ser recolhida e comprovada,
conforme o disposto no parágrafo único do Art. 162 da LPI,
SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PEDIDO.
DEFERIDO o pedido de registro, com base no Art.122 da LPI.
Inicia-se nesta data, o prazo de 60 (sessenta) dias para que o
requerente especifique o(s) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S), a
serem protegidos pela marca, comprovando, junto ao INPI, o
recolhimento das RETRIBUIÇÕES RELATIVAS À(S)
PROTEÇÃO(ÕES) DECENAL(AIS) E À(S) EXPEDIÇÃO(ÕES)
DE CERTIFICADO(S), no exato valor previsto na tabela de
custos de serviços prestados, vigente à data de
apresentação do(s) comprovante(s).
A(s) retribuição(ões) poderá(ão) ainda ser(em) recolhidas e
comprovadas, conforme o disposto no parágrafo único do
Art.162 da LPI, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DEFINITIVO
DO(S) PEDIDO(S).
COMUNICAÇÃO DE CONCESSÃO DE REGISTRO, fixando-se
a data desta RPI para o INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. O
certificado de registro estará à disposição do Titular na
Recepção do INPI, após 60 (sessenta) dias a contar desta data.
Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia e/ou
Representação do INPI/MDIC.
COMUNICAÇÃO DE CONCESSÃO DO REGISTRO EM
RETIFICAÇÃO, conforme indicado no complemento fixando-se
a data desta RPI para o início de sua vigência. O certificado de
registro estará à disposição do Titular na Recepção do INPI,
após 60 (sessenta) dias a contar desta data. Poderá, a pedido,
ser remetido a qualquer Delegacia e/ou Representação do
INPI/MDIC.
COMUNICAÇÃO
DE
CONCESSÃO
DO
REGISTRO
DESDOBRADO, fixando-se a data desta RPI para o início de
sua vigência. O certificado de registro estará à disposição do
Titular na Recepção do INPI, após 60 (sessenta) dias a contar
desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer
Delegacia e/ou Representação do INPI/MDIC.
COMUNICAÇÃO
DE
CONCESSÃO
DO
REGISTRO
DESDOBRADO EM RETIFICAÇÃO, conforme o indicado no
complemento, fixando-se a data desta RPI para o início de sua
vigência. O certificado de registro estará à disposição do Titular
na Recepção do INPI, após 60 (sessenta) dias a contar desta
data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia e/ou
Representação do INPI/MDIC.
COMUNICAÇÃO
DE
CONCESSÃO
DO
REGISTRO
AGRUPADO, fixando-se a data desta RPI para o INÍCIO DE

451

SUA VIGÊNCIA. O certificado de registro estará à disposição
do Titular na Recepção do INPI, após 60 (sessenta) dias a
contar desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer
Delegacia e/ou Representação do INPI/MDIC.
COMUNICAÇÃO
DE
CONCESSÃO
DO
REGISTRO
AGRUPADO EM RETIFICAÇÃO, conforme indicado no
complemento, fixando-se a data desta RPI para o INÍCIO DE
SUA VIGÊNCIA. O certificado de registro estará à disposição
do Titular na Recepção do INPI, após 60 (sessenta) dias a
contar desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer
Delegacia e/ou Representação do INPI/MDIC.

OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL

A RETIFICAÇÃO SERÁ SEMPRE PUBLICADA COM O CÓDIGO
CORRESPONDENTE AO DESPACHO RETIFICANDO, COM
EXCEÇÃO DOS CÓDIGOS 003 (PEDIDO COMUNICADO), 400
(CONCESSÃO DE REGISTRO) 403 (CONCESSÃO DE REGISTRO
DESDOBRADO), 450 (CONCESSÃO DE REGISTRO AGRUPADO)
CASOS EM QUE SERÃO UTILIZADOS OS CÓDIGOS 004, 401, 404 E
451, RESPECTIVAMENTE. OS CÓDIGOS ACIMA TRADUZEM OS
DESPACHOS RELATIVOS ÀS DECISÕES SOBRE PEDIDOS DE
MARCAS.

Códigos de Despachos em Pedidos
Lei 5.772/71 (CPI)

151
205
250

405

406

ARQUIVADO o pedido de registro de expressão e sinal de
propaganda com base no Art. 233 da LPI.
OPOSIÇÃO(ÕES) de terceiro(s) indicado(s), face ao despacho
de viabilidade anteriormente publicado.
Inicia-se, nesta data, face a não interposição de recurso, o
prazo de 60 (sessenta) dias para que o requerente
COMPROVE, junto ao INPI, o recolhimento da RETRIBUIÇÃO
RELATIVA À PROTEÇÃO DO DECÊNIO, no exato valor
previsto na tabela de custos de serviços prestados, vigente à
data de apresentação do(s) comprovante(s) SOB PENA DE
ARQUIVAMENTO IRRECORRÍVEL.
COMUNICAÇÃO DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE
EXPRESSÃO OU SINAL DE PROPAGANDA, fixando-se, em
face do disposto no item 1 do AN nº 137/97, a data de
13/05/97, para o INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. O certificado de
registro estará à disposição do Titular na Recepção do INPI,
após 60 (sessenta) dias a contar desta data. Poderá, a pedido,
ser remetido a qualquer Delegacia e/ou Representação do
INPI/MDIC.
COMUNICAÇÃO DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE
EXPRESSÃO
OU
SINAL
DE
PROPAGANDA
EM
RETIFICAÇÃO, conforme indicado no complemento, fixandose, em face do disposto no item 1 do AN nº 137/97, a data de
13/05/97, para o INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. O certificado de
registro estará à disposição do Titular na Recepção do INPI,
após 60 (sessenta) dias a contar desta data. Poderá, a pedido,
ser remetido a qualquer Delegacia e/ou Representação do
INPI/MDIC.

Códigos de Despachos em Registros
511

512

Notificação de PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE
instaurado por requerimento de terceiros. Inicia-se, nesta data,
o prazo de 60 (sessenta) dias para que, na conformidade do
disposto no Art. 170 da LPI, o Titular do registro ofereça
contestação ao procedimento ora instaurado. Declara-se, neste
ato, o interesse público no reexame da concessão do registro.
Notificação de PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE
instaurado "EX OFFÍCIO" , com base na norma legal abaixo
indicada. Inicia-se, nesta data, o prazo de 60 (sessenta) dias
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552

560
565
567
569

570
576

para que o Titular do registro ofereça contestação, na
conformidade do disposto no Art. 170 da LPI.
Início do prazo de 60 (sessenta) dias para que o Titular do
registro cumpra o disposto no parágrafo segundo do Art. 143 da
LPI, face ao procedimento de CADUCIDADE ora instaurado.
ANOTADA A ALTERAÇÃO DE NOME e/ou DE
SEDE/ENDEREÇO.
ANOTADA A TRANSFERÊNCIA.
SOBRESTADO o exame de pedido de TRANSFERÊNCIA,
observando o disposto no complemento.
Registro
"SUB
JUDICE".
NOTIFICAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
JUDICIAL,
conforme
indicado
no
complemento.
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DAS AÇÕES JUDICIAIS
A NOTÍCIA DA DECISÃO SERÁ PUBLICADA NO CÓDIGO A
ELA RELATIVO.
DECIDIDO
JUDICIALMENTE
conforme
indicado
no
complemento
RECONHECIDO
O
OBSTÁCULO
ADMINISTRATIVO.
DEVOLVIDO O PRAZO, conforme requerido, que começará a
fluir a partir da data de sua publicação na RPI, observando o
disposto no complemento.

Tabela de Códigos de Despachos
692

693

694

695

696

697
698

577
580
583
587
589
590
591

600

610

620
629

630

670

680

690
691

Não reconhecido o obstáculo administrativo. Sem prazo a ser
devolvido.
RECURSO INTERPOSTO contra decisão sobre CADUCIDADE
de registro.
RECURSO
INTERPOSTO
contra
decisão
em
PRORROGAÇÃO de registro.
RECURSO INTERPOSTO contra CANCELAMENTO "EX
OFFICIO" de registro (Art. 135 da LPI).
RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO abaixo
indicada.
LIMITAÇÃO OU ÔNUS, conforme indicado no complemento.
Transcrever o texto da limitação ou ônus suspenso,
complementando com a RPI e data em que foi publicado o
mesmo informando também nº do processo/ofício judicial e nº
INPI que gerou a suspensão.
Diga se deseja PRORROGAR o registro na(s) classe(s)
indicada(s),
recolhendo,
se
for
o
caso,
a(s)
RETRIBUIÇÃO(ÕES)
referente(s)
à(s)
proteção(ões)
decenal(ais) e à(s) expedição(ões) do(s) certificado(s) da(s)
classe(s) excedente(s). Recolha, também, a RETRIBUIÇÃO
estabelecida para cumprimento de exigência. E especifique o(s)
produto(s)/serviço(s) protegido(s) pelo registro de acordo com a
classificação em vigor, se for o caso.
Especifique o(s) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S) protegido(s) pelo
registro prorrogando, enquadrando-o(s) na Classificação
Internacional de Produtos/Serviços em vigor, recolhendo, se for
o caso, a(s) RETRIBUIÇÃO(ÕES) referente(s) à(s)
proteção(ões) decenal(ais) e à(s) expedição(ões) do(s)
certificado(s)
excedente(s).
Recolha,
também,
a
RETRIBUIÇÃO estabelecida para CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA.
Prove que o signatário do documento de CESSÃO tem
PODERES contratuais e/ou estatutários para alienar a marca.
Recolha e/ou complemente a RETRIBUIÇÃO devida, no exato
valor fixado na tabela, em vigor na data da comprovação do
cumprimento desta exigência, junto ao INPI, referente a
pedido(s) de TRANSFERÊNCIA e/ou ALTERAÇÃO DE NOME
e/ou
DE
SEDE/ENDEREÇO.
Recolha,
também,
a
RETRIBUIÇÃO estabelecida para CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA.
CUMPRA A EXIGÊNCIA formulada no pedido de ALTERAÇÃO
DE NOME e/ou DE SEDE/ENDEREÇO, observando o disposto
no complemento.
Apresente DOCUMENTOS complementares que comprovem o
USO EFETIVO DA MARCA no período da investigação de uso,
observando o disposto no complemento.
Preste
esclarecimentos
quanto
ao(s)
PRODUTO(S)/SERVIÇO(S) especificado(s) à vista do objeto
social declarado, indicando, se for o caso, a classe
correspondente.
Cumpra a EXIGÊNCIA, observando o disposto no
complemento.
Apresente DOCUMENTOS FISCAIS legíveis emitidos pela
empresa titular do registro no período de investigação, que
comprovem o uso efetivo da marca, objeto do registro
caducando.

700
701
702

705

710
715

720
725
730
735
734

736
740
745
750
752
786

787

790
795
796

900
910

911
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Apresente DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (catálogos,
impressos, etiquetas, etc.) que identifiquem os produtos /
serviços observando o indicado no complemento.
Apresente
DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES
que
contenham a finalidade terapêutica do produto assinalado pela
marca objeto do registro caducando.
Apresente
DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES
que
comprovem o alegado através da petição conforme indicada no
complemento
Recolha e/ou complemente a RETRIBUIÇÃO devida, no exato
valor fixado na tabela, em vigor na data da comprovação do
cumprimento desta exigência, junto ao INPI, observando o
disposto no complemento. Recolha, também, a RETRIBUIÇÃO,
estabelecida para CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA.
Conforme Resolução nº 123, de 06/01/2006, em vista do
agrupamento total solicitado COMPROVE JUNTO AO INPI, no
prazo de 60 (sessenta) dias contado desta data, o recolhimento
referente à PRORROGAÇÃO DO REGISTRO E PROTEÇÃO
AO DECÊNIO SUBSEQUENTE, no exato valor fixado na
tabela, em vigor na data da comprovação.
CUMPRA A EXIGÊNCIA formulada para a petição indicada,
observando o disposto no complemento.
CUMPRA A EXIGÊNCIA formulada ao pedido de
TRANSFERÊNCIA, observando o disposto no complemento.
Registro EXTINTO, com base na norma legal indicada.
HOMOLOGADA A RENÚNCIA PARCIAL, com base no inciso
II do Art. 142 da LPI, conforme indicado no complemento.
EXTINTO(S) o(s) registro(s) de marca(s), tendo em vista o
AGRUPAMENTO solicitado, observando o disposto no
complemento.
INDEFERIDO o pedido de ANOTAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE
NOME e/ou DE SEDE/ENDEREÇO, com base na norma legal
indicada.
INDEFERIDO o pedido de ANOTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA,
com base na norma legal indicada.
ARQUIVADO o pedido de ANOTAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE
NOME e /ou DE SEDE/ENDEREÇO, com base na norma legal
indicada.
ARQUIVADO o pedido de ANOTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA,
com base na norma legal indicada.
ARQUIVADO o pedido de PRORROGAÇÃO DE REGISTRO,
com base na norma legal indicada.
INDEFERIDA A PETIÇÃO indicada.
PREJUDICADA A PETIÇÃO indicada.
PREJUDICADO o despacho indicado.
Exigência publicada na REPI........., de __/__/__, tendo em vista
o Comunicado DIRMA de 16/12/2005, publicado na REPI 1826,
de 03/01/2006, decorrente da Resolução nº 122, de
24/11/2005.
ARQUIVADA A PETIÇÃO indicada.
NÃO CONHECIDA A PETIÇÃO, com base na norma legal
indicada.
HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA, requerida através da
petição indicada.
INDEFERIDO O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO, com base na
norma legal indicada.
SOBRESTADO O AGRUPAMENTO solicitado, até decisão
final do(s) registro(s) indicado(s) abaixo.
CANCELADO " EX OFFÍCIO" o registro, com base no Art. 135
da LPI.

MANTIDO O CANCELAMENTO “EX-OFFICIO” do registro,
face ao decurso de prazo para interposição de recurso ao
despacho denegatório anteriormente publicado, encerrando-se
a instância administrativa.
REVOGADO(S) o(s) despacho(s) abaixo indicado(s).
ANULADO(S) o(s) despacho(s) abaixo indicado(s).
ANULADO(S) o(s) despacho(s) em TRANSFERÊNCIA e/ou
no(s) pedido(s) de ALTERAÇÃO(ÕES) DE NOME(S) e/ou
SEDE(S)/ENDEREÇO(S), conforme abaixo indicado(s).
DECLARADA A CADUCIDADE DO REGISTRO, conforme
indicado no complemento.
MANTIDA A VIGÊNCIA DO REGISTRO. Comprovado o USO
EFETIVO da marca ou JUSTIFICADO O SEU DESUSO por
razões legítimas.
DECLARADA A CADUCIDADE PARCIAL DO REGISTRO para
o(s) produto(s)/serviço(s) indicado(s) no complemento.
Consequentemente, fica mantida a vigência do registro para
o(s) produto(s)/serviço(s) indicado(s) no complemento.
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920

MANTIDA A VIGÊNCIA DO REGISTRO, face a não
interposição de recurso.
MANTIDA A VIGÊNCIA DO REGISTRO, face a não
interposição de recurso, conforme indicado no complemento.
MANIFESTAÇÃO(ÕES) DE TERCEIRO(S) apresentada(s) AO
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
NOTORIEDADE DE MARCA, objeto deste registro, para
ciência do titular.
CANCELADA/EXTINTA a declaração de notoriedade com base
no art. 233 da LPI.

921
981

984

990

991

992

993

994

996

CONCEDIDA A PRORROGAÇÃO DO REGISTRO. O
certificado de prorrogação de registro estará à disposição do
Titular na Recepção do INPI, após 60 (sessenta) dias a contar
desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer
Delegacia e/ou Representação do INPI/MDIC.
CONCEDIDA A PRORROGAÇÃO DO REGISTRO, em
retificação, conforme abaixo indicado. O certificado de
prorrogação de registro estará à disposição do Titular na
Recepção do INPI, após 60 (sessenta) dias a contar desta data.
Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia e/ou
Representação do INPI/MDIC.
CONCEDIDA
A
PRORROGAÇÃO
DO
REGISTRO
DESDOBRADO. O certificado de prorrogação de registro,
estará à disposição do Titular na Recepção do INPI, após 60
(sessenta) dias a contar desta data. Poderá, a pedido, ser
remetido a qualquer Delegacia e/ou Representação do
INPI/MDIC.
CONCEDIDA
A
PRORROGAÇÃO
DO
REGISTRO
DESDOBRADO EM RETIFICAÇÃO. O certificado de
prorrogação de registro, estará a disposição do Titular na
Recepção do INPI, após 60 (sessenta) dias a contar desta data.
Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia e/ou
Representação do INPI/MDIC.
CONCEDIDA
A
PRORROGAÇÃO
DO
REGISTRO
AGRUPADO. O certificado de prorrogação de registro estará à
disposição do titular na Recepção do INPI, após 60 (sessenta)
dias a contar desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a
qualquer Delegacia e/ou Representação do INPI/MDIC.
CONCEDIDA
A
PRORROGAÇÃO
DO
REGISTRO
AGRUPADO EM RETIFICAÇÃO, conforme indicado no
complemento. O certificado de prorrogação de registro estará à
disposição do titular na Recepção do INPI, após 60 (sessenta)
dias a contar desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a
qualquer Delegacia e/ou Representação do INPI/MDIC.
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OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL

A RETIFICAÇÃO SERÁ SEMPRE PUBLICADA COM O CÓDIGO
CORRESPONDENTE AO DESPACHO RETIFICANDO, COM
EXCEÇÃO DOS CÓDIGOS 990 (CONCESSÃO DE PRORROGAÇÃO
DO REGISTRO), 992 (CONCESSÃO DE PRORROGAÇÃO DO
REGISTRO
DESDOBRADO)
E
996
(CONCESSÃO
DE
PRORROGAÇÃO DO REGISTRO AGRUPADO), CASOS EM QUE
SERÃO UTILIZADOS OS CÓDIGOS 991, 993 E 996,
RESPECTIVAMENTE. OS CÓDIGOS ACIMA TRADUZEM OS
DESPACHOS RELATIVOS ÀS DECISÕES SOBRE REGISTROS DE
MARCAS.

Códigos de Despachos em Registros
Lei 5.772/71 (CPI)
510

515

550

586
703

979
995

997

998

Notificação de REVISÃO ADMINISTRATIVA instaurada por
requerimento de terceiros. Inicia-se, nesta data, o prazo de 60
(sessenta) dias para que, na conformidade do disposto no
parágrafo 2º do Art. 101 do CPI, o Titular do registro ofereça
contestação ao procedimento ora instaurado. Declara-se, neste
ato, o interesse público no reexame da concessão do registro.
RECURSO interposto ao Sr. MINISTRO DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR,
contra a decisão abaixo indicada.
Início do prazo de 60 (sessenta) dias para que o titular do
Registro cumpra o disposto no parágrafo único do Art.94 do
CPI, face ao procedimento de CADUCIDADE ora instaurado.
RECURSO INTERPOSTO contra CANCELAMENTO "EX
OFFICIO" de registro (Art. 89 do CPI).
ARQUIVADO
O
PEDIDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
NOTORIEDADE E/OU PRORROGAÇÃO DE NOTORIEDADE
com base no Art. 233 da LPI
DECLARADA NOTÓRIA a marca objeto deste registro, nos
termos do Ato Normativo nº 137, de 30/04/1997.
CONCEDIDA A PRORROGAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
NOTORIEDADE DO REGISTRO, nos termos do Ato Normativo
nº 137, de 30/04/1997.
CONCEDIDA A PRORROGAÇÃO DO REGISTRO DE
EXPRESSÃO OU SINAL DE PROPAGANDA. O certificado de
prorrogação de registro estará à disposição do titular na
Recepção do INPI, após 60 (sessenta) dias a contar desta data.
Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia e/ou
Representação do INPI/MDIC.
CONCEDIDA A PRORROGAÇÃO DO REGISTRO DE
EXPRESSÃO
OU
SINAL
DE
PROPAGANDA
EM
RETIFICAÇÃO, conforme indicado no complemento. O
certificado de prorrogação de registro estará à disposição do
titular na Recepção do INPI, após 60 (sessenta) dias a contar
desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer
Delegacia e/ou Representação do INPI/MDIC.

Para Exame de Conformidade
de Petições de Marca
012

A petição enviada apresentou inconsistência nos dados
preenchidos e/ou documentos apresentados, razão pela qual
sofreu exigência de conformidade, que deverá ser cumprida no
prazo de 60 (sessenta) dias contínuos, contados a partir do
dia subseqüente à data de publicação desta RPI.
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PRESIDÊNCIA
Tabela de Códigos de Despachos em Recursos
e/ou Nulidades Administrativas
Códigos de Despachos em Pedidos
060
061

260

262

267

269

270

272
273

274

276

277

280
285
286

CUMPRA A EXIGÊNCIA formulada EM GRAU DE
RECURSO, observando o disposto no complemento.
NOTIFICAÇÃO DE NOVO IMPEDIMENTO LEGAL AO
DEFERIMENTO do pedido de registro de marca, conforme
discriminado no complemento desta publicação. (orientação
do parecer normativo 02/08, publicado na rpi 1971, de
14/10/2008). Inicia-se nesta data, o prazo de 60 (sessenta)
dias
para
que
o
requerente
apresente
suas
CONTRARRAZÕES/MANIFESTAÇÕES, garantindo-se assim
o direito do contraditório e da ampla defesa. Este serviço é
isento de pagamento, devendo ser excepcionalmente
protocolado diretamente em uma de nossas Representações
por meio do formulário em papel “Folha de Petição” – Marca”,
sem emissão de GRU, utilizando-se o código de serviço: 376
– valor do pagamento: Isento.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. INDEFERIDO o pedido de registro, com base na
norma legal indicada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. DESARQUIVADO o pedido de registro, para
PROSSEGUIR no exame.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. Determinado o PROSSEGUIMENTO do pedido de
registro.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. DEFERIDO o pedido de registro, com base no Art.
122 da LPI. Inicia-se, nesta data, o prazo de 60 (sessenta)
dias para que o requerente comprove, junto ao INPI, o
recolhimento das RETRIBUIÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO
DECENAL E À EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, no exato
valor previsto na tabela de custos de serviços prestados,
vigente à época do recolhimento.
As retribuições poderão ainda ser recolhidas e comprovadas,
conforme o disposto no parágrafo único do Art. 162 da LPI,
SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PEDIDO.
RECURSO
CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.
MANTIDO O INDEFERIMENTO/ARQUIVAMENTO do pedido
de registro.
RECURSO CONHECIDO, observando o disposto no
complemento
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. Determinado o PROSSEGUIMENTO do exame do
pedido de ANOTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO EM DECISÃO DE PEDIDO DE
ANOTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, observando o disposto
no complemento.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. Mantido
o DEFERIMENTO do pedido de registro, com base no Art.122
da LPI. Inicia-se, nesta data, o prazo de 60 (sessenta) dias
para que o requerente comprove, junto ao INPI, o
recolhimento das RETRIBUIÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO
DECENAL E À EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, no exato
valor previsto na tabela de custos de serviços prestados,
vigente à época do recolhimento.
As retribuições poderão ainda ser recolhidas e comprovadas,
conforme o disposto no parágrafo único do Art. 162 da LPI,
SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PEDIDO.
RECURSO
CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.
MANTIDO O ARQUIVAMENTO do pedido de registro (Art.
135 da LPI).
MANTIDO O DEFERIMENTO do pedido de registro,
observando o disposto no complemento.
MANTIDO O INDEFERIMENTO/ARQUIVAMENTO do pedido
de registro, observando o disposto no complemento.
SOBRESTADO o exame de recurso, observando o disposto
no complemento.

23

Códigos de Despachos em Pedidos
Lei 5.772/71 (CPI)
278

RECURSO
CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.
MANTIDO O CANCELAMENTO do pedido de registro (Art.
89 do CPI).

Códigos de Despachos em Registros
660
665

820

821

822

823
840
841

842

843
844

845
846

847

848

849

860
865
870
871

872

873
970

CUMPRA A EXIGÊNCIA formulada EM GRAU DE
RECURSO, observando o disposto no complemento.
CUMPRA A EXIGÊNCIA formulada EM GRAU DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE, observando
o disposto no complemento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DE
NULIDADE
CONHECIDO E PROVIDO. NULO O REGISTRO ,
observando o disposto no complemento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE
CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. MANTIDA A
CONCESSÃO DO REGISTRO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DE
NULIDADE
CONHECIDO. SOBRESTADO O EXAME , observando o
disposto no complemento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE, observando
o disposto no complemento.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. PRORROGADO o registro.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. Determinado o PROSSEGUIMENTO do exame do
pedido de PRORROGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. Mantido
o INDEFERIMENTO do pedido de PRORROGAÇÃO do
registro.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. Mantida
a PRORROGAÇÃO do registro.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. MANTIDA A VIGÊNCIA DO REGISTRO (Art. 135
da LPI).
RECURSO
CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.
MANTIDO O CANCELAMENTO do registro (art. 135 da LPI).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. DEFERIDO o pedido de CADUCIDADE. EXTINTO
o registro, nos termos do art. 142, inciso III, da LPI.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. . Reformada a
decisão recorrida. INDEFERIDO o pedido de CADUCIDADE.
MANTIDA A VIGÊNCIA DO REGISTRO.
RECURSO
CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.
MANTIDA A CADUCIDADE do registro. EXTINTO o registro,
nos termos do art. 142, inciso III, da LPI.
RECURSO
CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.
MANTIDO O INDEFERIMENTO do pedido de CADUCIDADE
do registro
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO, observado o disposto no
complemento
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. Determinado o PROSSEGUIMENTO do exame do
pedido de ANOTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO EM DECISÃO DE PEDIDO DE
ANOTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, observando o disposto
no complemento.
SOBRESTADO o exame do recurso, observando o disposto
no complemento.
CUMPRA A EXIGÊNCIA, observando o disposto no
complemento.
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852

Códigos de Despachos em Registros
Lei 5.772/71 (CPI)
801

805
806
810
813
814

REVISÃO
ADMINISTRATIVA
(EXAMINADA
COMO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DE
NULIDADE)
CONHECIDA E PROVIDA. CANCELADO O REGISTRO,
observando o disposto no complemento.
REVISÃO ADMINISTRATIVA CONHECIDA. NEGADO
PROVIMENTO. MANTIDA A CONCESSÃO DO REGISTRO.
REVISÃO ADMINISTRATIVA CONHECIDA. NEGADO
PROVIMENTO. MANTIDA A CONCESSÃO DO REGISTRO.
REVISÃO ADMINISTRATIVA CONHECIDA. SOBRESTADO
O EXAME , observando o disposto no complemento.
REVISÃO ADMINISTRATIVA, observando o disposto no
complemento.
REVISÃO ADMINISTRATIVA, observando o disposto no
complemento.

854

857

859
888
889
890
895

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. DEFERIDO o pedido de CADUCIDADE. EXTINTO
o registro nos termos do ITEM 3 DO ART. 93 DO CPI .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. MANTIDA A VIGÊNCIA DO REGISTRO (Art. 89 do
CPI).
RECURSO
CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.
MANTIDA A CADUCIDADE do registro. EXTINTO o registro
nos termos do ITEM 3 DO ART. 93 DO CPI.
RECURSO
CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.
MANTIDO O CANCELAMENTO do registro (Art. 89 do CPI).
MANTIDA A CONCESSÃO DO REGISTRO, face ao indicado
no complemento.
CANCELADO O REGISTRO, face ao indicado no
complemento.
SOBRESTADO O EXAME, face ao indicado no
complemento.
MANTIDO O CANCELAMENTO DO REGISTRO, observando
o disposto no complemento.

Diretoria de Marcas - DIRMA
Índice Numérico de Processos
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002433664
002553775
002730421
003937852
003937852
005000556
006112030
006149545
006178308
006232663
006232663
006490956
006538380
006539521
006707300
006742491
006742505
006846327
006936822
006948499
007110340
007115962
007143060
007144601
200023993
200026038
200052489
200052497
609514385
730076547
800014693
800014707
800037235
800145208
800195060
800274261
800323246
800323327
800323386
800323394
810511690
810584794
810612577
810670712
810813491
810813505
810813513
810903610
810923122
810961105
811015718
811147991
812037260
812142047
812142055
812255895
813252180
813361044
813361052
813361079
813361087
813635586
813748518
813977312
813977339
813977355
814002242
814045090
814094775
814100988
814135234
814148441
814171303
814239552
814271871
814403859
814484271
814512232
814541151
814550835
814585388
814614701
814710433
814752845
814757502
814826814
814826822
815008473
815113293
815144970
815300760
815352034
815530820
815649649
815656106
815684940
815838832
816016674
816040028

PRIMOR
ANEMOFER
ITAIQUARA
JACQUES FATH
JACQUES FATH
ITAIQUARA
APPAREL
RAWL
UNA
FALK'S
FALK'S
SEPAG
MARQUÊS DE BORBA
UNA-LEX
ELLU'S
CCE
CCE
ITAIQUARA
POLYPLAC
MIMI
FLORES DA SERRA
PASTORINHO
BARBER S-2
RICHARDS
MIFED
UNO SISTEMA DE ENSINO
UNO SISTEMA DE ENSINO
UNO SISTEMA DE ENSINO
CCE
CORSARIO
VIKINGS
VIKINGS
DORI
CEVA
CREDIBANCO
ATUAL
CCE
CCE
CCE
CCE
MENIER
MIMI
PRIMEIRO AMOR
COMPAGNIE DE LA MONTAIGNE E DE LA FOREST

GRUPO ROSSET
CARTÃO SISTEMA ELO
LIGNEROSET
TRUDY'S
EAU SENSUELE
REGINA MUNDI
CCE
CCE
DISPARATE
MIMI
ELLUS
ELLUS
ELLUS
ELLUS
TOQUE PESSOAL
FRANGOLLI
CCE SUPERGAME
CCE
CCE
MI MI
SPORPÉ O TALCO DO TENIS
ABRANGE
SOFT MACHINE
CA-ACF2
BASCO
MIFED
TERMOFOS
LAGRANGE
S STARTER
PLEIN SUD
PHE
KIARTES
NOBAC
TOPAX
GUCCI
WILLETT
SISLEY
SELMA
SELMA
DIPLOMATA
VISION CCE
CREDIBANCO
NIASI
CCE
TIARA
RIO VERDE-SERRA NEGRA
BIVIK
TEC TECVAL
OCEAN
ROCHE-BOBOIS
HYDRA-JAR

990
990
560
565
796
560
552
565
565
720
990
990
552
565
560
565
565
560
580
565
990
990
990
698
700
565
565
565
565
552
552
552
570
990
565
920
565
735
565
735
565
565
900
560
560
560
560
295
552
570
560
590
823
565
565
565
565
560
560
560
560
700
560
565
565
565
565
552
565
990
700
990
990
700
735
990
990
560
990
820
552
735
990
990
700
565
565
565
565
565
700
565
660
690
990
848
900
552
565

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
P
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
115
1156
1156
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1159
1159
1159
1159
1159

816271933
816322740
816322759
816322767
816336334
816407223
816591890
816596298
816596301
816596310
816596344
816657955
816724644
816734755
816839700
816976929
816976937
817042628
817094946
817116125
817171932
817239235
817267441
817289097
817405569
817529250
817588140
817617116
817623833
817623833
817623833
817633510
817779221
817843345
817857567
817857575
817878556
817908625
817925317
817986006
817986049
817986057
817986073
818060816
818108550
818119527
818119560
818119713
818119721
818175230
818233761
818248327
818248335
818363789
818445327
818480513
818516879
818548436
818565829
818590793
818636033
818636041
818697822
818702206
818717408
818769548
818775939
818821230
818844426
818869283
818968460
818976292
819034533
819044261
819065536
819104094
819189154
819200093
819201740
819207640
819207691
819207705
819248800
819265004
819274216
819303402
819312711
819374245
819399574
819429759
819429783
819479926
819499080
819608866
819608874
819612014
819612022
819612030
819613231

TRAVEL ASSISTANCE
MAGISTER PLUS
PALACE PLUS
PALACE PLUS
DAKO
NLH
ITAIQUARA
DAKO
DAKO
DAKO
GOL SUPER
ITAPOAN
CLORO FORT
ALUSTEP
TRUDY'S
ICEBOX
OMEGA
TIC
MESA REDONDA
VAPORETTO
DAKOTEC
TRUDYS
APLIC
LUMINA
MALAGUENA
TELEMINIO TELEFONE PARA TODOS
AIRCARD
OMEGA
CENTRALINA
CENTRALINA
CENTRALINA
OLIMPIADAS ESPECIAIS DAS APAES
JACADI
MILLE
CORSA
CORSA
CENTRO DE NEGÓCIOS DE SÃO PAULO
PNEUWAY
SCUDO
LEGEND
ACCORD
EXCEL
CIVIC
DAKO WASH
GRUPO K'ENTRE NÓS
BRAND NEW
SANDY NEWS
BEAUTIFUL MAGIC
FAIRY NEW'S
E ELLUS
DAKO EASY CLEAN
SHOW DE BOLA
SHOW DE BOLA
COUGAR
MARINA
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
DUQUE DE VIZEU
CHIP SET INFORMÁTICA
COUGAR
MACKERDUZ
DEALER CARD
FAST CARD
Y3
REVEST
ELLUS
SHOPPING OURO VERDE
HOME SERVICE
GUARANY CENTER HOTEL G C ÁGUAS DE LINDÓIA
XEBOLITA
DEFINITY
VIA MUNDI TURISMO
GREEN WATER
FLY ELLUS
AUTOCRED
MISTY LINE
JORNAL OPÇÃO
BEAUTIFUL MAGIC NH
BLUE MINT
DAKO
VAPORETTO
VAPORETTO
VAPORETTO
TOUCH MISTIC
V O VIRTUAL OFFICE
EXCEL
DELICIA DE QUEIJO PÃES ESPECIAIS
TRANQUILITY
CAROZZI
CLUBE DO ASSINANTE
SELECT SHOPPING
SELECT SERVICES
CIRCULO DE AMIGOS ELECTROLUX PROSDÓCIMO
PONTO A PONTO
CONTA ESPECIAL UNIVERSITÁRIO BANDEIRANTES
CONTA ESPECIAL UNIVERSITÁRIO BANDEIRANTES
CONTA EXPRESSA BANDEIRANTES
CONTA EXPRESSA BANDEIRANTES
SUPER CAIXA BANDEIRANTES

565
565
565
565
565
590
560
565
565
565
565
695
590
591
560
565
565
552
580
580
565
560
235
565
552
270
990
565
583
730
795
690
990
565
565
565
269
735
841
565
565
565
565
565
823
590
590
700
590
560
565
576
576
269
565
565
900
823
269
560
565
565
580
590
560
552
565
820
570
921
823
565
560
235
590
821
700
990
565
580
580
580
700
990
565
990
796
990
565
565
565
269
700
565
565
565
565
565
565

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
P
R
R
P
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
P
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
P
R
R
R
R
P
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
P
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
P
R
R
R
R
R
R
R

1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1160
115
1160
1160
115
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1160
115
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1161
1161
1161
1161
1161
1161
115
1161
1161
1161
1161
115
1161
1161
1161
1161
1161
1161
1161
1161
1161
1162
1162
1162
1162
1162
115
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162
1163
1163
1163
115
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163

26

DIRMA – Índice Numérico de Processos

819617180
819617199
819624527
819624535
819624543
819624551
819624560
819624578
819624586
819624594
819624616
819625906
819625922
819625957
819625965
819625973
819625981
819701017
819701025
819738220
819739448
819741612
819741620
819751693
819751707
819766453
819781533
819788708
819797898
819821829
819824496
819855804
819855804
819874043
819908584
819979937
820031038
820069809
820094153
820094161
820094170
820094188
820168912
820168920
820168939
820168947
820181234
820181773
820191973
820206067
820252999
820269646
820274593
820277444
820380342
820380997
820410683
820411116
820411124
820433616
820434647
820434655
820434663
820454729
820481882
820490210
820490237
820497746
820510335
820510343
820537357
820538019
820554081
820573124
820610828
820610836
820615846
820615854
820647209
820652067
820654078
820676926
820676934
820676950
820689513
820735361
820735396
820735418
820760749
820760757
820765309
820773832
820856045
820880027
820883646
820911925
820911933
820943762
820964085
820978396
820978400
820978523
820978531
821055291
821079743
821089820
821124595
821124676
821124706
821124986
821125010
821125273
821187210

PARADOXX MUSIC
PARADOXX MUSIC
CHECK DISPENSER
VIDEO CONFERENCIA
CHECK DISPENSER BANDEIRANTES
CHECK DISPENSER
VIDEO CONFERENCIA BANDEIRANTES
BANDEIRANTES URNA DE PAGAMENTOS DE CONTAS
BANDEIRANTES EQUIPAMENTOS DE PAGAMENTO DE CONTAS
CASH DISPENSER BANDEIRANTES
BANDEIRANTES EQUIPAMENTOS DE PAGAMENTOS DE CONTAS
VIDEO CONFERENCIA
BANDEIRANTES URNA DE PAGAMENTOS DE CONTAS
BANDEIRANTES LINHA TELEFONICA DIRETA
BANDEIRANTES LINHA TELEFONICA DIRETA
VIDEO CONFERENCIA BANDEIRANTES
CASH DISPENSER BANDEIRANTES
CARTÃO UNIBANCO
UNIBANCO
FONAC
FM F. MAIA
ABRANGE
ABRANGE
BANDEIRANTES MULTIEXTRATO
BANDEIRANTES MULTIEXTRATO
VIDA

700
700
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
700
591
565
565
565
565
552
990
FRESENIUS MEDICAL CARE
269
PIOLEX
820
VAREJÃO
990
PREMIER EXECUTIVE U UNITED AIRLINES MILEAGE PLUS WORLDW 210
OCAPANA
150
OCAPANA
295
NH ONE
590
PUROERVAS
700
HYPNOSE
295
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS
823
GUARDIAN SECURITY
351
UNO SISTEMA DE ENSINO
565
UNO SISTEMA DE ENSINO
565
UNO SISTEMA DE ENSINO
565
UNO SISTEMA DE ENSINO
565
UNO SISTEMA DE ENSINO
565
UNO SISTEMA DE ENSINO
565
UNO SISTEMA DE ENSINO
565
UNO SISTEMA DE ENSINO
565
SIDE BY SIDE
565
CAMIL QUASE PRONTO
990
BANCO EMPRESARIAL BANDEIRANTES
565
VISTEON
990
AUTO CRED FIAT
191
HOCHTIEF
269
FRUT NEWS
700
BETINHO CARRERO
990
CETONAZOL
552
LIMPA CANO
990
SURGIFOAM
990
ESPETINHOS MIMI
565
ESPETINHOS MIMI
565
VIVA!
735
PALACE MASTER
565
PALACE MASTER
565
DIPLOMATA MASTER
565
BANDEIRANTES MONEY
565
MODELO BARATO TODO DIA
270
HI
990
H.INFER
990
HIPÉPOTAMO
990
AK ANNE KANNER
990
AK ANNE KANNER
990
HOSPITAL BRASIL
565
PGFOR BANDEIRANTES
565
"OCEANIA"
900
PROGARDEN
560
PROGRAMA DE PREMIAÇÃO QUILOMETROS DE VANTAGENS
565
PROGRAMA QUILOMETROS DE VANTAGENS
565
INVEST GANHE
565
POUPE GANHE
565
TECNOSOL
990
G GOMACOL
990
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
565
PERFORMANCE III
565
PERFORMANCE II
565
PERFORMANCE I
565
SUPERMERCADO COMPRE BEM
100
DELTA MASTER
565
DELTA SUPER
565
DELTA SUPER
565
GUARANA MIL
270
AGUA MINERAL MIL
270
990
CASH BACK BANDEIRANTES
565
TREVO CHEQUE
565
ZIGNUM
565
PRECISION UV
270
F. MAIA
591
F. MAIA
591
COMPREBEM
100
NATURE COLOR
511
COURAÇADO
565
SPEED FIRE
565
COURAÇADO
565
SPEED FIRE
565
BANDEIRANTES
565
ELLUS INDUSTRY CO.
560
KENNER TESS
552
ALSTOM
990
990
ALSTOM
990
ALSTOM
990
ALSTOM
990
990
EXIBIDOOR
400
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R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
P
R
R
P
P
P
R
R
P
R
P
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
P
P
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
P
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
P
R
R
R
P
P
R
R
R
R
P
R
R
P
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
P

1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1164
115
1164
1164
115
115
115
1164
1164
115
1164
115
1164
1164
1164
1164
1164
1164
1164
1164
1164
1164
1164
1164
115
115
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
115
1165
1165
1165
1165
1166
1166
1166
1166
1166
1166
1166
1166
1166
1166
1166
1166
1166
1166
1166
115
1166
1166
1166
115
115
1166
1166
1166
1166
115
1166
1167
115
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
116

821235168
821243330
821254430
821291840
821291858
821291866
821317580
821331337
821371010
821373935
821374907
821374923
821374974
821374982
821384821
821387154
821413023
821450310
821450328
821453440
821458892
821458906
821458914
821458922
821458930
821458949
821471120
821471139
821471961
821486110
821512455
821514415
821538055
821538063
821608657
821610104
821638025
821653946
821658786
821658794
821658808
821661744
821662244
821683080
821683098
821683101
821702807
821717057
821742043
821750941
821755692
821772090
821814206
821853546
821857428
821858955
821859226
821862189
821864610
821867334
821868748
821872877
821894560
821905554
821910442
821912240
821920162
821929380
821932888
821933361
821934490
821952757
821956140
821962299
821971034
822020122
822029502
822042894
822051842
822068834
822081423
822091364
822112175
822130831
822196409
822196417
822210177
822218577
822284618
822312506
822312514
822312530
822312549
822315807
822338165
822343371
822426668
822479885
822519399
822550547
822556340
822575000
822578077
822578077
822583194
822655233
822688921
822706024
822712210
822727951
822781980
822825740
822849224

WORLD CLASS
CLUBE DO FÃ
UNIBANCO WEBCARD
UNIBANCO INTERNETCARD
UNIBANCO VIRTUAL CARD
UNIBANCO PROTEÇÃO MÁXIMA
PRO LINE
CARDANTEC
ZIP ZAP BOP
HMB
HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL
HOSPITAL BRASIL
PRODUZIDO NO AMAZONAS GERANDO EMPREGOS
POPULI
UNICARD
CARTÃO 21
ELETRONIC CARD UNIBANCO
CARTÃO ELETRÔNICO UNIBANCO
EASYCARD
EASYCARD
ECASH
ECASH
ECREDIT
ECREDIT
UNIBANCARD
UNIBANCARD
CAFÉ TEEN
ESTRELA
ILUMINART
DROGARIA SÃO PAULO
ULTRASOL
ULTRASOL
EXPERT
ZIP KIDS
TELESAQUE UNIBANCO
POLYLOCK
REAL PLUS
REAL GRAFF
REAL PISOS E FACHADAS
EFA-ESCOLA DE 1º E 2º GRAUS FRANCISCO DE ASSIS
RINO RESFENIL
NEUROMINS
NEUROMINS
NEUROMINS
VIPÃO PANIFICADORA
E - CARD
GRAN BRILHO
AEROPAC
MULTIVENDOR
NUTRIR
SGG STADIP AS 28
REAL HABITACIONAL
LATINCARD
DIPLOMAT
SR & SRA BABY
TRI HOTEL
ECOLAB ELITE
VICTORY CONSULTING
SPECIAL BLEND
KIEL
NAUTIKA
NET CARD
M MARIOKE
CORPUS FINUS
VESPER
NATIVA
SUPERBID
SURF INN
BOUGAINVILLE
DAKOTA
R.C.
XAROPINHO
E-CENTER
CALCIFOR
ZIPS GIRL
BOI VERDE
VEJA
CDI
RETOCAR
TELEGUIA MAIS
G GRADIENTE IPHONE
BIOFRUT
DECOLAR.COM.BR
DECOLAR
E-REDE
CARTÃO SENIOR UNIBANCO
ARCLT
BROTHER AT YOUR SIDE
BROTHER AT YOUR SIDE
BROTHER AT YOUR SIDE
BROTHER AT YOUR SIDE
CIRCULO LAZER COM MAIS PRAZER!
MASTER MALL
VILLA DAS PEDRAS POUSADA
SAP
JUST I2I
DAKO JÚNIOR
CELTA
AFTER NEWS COMPLEMENT
VILELA VILELA
F E FRANCA EXPRESS
F E FRANCA EXPRESS
NACIONAL BRINDES
EREDE
PROJETO COMPRE BEM
BLUMENTHAL
ABRANGE
COMPREBEM
CAMINHOS DO VINHO
VIVIANGEL
FLAMENGO

565
269
165
565
565
565
565
235
820
351
565
565
565
565
270
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
400
552
665
820
910
910
400
351
565
400
400
400
400
900
269
565
565
565
665
565
560
565
400
400
270
400
565
400
400
400
823
400
400
400
400
400
400
400
400
351
400
400
400
235
351
400
565
400
100
400
565
400
400
576
590
552
351
100
565
565
400
270
270
270
270
270
565
270
270
400
565
565
590
270
175
295
004
565
100
565
565
100
821
565
400

R
P
P
R
R
R
R
P
R
P
R
R
R
R
P
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
P
R
R
R
R
R
P
P
R
P
P
P
P
R
P
R
R
R
R
R
R
R
P
P
P
P
R
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
R
P
P
R
R
R
P
P
R
R
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
R
R
R
P
P
P
P
R
P
R
R
P
R
R
P

1167
116
116
1168
1168
1168
1168
116
1168
116
1168
1168
1168
1168
116
1168
1168
1168
1168
1168
1168
1168
1168
1168
1168
1168
1168
1168
116
1168
1168
1168
1168
1168
116
116
1168
116
116
116
116
1168
116
1168
1168
1168
1168
1168
1168
1169
116
116
116
117
1169
117
117
117
1169
117
117
117
117
117
117
117
117
118
118
118
118
118
118
118
1169
118
118
118
1169
118
118
1169
1169
1169
119
119
1169
1169
119
119
119
119
119
119
1169
119
119
119
1169
1169
1169
119
119
119
119
1169
119
1169
1169
119
1169
1169
120
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822854155
822854163
822854171
822854180
822854198
822861950
822909723
822934655
822965712
822965720
823054128
823057585
823064590
823071707
823073548
823084329
823091856
823097900
823098885
823099555
823099857
823107612
823110281
823110290
823119220
823132153
823136060
823137961
823146758
823146758
823150208
823150810
823151140
823151522
823151700
823152197
823160823
823170373
823194639
823194809
823197000
823237320
823237338
823306909
823321495
823337960
823347770
823388476
823388484
823426181
823467708
823482707
823494110
823496724
823498514
823513157
823554155
823568970
823586146
823623629
823742237
823795438
823851257
823879585
823879593
823883116
823894045
823950654
823952070
823952088
823985113
823995151
823995160
823995178
824043340
824047036
824058062
824076052
824078268
824086120
824095685
824095693
824112245
824152417
824155483
824159314
824196333
824215460
824230329
824262883
824288769
824289234
824289242
824320999
824335848
824358660
824370066
824373987
824391527
824431243
824449851
824520238
824620500
824644956
824646398
824646401
824651430
824651430
824666801
824666810
824666828
824666836
824666852

OVERLAP CONSULTORES
OVERLAP CONSULTORES
OVERLAP CONSULTORES
OVERLAP CONSULTORES
OVERLAP CONSULTORES
HARTZ ADVANCED CARE
VESTIGIO
CARTEIRA ELETRÔNICA DE CARTÕES UNIBANCO
LUSTRA CHAPA E INOX
LUSTRA PANELAS
ABRANGE
RAFFINATO
ZIP COOL
AQUI NÃO
MOYA LA BARRACA
ASSISTEC
ASTER
ECASIL CARDIO
SCUTTI
CASA DOCHURRASQUEIRO CONFORTO E LAZER
DIRETRIZ
SABÃO DE CÔCO AGUIAR
AQUI BARATO CONFECÇÕES
JEFER
ALIANCE
FOCUS
FUJIYAMA
PAVILHÃO DO FUTEBOL
IORI
IORI
PIZZARIA CAPRICCIO
ARROZ FOGÃO DE LENHA
NOVO ÂNGULO NOVO ESQUEMA ENXERGAMOS COM OUTROS OLHOS
MATETE
AVT-450 DESINFETANTE
NOVA TELHA
DIPLOMATA
SELECTA BLOCOS CERÂMICOS
HUMANIVERSIDADE HOLÍSTICA
GRIDY
MAXI QUEIMADOR
GOL
GOL
MAESA - MACHADINHO ENERGÉTICA S.A.
SKIBOO FASHION WOMAN
CANINHA TIETÊ
AUTEC
TELELISTAS.NET
TELELISTAS.NET
ARROZ POPULAR
FUSION
CARL STAHL
BRASILRENTAL BRR
MAX TRIPLA CHAMA
MAREA
RIVIERA BIG BLANC
JÓIA DA SERRA
DURASPIN
LABOIL
FINELIGHT
BOVIPLUS
LENNOX EYEWEAR
ELETROCENTER
DAKO FLASH
QUEIMADOR FLASH
MACKERDUZ
ELLUS
LUNA
PROTEÇÃO MÚLTIPLA UNIBANCO
PROTEÇÃO PERDA E ROUBO UNIBANCO
CVA COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
REALE
TANGO
VALSA
CIAPLAST
TERESÓPOLIS
Z ZIP ZIP
SHAMPOO GRAN BRILHO
I INSULINA
CARESSA
DHA GOLD
DHA GOLD
AMACIANTE SUAVEN LIS
KENNER TESS
ECODESAFIO
THURMA ESPERTA
OFICINA DA SAÚDE
INTENSIVE
COPOFORTE
MONTE ALEGRE
GRID
RONNELLY
RONNELLY
NOVO EMPREGO SÃO PAULO AMARELINHO
MIX LIMITED
TALENT
YU JEANS
SANTA THEREZINHA
CENTRO EDUCACIONAL TRIUNFO
OPINIÃO MÉDICA INTERNACIONAL
IDEAL SOAP
Q-JÓIA
FASHION RIO
AMERICAN BANKNOTE
AMERICAN BANKNOTE
CERVICTAL
CERVICTAL
ELLUS
ELLUS
ELLUS
ELLUS
TRASHIC
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230
560
230
560
230
351
565
565
560
230
565
270
351
269
269
286
269
269
269
270
270
665
270
270
241
235
400
270
150
180
270
270
060
270
269
270
351
270
660
552
565
270
270
155
821
821
820
590
590
400
295
090
565
565
565
552
351
796
823
400
821
270
235
565
565
560
560
565
565
565
351
565
565
565
821
823
351
560
565
400
565
565
560
552
576
565
560
230
270
296
552
269
269
351
100
100
351
351
235
552
565
100
100
269
351
351
209
295
560
560
560
560
560

P
R
P
R
P
P
R
R
R
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R
P
P
P
R
R
R
R
R
P
P
P
R
R
R
R
P
R
R
P
R
P
P
R
R
R
R
R
R
R
P
R
R
R
R
R
P
R
R
P
R
R
R
R
R
R
R
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R
R
R

120
1169
120
1169
120
120
1169
1169
1170
120
1170
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1170
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
121
121
121
121
121
121
1170
1170
1170
121
121
121
1170
1170
1170
1170
1170
121
121
121
1170
1170
1170
1170
121
1170
1170
121
1170
121
121
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
121
1171
1171
1171
1171
1171
121
1171
1171
121
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
121
121
121
1171
121
121
121
122
122
122
122
122
1171
1171
122
122
122
122
122
122
122
1171
1171
1171
1171
1171

824707281
824707290
824707508
824724402
824758048
824813812
824826353
824830989
824835247
824837673
824840909
824841824
824847296
824858883
824863038
824865812
824878426
824881435
824890531
824908317
824912241
824912250
824912268
824941730
824941748
824945611
824945620
824982487
824997220
825027870
825037441
825043018
825043026
825081769
825081777
825084326
825096278
825111099
825123526
825124123
825139708
825150205
825186200
825216397
825247284
825247292
825247322
825247330
825257603
825263921
825272548
825301408
825351243
825362350
825362369
825362377
825362385
825362393
825367247
825387558
825392683
825406013
825415675
825415683
825433320
825433347
825442974
825453933
825467039
825485932
825485940
825562902
825578604
825667410
825674514
825690749
825690757
825741238
825741246
825741254
825741262
825741270
825741289
825763207
825781302
825784760
825802318
825855705
825856345
825873240
825894239
825894247
825903505
825903513
825914256
825914264
825916160
825916178
825916259
825927161
825940168
825961394
825961408
825961416
825962730
825982286
826030904
826047262
826049710
826112641
826130151
826182194
826186432

BAMBINO
351 P
SPLIT BAMBINO
351 P
MERCADO GLOBAL
351 P
COLÉGIO JOÃO XXIII
145 P
LOJA MEU BEBÊ
400 P
ORGANIZAÇÃO LABOR DE CONTABILIDADE
100 P
GALLO'S
090 P
FORA D'AGUA
552 R
COMPRE BEM
100 P
SUPERMERCADO COMPRE BEM
100 P
TYLEMAX
210 P
WALKER
100 P
OVERTOWN
560 R
CLICK EXPLORA
351 P
REFRESCH
821 R
CCE
565 R
OKANUI
565 R
JAP PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO
400 P
CCE
565 R
ZIIP
100 P
SWEET SLEEPER
235 P
SWEET SLEEPER
235 P
SWEET SLEEPER
565 R
HARVEST MOON
560 R
WISHFUL BOYS
560 R
UNO SISTEMA DE ENSINO
235 P
UNO SISTEMA DE ENSINO
235 P
CB COMPREBEM BARATEIRO
351 P
CARTÃO PASSAPORTE UNIBANCO
565 R
CAFÉ NO BULE
100 P
DICOMP
100 P
AIRIS
821 R
AIRIS COMPUTER
821 R
HERCHCOVITCH; JEANS
565 R
HERCHCOVITCH; ALEXANDRE
565 R
BIOVITA
821 R
RURALCREDI
230 P
TREMPE MESA
565 R
IMAP
351 P
BOAH
351 P
FOLHA CLASSIFICADOS
569 R
ABRANGE LOGÍSTICA GLOBAL
565 R
CASINO DE MONTE-CARLO
821 R
MEGACHARGE S.I.S SECURITY IMPEDANCE SYSTEM
351 P
ESPETINHOS MIMI EXPRESS
565 R
ESPETINHOS MIMI EXPRESS
565 R
MIMI ESPETINHOS FAST
565 R
MIMI
565 R
FASHION BUSINESS
270 P
INSTITUTO APRENDER DE CINEMA E TELEVISÃO
100 P
BIZU DELÍCIA DE EMOCÃO
400 P
SUATRANS
560 R
SAIF
560 R
CCE
235 P
CCE
565 R
CCE
565 R
CCE
565 R
CCE
565 R
ESCOLA LUCIA CASASANTA
351 P
SISTEMA FIEB
269 P
BIOQUÍMICA
591 R
UNICARD
565 R
DAKO DUO
565 R
TURBO FRIO
235 P
DIA D PRIMA
235 P
PRIMA
235 P
MEDCLIN WORK
100 P
SBA
591 R
HERVIRAX
100 P
BIZRATE
230 P
BIZRATE
230 P
ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO CAMILO DE LÉLLIS
569 R
MANO A MANO BONÉS E CAMISETAS
351 P
FERRARI
351 P
ROLAMAR
351 P
ATLANTA
100 P
ATLANTA
100 P
DIMITRI
565 R
VERSATE
565 R
VISIONE
565 R
CULINARE
565 R
DAKO DEGELO FÁCIL
565 R
DUETO
565 R
MEDEX
400 P
UNIPROTEÇÃO
565 R
ICE FACTORY
565 R
SNOWTACK
565 R
EMPRESA AMIGA DOS ANIMAIS ARCA BRASIL ASSOCIAÇÃO HUMANI 400 P
FIRE ZONE SKATES F
400 P
FLOTADOR UNIVERSAL
270 P
SMART SPACE
235 P
SMART FRESH SYSTEM
235 P
VEREDA
565 R
LIRA
565 R
AMBCLEAN
560 R
RESISOLUTION
560 R
LOUVATE
565 R
MIZURE
565 R
WAVE TRIBE
400 P
EVOLUTION
100 P
EUROQUÍMICA
400 P
ID SYSTEM
565 R
ID SYSTEM 2.0
565 R
ID SYSTEM
565 R
VISÃO TOTAL
565 R
TRILHAS DA PESCA
400 P
D'BABAR
821 R
FERRARI CLUB BRASIL
351 P
ELLUS JEANS DE LUXE
560 R
ATLAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
100 P
UNATEC
565 R
PERSONAL PHARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
351 P
SUATRANS EMERGÊNCIA
560 R

122
122
123
123
123
123
123
1171
123
123
123
123
1171
123
1171
1171
1171
123
1171
123
123
123
1171
1171
1171
123
123
124
1171
124
124
1171
1172
1172
1172
1172
124
1172
124
124
1172
1172
1172
124
1172
1172
1172
1172
124
124
124
1172
1172
124
1172
1172
1172
1172
124
124
1172
1172
1172
124
125
125
125
1172
125
125
125
1172
125
125
125
125
125
1172
1172
1173
1173
1173
1173
126
1173
1173
1173
126
126
126
126
126
1173
1173
1173
1173
1173
1173
126
126
126
1173
1173
1173
1173
126
1173
126
1173
126
1173
126
1173

28

DIRMA – Índice Numérico de Processos

826197833
826203850
826203868
826243517
826249159
826268447
826296378
826314139
826324550
826351980
826356648
826362060
826374956
826380140
826392067
826398979
826409733
826409741
826411207
826417116
826442595
826442609
826448550
826464637
826476155
826487912
826488706
826497861
826498752
826509584
826539491
826542824
826566960
826566979
826569315
826578217
826600085
826605389
826605397
826605400
826605419
826605419
826621899
826646875
826646891
826674780
826702759
826702767
826702775
826708757
826708765
826708773
826708781
826708790
826708803
826708854
826712657
826712665
826717640
826720587
826721753
826726054
826726062
826752063
826762662
826762670
826764690
826785662
826803547
826835961
826853242
826854753
826857191
826857264
826862306
826862977
826867464
826867480
826867537
826867553
826882650
826915361
826981232
826981240
826981712
826991939
827000014
827000014
827021348
827025696
827033087
827033095
827042698
827068930
827106300
827109334
827119585
827124309
827144725
827158505
827173288
827203284
827220910
827225580
827229798
827229801
827229810
827229828
827229836
827229844
827229852
827229860
827229879

STOP CAR VEÍCULOS
C CAMPOS ADVOCACIA EMPRESARIAL
CAMPOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
KANIVITA
SANDY NEW'S
PHONECARD UNICARD
ALCOMET
FIRENZE
BULLI & PUPE
CHOCOLATE
COURO PELE
ONE TOUCH
CAFÉ GOURMET BRASIL
UNIPORT NPK
SYMBOL CLUB
VIA COURO
PRIMA
PRIMA
STUDIO ALFA
DOIS SINOS
HIPERGARANTIA UNICARD
MULTIPROTEÇÃO UNICARD
HO HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE
M D DIMEL
BASE S/A
CAFOFO
DUQUE
VICTORIA GOLD
PAROLAR PRODUTOS DOMÉSTICOS
CRASH
M CENARIUM MÓVEIS
RAPNEWS
SISTEMA SUCESSO DE TELEVISÃO
TV SUCESSO
SANDY NEWS
P PRIMA CASA
BLUE RABBIT
MELHORITA
MELHORITA
ITAPAN
ITAPAN
ITAPAN
FONTE SERRA NEGRA DE ARCADAS
MIX DESIGN GIRL
MIX DESIGN KIDS
ATP SPORTS
PRIMA SAT
PRIMA ENSINO TELEPRESENCIAL
PRIMA ENSINO TELEPRESENCIAL
UNOTEC
UNOTEC
UNOTEC
UNOTEC
UNOTEC
UNOTEC
UNO SISTEMA DE ENSINO
DEPIL FACILIT
YOGUEDES
RD CENTRAL DE EVENTOS
BIEN'ART
ELLUS
USINA ITAIQUARA DE AÇUCAR E ALCOOL
ITAIQUARA ALIMENTOS
BLUGIRL
PRIMA SAT
PRIMA SAT
LFG LUIZ FLÁVIO GOMES
CARROCERIA SÃO JOSE
CARTÕES GÊMEOS
LA MARA
QUARTA COLÔNIA
RAFVIDAPREV
R RURAL AGROINVEST
R RURAL AGROINVEST
RIMA
FLEX MOVE
NEOLATINA
NEOLATINA
NEOLATINA
NEOLATINA
ORION MULTISYSTEMS
DOUTOR GIRAMUNDO DA LIRA E PSIU
UNA
UNA
EMPÓRIO GAÚCHO
MAC SUPERMERCADOS
TEAHUPOO
TEAHUPOO
ESTRUTURAL
BILLY
SETAPRINT
SETALIN
A PRAIA
OKLAHOMA
CARTÃO MÚLTIPLO UNICARD
INSPIRE
GESTÃO REAL - GERE
FRANGOBRÁS
STERGEO
HOLOS SAÚDE
FURY
PIPOCA BALADA
MAIS TRABALHADOR UNICARD UNIBANCO
POSTO DO ARLEI
UNOSAT
UNOSAT
UNOSAT
UNOSAT
UNOSAT
UNOSAT
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
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100
351
351
400
590
565
400
351
351
351
270
565
351
569
351
351
235
235
400
351
235
235
351
100
351
552
351
351
351
820
351
295
351
351
590
400
590
560
560
560
560
735
100
351
351
100
235
235
235
235
235
235
565
565
565
235
100
400
552
560
560
560
560
269
235
235
565
100
565
351
400
569
351
351
351
560
400
400
400
400
100
090
565
565
351
295
565
570
351
351
565
565
100
820
565
400
351
230
180
400
269
351
235
552
235
565
565
565
235
565
235
565
565

P
P
P
P
R
R
P
P
P
P
P
R
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
R
P
P
P
P
R
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R
R
R
R
R
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P
P
P
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P
P
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R
R
R
P
P
P
R
R
R
R
R
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P
P
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R
P
P
R
P
P
P
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P
P
P
P
P
R
R
P
P
R
R
P
P
R
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P
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
R
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R
R
R
P
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R
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126
127
127
127
1173
1173
127
127
127
127
127
1173
127
1173
127
127
127
127
127
128
128
128
128
128
128
1173
128
128
128
1173
129
129
129
129
1174
129
1174
1174
1174
1174
1174
1174
129
129
129
129
129
129
130
130
130
130
1174
1174
1174
130
130
130
1174
1174
1174
1174
1174
130
130
130
1174
130
1174
130
130
1174
130
130
130
1175
130
130
131
131
131
131
1175
1175
131
131
1175
1175
131
131
1175
1175
131
1175
1175
131
131
131
131
131
131
132
132
1175
132
1175
1175
1175
132
1175
132
1175
1175

827229887
827229895
827229909
827229941
827229950
827229968
827229976
827229984
827229992
827240007
827240015
827240023
827240031
827240040
827240058
827240066
827240074
827240082
827240090
827240104
827240112
827281862
827294476
827294522
827312865
827329431
827383886
827393342
827399960
827399979
827399987
827399995
827400004
827400012
827400020
827400039
827400047
827424493
827430507
827469438
827497350
827535392
827556934
827572115
827592639
827622465
827627980
827657552
827657587
827657609
827657633
827673337
827674090
827676751
827678355
827678452
827684320
827709196
827745834
827793278
827806582
827811829
827843640
827854315
827854323
827854331
827858566
827860765
827861451
827905700
827907656
827938721
827938730
827947011
827955316
827965192
827987633
827987650
828017611
828031940
828031959
828031967
828031975
828031983
828036233
828036241
828039135
828051984
828052905
828052913
828077614
828091340
828093644
828097801
828100101
828103500
828114528
828122121
828122130
828124078
828127972
828127980
828127999
828136840
828137218
828141142
828161429
828170088
828187690
828192081
828208441
828215863
828223360

UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSATELIAL
UNOSATELIAL
UNOSATELIAL
UNOSATELIAL
UNOSATELIAL
UNOSATELIAL
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNO SATELIAL SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNO SATELIAL SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNO SATELIAL SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNO SATELIAL SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNO SATELIAL SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNO SATELIAL SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE

565
235
565
235
565
565
565
235
565
235
565
565
565
565
565
565
565
565
565
235
565
795
SKDA
569
REQUINTE MODAS
351
HQ
351
PERFLEX METAIS
351
OLINDA
821
TEES ME
560
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
565
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
565
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
565
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
565
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
565
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
565
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
565
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
565
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
565
BABY PIZZA
100
INTERCREDI
665
BRANCA FULÔ
400
BD BLU-RAY DISC
400
VARIEDAD CASTILLO
351
SHOPPING CITY LESTE
552
CALCIOMIL
351
F. MAIA
591
ENTEROFLORA
100
TOUGH
400
CYCLUS VITALIDADE
100
CYCLUS SAÚDE
351
CYCLUS EQUILÍBRIO
351
CYCLUS
351
SUPRA FERTILIZANTES
100
RASTRO
100
FOR ESPECIAL WOMAN
208
RH-8
351
HIDRATTO
241
SHOW DE OFERTAS
400
LFG CURSOS LUIZ FLÁVIO GOMES
565
ORIENT EXPRESS ASIAN FAST FOOD
210
CV CRM
351
SABOR TOTAL
821
PZ PLANETA ZOOM
351
LFG REDE DE ENSINO LUIZ FLÁVIO GOMES
565
CCE MIND
565
CCE CONNECT
565
CCE SMART
565
RAPSODIA
351
BH360º
100
FRANGOBRAZ
560
AKER
351
BELLA ROSE
150
DELTA
565
DELTA
235
COQUEIRO KIDS
820
PURA INTIMIDADE
400
FRUTO BRASIL
100
INOVA GLASS
269
INOVA GLASS
269
GE
351
NH COSMÉTICOS
208
TERRA AMAZÔNIA
590
AMAZÔNIA BRASILIS
590
TOQUE DA AMAZÔNIA
590
VEGETABLE
590
SMART COOK
235
SMART COOK
235
CLUBE MASTER BRASIL
351
GUERREIRO URBANO
821
BÔNUS CARD UNICARD
235
MEGABÔNUS UNICARD
235
MAKLIMP
560
PAPELCOR
351
PLATINUM PLUS
100
PINK RABBIT RABBIT
590
FORRAGE
590
S&S
591
MOBILEVIEW
821
COMMON PLATFORM
100
COMMON PLATFORM
100
BLOCO INFLAMÁVELL
400
UNA
565
UNA
235
UNA
565
MARGARINA AMORELA CREMOSA COM SAL GME M. DIAS BRANCO O 100
MARGARINA AMORELA LIGHT COM SAL GME M. DIAS BRANCO MAIS 100
FRANGOBRÁS
560
S E S
591
ROSEBELLE
100
400
PONTAL LANCES
351
REVIV
351
ESTAÇÃO DO PÃO
351
OCEANO GIFTS
351
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1175
132
1175
132
1175
1175
1175
132
1175
132
1175
1175
1175
1175
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1175
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1175
1175
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1176
1176
1176
1176
1176
1176
1176
1176
1176
1176
1176
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1176
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132
132
1176
133
1176
133
133
133
133
133
133
133
133
133
134
134
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1176
134
134
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134
1176
1176
1176
1176
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134
1176
134
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1176
135
1176
135
135
135
135
135
135
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1177
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135
135
135
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135
135
1177
135
135
1177
1178
1178
1178
136
136
136
1178
136
1178
136
136
1178
1178
136
136
137
137
137
137

RPI 2207 de 24/04/2013
828252467
828252475
828269459
828285560
828320101
828325260
828355436
828361673
828416796
828423261
828424020
828442037
828442045
828456550
828461040
828461848
828465282
828467013
828472939
828474966
828476624
828479020
828479267
828479275
828479283
828479305
828479313
828479321
828479488
828479496
828479526
828479550
828479569
828479577
828479712
828483183
828487588
828490333
828497079
828500193
828500614
828500754
828501033
828502153
828506124
828516278
828526338
828526338
828533423
828533652
828535302
828550603
828550611
828553262
828553270
828587299
828616990
828622507
828632030
828634432
828642400
828647739
828648433
828648875
828648891
828650403
828652350
828653941
828670650
828678758
828708916
828716021
828716048
828722463
828726280
828739293
828751552
828760870
828782300
828782318
828782326
828782334
828782342
828782350
828788456
828791775
828823278
828824789
828825610
828845034
828858101
828858160
828886164
828910510
828910529
828910537
828934215
828936811
828977623
828977631
828978115
828984050
828999457
829006974
829012087
829012095
829017925
829029451
829040170
829042741
829050060
829053840
829058737

AEROMILHAS
CARTÃO AEROMILHAS
ESPETINHOS MIMI - CARTÃO CHURRASCO
GOL!!!
IMPACT
CEREAIS & SINERGIA
BIOPATH
DEVELOPER BR SISTEMAS MULTIMÍDIA
BANDA FORRÓ SEM LIMITES
LEMON BEER
TV BALCÃO
CRYSTAL COLOR
CRYSTAL COLOR
K KANTO DA MODA
KASEI
BIFE DOG
MULTI TV
FIT VIA FIT
C. RACE
VIVER BEM VIVER SAÚDE VIVER MAIS TOP LIFE
ALC
CORAGEN
VIVER EM EQUILÍBRIO ORGÂNICOS
VIVER EM EQUILÍBRIO ORGÂNICOS
VIVER EM EQUILÍBRIO ORGÂNICOS
VIVER EM EQUILÍBRIO ORGÂNICOS
VIVER EM EQUILÍBRIO ORGÂNICOS
VIVER EM EQUILÍBRIO ORGÂNICOS
VIVER EM EQUILÍBRIO ESPORTES
VIVER EM EQUILÍBRIO ESPORTES
VIVER EM EQUILÍBRIO ESPORTES
VIVER EM EQUILÍBRIO BELEZA
VIVER EM EQUILÍBRIO NUTRIÇÃO
VIVER EM EQUILÍBRIO NUTRIÇÃO
VIVER EM EQUILÍBRIO NUTRIÇÃO
ALUSTEP
EXITUM
RC
SEMPRE FASHION
AÇÃO VEICULOS
SBC
TECNOHOLD
SENZAI
NOVITÀ
SATURNFIVE VALUE & INNOVATION
VIRID INTERATIVIDADE DIGITAL
BOMPACK
BOMPACK
VIVER EM EQUILÍBRIO ORGÂNICO
VIVER EM EQUILÍBRIO NUTRIÇÃO
JBS U UNITED
JERKED BEEF PERNAMBUCANA
JERKED BEEF NORDESTINA
TECBIO
TECBIO
CODIFER
PIZZA CARIOCA
AGUA DA ROCHA
ÁGUAS DO AMAZONAS
BBVA BANCOMER
ÁGUAS DO BRASIL
GSI
O FAZENDÃO
CELPLAY
CELPLAY
MAIS GOURMET
BAMBI
CELPLAY
D LIDERPETRO
QUALEABOA Q
DELICIAS KARINA
RITZ-CARLTON
RITZ-CARLTON
MONALOU
RM RIMAC
DICASA IMÓVEIS
DUOPRESS
BLENDY
UNO PÚBLICO QUALIDADE EM EDUCAÇÃO PARA TODOS
UNO PÚBLICO QUALIDADE EM EDUCAÇÃO PARA TODOS
UNO PÚBLICO QUALIDADE EM EDUCAÇÃO PARA TODOS
UNO PÚBLICO QUALIDADE EM EDUCAÇÃO PARA TODOS
UNO PÚBLICO QUALIDADE EM EDUCAÇÃO PARA TODOS
UNO PÚBLICO QUALIDADE EM EDUCAÇÃO PARA TODOS
TMS
PRIORI
FLEX21
TRIBUL
METRÓPOLECENTER
BIG WALL EQUIPAMENTOS PARA AVENTURA
TV ATALAIA
RÁDIO ATALAIA AM 770 KHZ
SI SOLUÇÃO IMEDIATA
ITAIQUARA
ITAIQUARA
ITAIQUARA
WINNIE THE POOH
FEST VERÃO PARAÍBA
MINUTE BURGER
MINUTE BURGER
SUPER CIDADES 15
ECOBLUE
FERTILITE
MMC DESIGN
RISQUE E RABISQUE
BEER CENTER
RESPONSE POINT
MIX REDUX SHEIK
VILA BONITA
USE
MINI VELOZES
SUL ATLÂNTICO
CCE TREND

DIRMA – Índice Numérico de Processos 29
565
565
565
155
821
351
351
351
351
400
400
351
351
009
351
820
269
351
351
351
821
821
241
241
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591
100
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821
565
235
251
351
351
351
351
351
100
100
100
100
100
351
351
821
821
821
823
823
400
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235
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100
351
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100
560
351
351
100
822
100
100
351
560
560
560
100
210
560
560
351
351
351
591
565
565
351
351
090
351
351
351
235
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137
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137
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138
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139
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139
1178
139
1178
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1178
1178
1178
1178
1178
1178
1178
139
139
139
139
139
139
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140
140
140
140
140
140
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1178
1179
1179
1179
1179
140
1179
1179
140
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
142
142
142
142
142
1179
142
142
142
1179
142
142
142
1179
1179
1179
142
142
1179
1179
142
142
143
1179
1179
1179
143
143
143
143
143
143
143

829078983
829078991
829079009
829079017
829079025
829094830
829120181
829128352
829142568
829192778
829193472
829193480
829193499
829197958
829201190
829208895
829230459
829230955
829271376
829281010
829328602
829357793
829360131
829366512
829367381
829367390
829367420
829380701
829395474
829416862
829418008
829422358
829422366
829424423
829428828
829440011
829440020
829447377
829454659
829476873
829484094
829491686
829493484
829506047
829517243
829517260
829517278
829525190
829575316
829575332
829575340
829575359
829578986
829579010
829587632
829588418
829597603
829597611
829600230
829600396
829601538
829601945
829603107
829611312
829614230
829614320
829614354
829614494
829614753
829614788
829630180
829630546
829638997
829639349
829639357
829639365
829639373
829639381
829639390
829639403
829639411
829639420
829639438
829639446
829639454
829639462
829639470
829639489
829639497
829639500
829639519
829639527
829639535
829646388
829658068
829663690
829663703
829680330
829686444
829694625
829694633
829696679
829699244
829704183
829709487
829719393
829719431
829721924
829723889
829730540
829731873
829731881
829732411

UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
CLEAN POINT
CCE WIN
ESTILO
LIGAÇÃO VITAL
GUN OIL
MORINDAMAX
MORINDAMAX
MORINDAMAX
CEDISIK
MANFREDINI & SCHIANCHI
PROTOKEN
SPA PONTO DE LUZ
ZILQUIMICA
PODE CRÊ
FAIR PLAY
LUPALUPA

235
565
235
565
235
400
565
235
090
400
351
351
351
795
351
230
100
269
100
351
565
400
PADARIA TRAPICHE
100
COMEX miNY
100
OPENCOLLABNET
351
OPENCOLLABNET
351
OPENCOLLABNET
351
DIA D
565
400
DWYLER
351
AZEITE DE DENDÊ PALMEIRAL
100
NARAKA JEANS
100
NARAKA JEANS
100
SORVETERIA NOVA DELÍCIA
100
SKIN OBA O SORVETE
100
MSET
569
MSET
569
ARTEC EXPERT HAIR
100
APOIO TELEMARKETING
230
DAIMLER
400
PROSTAVAC
097
SPAZZIO
235
AMIKI
400
LACTONA
009
WISE INSTITUTO WISE
090
WISE CATEGORIAS WISE
090
WISE BID
090
ARTHUR AND THE WAR OF THE TWO WORLDS
351
EDITION
351
EDITION
351
EDITION
351
EDITION
351
CERT
295
RADAR EXECUTIVO
351
GEOSTRUTURAL
351
CROSSFOX
100
ABIPE ASSOC. BRASIL.DE INTERCÂMB. PROFISS. E ESTUDANTIL 560
ABIPE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INTERCÂMBIO PROFISSIONAL 560
KING CAPACITY LINHA PROFESSIONAL
565
MAGONTEC
351
DAKO ESTILO
235
VOLT
295
COZINHA PROPAGANDA
351
DURASPIN
565
MONTE-CARLO WORLD CLUBBING CONVENTION
351
MBTI
400
MBTI
400
MBTI
400
MBTI
400
MBTI
400
EMPORIO DA PIZZA PIZZA BAR
025
CISCO
351
PSORENE
351
UNO ESPECIAL
235
UNO ESPECIAL
565
UNO ESPECIAL
235
UNO ESPECIAL
565
UNO ESPECIAL
235
UNO EXPRESSO
235
UNO EXPRESSO
565
UNO EXPRESSO
235
UNO EXPRESSO
565
UNO EXPRESSO
235
UNO MAIS
235
UNO MAIS
565
UNO MAIS
235
UNO MAIS
565
UNO MAIS
235
UNO TOTAL
235
UNO TOTAL
565
UNO TOTAL
235
UNO TOTAL
565
UNO TOTAL
235
MEGALIT ARDOSIA
351
LULUCA ARTESANAL
351
CALDD DE PEIXE AQUABIO
351
PEIXE TEMPERADO AQUABIO
351
BICHO BONITO
351
THALESMA MADEIREIRA
351
76
351
76
351
EXPRESS
565
DXI
351
SIRIUS
100
LIBER VALE
241
WI-FI PLANET
100
WI-FI PLANET
100
ANA BEATRIZ
100
LÉO CULINÁRIA ARTESANAL
241
CCE PERFORMANCE
235
OBJECT COLLECTORS ITEM
100
OBJECT COLLECTORS ITEM
100
CITRATUS
295
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143
1179
143
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143
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144
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144
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1180
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146
146
146
146
146
146
146
146
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146
146
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146
146
146
146
146
147
147
1180
1180
1180
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147
147
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1180
147
147
147
147
147
147
147
148
148
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1180
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1180
148
148
1180
148
1180
148
148
1180
148
1180
148
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1180
149
149
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150
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829732411
829749241
829751793
829752587
829753290
829753311
829753320
829753338
829753346
829753354
829754512
829754520
829754539
829754547
829764437
829778039
829796592
829797378
829800220
829800530
829805494
829807748
829807900
829822348
829822356
829823484
829831649
829831657
829831665
829838520
829855947
829855971
829855998
829856005
829856013
829856021
829856030
829856048
829856056
829856072
829856080
829856099
829856102
829856110
829857796
829859330
829880534
829880550
829880909
829880917
829882456
829882553
829882561
829882570
829882650
829895329
829895345
829895361
829895388
829903801
829931481
829945822
829986928
830005269
830013083
830016600
830017666
830029400
830035850
830038914
830038949
830040587
830040595
830054731
830056521
830064176
830072667
830080171
830080180
830080198
830080643
830083537
830086137
830086145
830112251
830113320
830113347
830113398
830124691
830129200
830129502
830139478
830146059
830158553
830158570
830160124
830188878
830191780
830196080
830200800
830213856
830217517
830226931
830239421
830242643
830244476
830244484
830244492
830244506
830244514
830244530
830259724
830262113

CITRATUS
OBERTHUR TECHNOLOGIES
CLUB YSALOMEH
CELASE
SISTEMA MULTI SAÍDAS
TOQUE PESSOAL
SENSORINTELIGENTE
MULTI CAPACIDADE
MULTICHEF
PROG INÍCIO
FÁBRICA DE HIELOS
VITA NOVA
TOTAL FRIO
BIO CLEAN
CASA DA VOVÓ
SHAMBHALA DAY SPA
LATICÍNIO BASSANEZE
PÃO DELICIA
AGORA VAI!!
EMPÓRIO SANTA JOANA
ELÉTRON PARTS
CONEXÃO UNO
CONEXÃO UNO
SHAMPOO BY MICHEL DERVYN
SHAMPOO BY MICHEL DERVYN
CONEXÃO FASHION
SANTANA TEXTILES
SANTANA TEXTILES
SANTANA TEXTILES
A AMARYLLIS BRASIL
EVONIK DEGUSSA
EVONIK DEGUSSA
EVONIK GOLDSCHMIDT
EVONIK GOLDSCHMIDT
EVONIK GOLDSCHMIDT
EVONIK STOCKHAUSEN
EVONIK STOCKHAUSEN
EVONIK STOCKHAUSEN
EVONIK RÖHM
EVONIK RÖHM
EVONIK RÖHM
EVONIK OXENO
EVONIK OXENO
EVONIK DEGUSSA
ICONN TECNOLOGIA
AMERICANAS.COM VIAGENS
AGV
AGV
RECEITA DO CHEF
MULTI
SHERATON

351
351
351
351
235
235
235
235
235
235
235
235
565
235
100
100
351
351
100
100
100
565
235
400
400
241
241
241
241
351
351
351
351
100
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
145
100
295
295
565
235
565
565
SHERATON
565
SHERATON
235
565
YU MEN!
351
YU MEN!
241
YU GIRL!
351
YU KIDS!
351
PRATCO
210
MOTIVARE
351
STEVTENSIONER
400
090
ACAAI ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ARTE DE ARTESANATO DE ITAPE 090
LovePods
400
BANDA BADALAWÊ
351
565
LENA ZERLOTINI JOIAS
230
THE CALLICRATE BANDER
400
IEZZO
100
JAW SURFWARE
100
OSMGROUP
230
CAROL
400
IDENTIDADE
100
CAROL
400
GUSTO MD
100
ID SYSTEM
565
235
A HERCHCOVITCH
565
H JEANS HERCHCOVITCH
565
ACQUALITÁ
100
UNIVERSO INCORPORADORA
351
RADAR RECORD'S
560
RADAR MUSIC
230
OMNILIFE FEM
351
ONESIGHT
400
ONESIGHT
400
ONESIGHT
400
PROFISSIONAIS DO ANO
351
INDM
400
RM SERIGRAFIA
400
RECREIO VIP
400
HIT TVÊ!
100
SHINE SPA
235
SHINE SPA
235
FILAMENTEX
401
CAROL
400
CLASSE
565
QUIZNOS SUB
351
KROMA
565
ARCTIC TRUCKS
004
OXEN CURRAIS
400
KEENAN
400
KUHN FINANCE
210
SAMBA JOÃO PESSOA FESTIVAL
100
ZONDA
175
VULTURE
175
VULTURE
175
MITHUN
175
MITHUN
175
ZONDA
175
VITACID
351
400
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830264809
830265279
830265422
830265880
830271546
830272585
830272690
830272747
830274146
830280014
830294198
830294201
830307427
830317392
830317406
830317414
830318240
830320075
830321276
830322906
830325301
830330399
830332979
830333100
830333274
830333444
830333550
830333568
830333622
830334190
830335218
830340106
830340220
830342109
830344403
830344411
830347518
830347615
830347933
830347941
830347950
830352392
830354069
830360379
830363190
830363190
830363203
830364951
830374493
830374507
830374680
830374698
830374701
830374884
830374990
830375104
830375384
830377832
830381600
830383204
830387536
830389180
830389199
830392424
830397086
830397108
830397116
830398368
830400281
830402969
830403116
830404970
830406972
830410090
830413618
830416498
830416676
830416684
830416692
830416706
830416714
830417877
830417885
830419012
830419020
830421599
830422820
830422838
830422854
830422862
830430199
830431527
830431535
830438670
830441859
830441875
830441891
830441913
830441956
830441999
830443193
830443517
830453555
830454381
830457038
830459243
830467378
830470166
830470174
830470182
830470204
830475206
830475214

BOSTON BAKERY PAES . DOCES . BOLOS & MUITO MAIS
OC LIFE
SE LIGA
MARIA NAMORADEIRA
MICROWEB FIBER
FRIGO LIFE
JPTE ENGENHARIA
CONSTRUTORA ALBATROZ
CAROL

171
230
100
230
351
100
241
100
400
295
PROFISSIONAL
210
PROFESSIONAL
210
EO*STAR
100
LIFE'S DHA
565
LIFE'S DHA
565
LIFE'S DHA
565
EXXONMOBIL ENERGIA: UM DESAFIO PARA O MUNDO...UMA PRIOR 210
ESTERILCARE
230
DIARIONET
230
COPAVERDE
400
LILIENCE
351
DUDA PROPAGANDA
351
CHAMA AZUL
100
PRIME FORMATURAS E EVENTOS
351
Wireless
351
RASCHEL
100
ALLSAN
351
ALLSAN
351
BELLA
351
CHAMA AZUL
100
DUOTEC
560
351
351
EVERLIGHT
290
INVESTEAD
560
INVESTEAD
230
DI SORELLE
090
TOTAL GRILL
565
BUMBO
351
BUMBO
351
BUMBO
351
CAMPBELL SCIENTIFIC
400
INTERPRO GERÊNCIA DE PROJETOS
230
HYPERMOLD
400
COMPACT
210
COMPACT
295
COMPACT
295
TOYOPAR
295
LIFE'S DHA
235
LIFE'S DHA
235
R RIOJA
090
R RIOJA
090
R RIOJA
090
TERMINATOR
090
FIBERAID
351
LÓRI
351
METALITE
351
A ESSÊNCIA DO UMAMI AJI-NO-MOTO REALÇADOR DE SABOR UMAM 295
CACHAÇA DO BOX 32
100
CTM AUTOMOTIVE
230
ONE SAÚDE
295
TMEIC WE DRIVE INDUSTRY
295
TMEIC WE DRIVE INDUSTRY
295
VALIANCY GROUP
235
HITWISE
565
HITWISE
235
HITWISE
565
COLMAR ORIGINALS
400
GRUPO JJS
230
HORMOFARMA
100
ZOOM
100
AGROS
351
70W POWER SOUND 5.1CH SURROUND
351
INDUZIDOS AUTOMAXX
100
STRUCTURE
295
GERENCIALL ENGENHARIA
351
EFA
351
EFA
351
EFA
351
EFA
351
EFA
351
MOLDULYNE
230
MOLDULYNE
560
F FMAIA
591
F FMAIA
591
BIOLL
230
MERLIN
351
MERLIN
351
MERLIN
351
MERLIN
351
INFINIA
155
BOLA 7 MUSIC 7
090
CHURRASCARIA E CERVEJARIA BOLA 7
090
SUPER CENTRAL
241
AO
560
AO
560
AO
560
ORYX
560
ORYX
560
ORYX
230
SEMPRE
400
ANIMAGICAL
351
FERRU'S
230
VILA FILMES
351
EMITEX REPRESENTAÇÃO TÊXTIL
230
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
235
Educar BM&FBOVESPA
209
IMAGINATION
235
IMAGINATION GRILL
235
IMAGINATION DIGITAL
235
CLEAN UP
235
ESPAÇO TOM JOBIM CULTURA MEIO AMBIENTE
041
ESPAÇO TOM JOBIM CULTURA MEIO AMBIENTE
041
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164
164
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830475400
830475486
830475931
830475940
830475966
830475974
830480072
830484450
830485015
830486151
830486160
830486178
830486186
830489916
830489975
830490035
830493336
830498214
830501185
830501185
830501193
830501193
830501207
830501207
830501223
830501223
830506845
830519840
830519858
830525610
830527818
830530169
830533966
830534490
830534555
830540792
830540806
830540857
830540865
830543430
830544780
830549358
830551999
830556222
830557008
830564365
830564594
830571442
830572171
830572252
830573747
830578315
830578323
830582274
830582282
830582290
830582304
830582312
830582320
830592253
830592300
830600469
830600477
830602020
830608001
830608028
830608451
830608460
830608478
830610774
830614893
830615130
830616918
830617078
830617353
830617582
830617884
830617906
830618244
830618430
830618449
830618619
830618767
830619658
830619666
830619917
830619925
830619933
830621580
830621601
830622098
830623922
830628045
830629211
830629262
830629289
830629610
830631003
830631020
830631208
830631658
830631798
830632620
830632654
830633758
830633790
830633804
830634312
830634347
830635041
830635238
830635246
830635254

CAMPBELL SCIENTIFIC
COMFORTABLY SEXY
CARBON DISCLOSURE PROJECT
CARBON DISCLOSURE PROJECT
CARBON DISCLOSURE PROJECT
CARBON DISCLOSURE PROJECT
FOR REC
ARPA
VOLCONSA
FOREVER NEW
FOREVER NEW
FOREVER NEW
FOREVER NEW
INFINIA
INFINIA DESIGN
INFINIA LIVE BORDERLESS
MERCURI
CELSIA
XENERGY
XENERGY
XENERGY
XENERGY
XENERGY
XENERGY
XENERGY
XENERGY
HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL
VISON
VISON
DISTEROL
SUPREME
ENZOANI
ED'S EASY DINER
TOSCA
TOSCA
PMI
PMI
PMI
PMI
GRAYLING
TEINT MIRACLE
DAKO
O ITABORAÍ
FINANCILAR
PLUS BASIC
CCE INFO
EMERGES
PLAYFIELDS
VESTMIDIA
PINK IT!
SOLO RICO DISTRIBUIDORA AGRICOLA
ÓRAMA
ÓRAMA
TECBERG
TECBERG
TECBERG
TECBERG
TECBERG
TECBERG
TWILIGHT
TWILIGHT
NOIVAS DE PASSARELA
NOIVAS DE PASSARELA
COTAÇÕES E-COMPRAS
KAPATRON
SELF CARE ASSISTENCIA DOMICILIAR
TYDENBROOKS LEADING THE WAY SECURING THE WORLD
TYDENBROOKS LEADING THE WAY SECURING THE WORLD
TYDENBROOKS LEADING THE WAY SECURING THE WORLD
KENNZUR
PRONTO! PRODUTO HIGIENIZADO
POESIA
VLADOS
LEVISKY ARQUITETOS ASSOCIADOS
CICLO KIDS
LOTE 8
LOTE 8
CHARLOTTE CONSULTORA IMOBILIARIA
NAÇÃO & CULTURA
MAR E MAR BRAZIL
BETA
BELEZA SUSTENTÁVEL
BINGO RIO
RIO BINGO
PRAXIS
PRAXIS
PRAXIS
STK CAPITAL
STK VIRTUS
STK VIRTUS CAPITAL
SILIMAX
MOTOROLA SOLUTIONS
EMERSOL
GUIA BRASIL DE CULTURA
AGENDA BRASIL CULTURAL
VILA EUROPA PENEDO
CAL-COMP
CAL-COMP
STERIZONE TECHNOLOGY
PITTACUM
KABICLEAN
THE GIDEONS INTERNATIONAL
THE GIDEONS INTERNATIONAL
TECH ONE
T 1
TECH ONE
ARKADIN
ARKADIN
SOFTCRAFT
OBS OLYMPIC BROADCASTING SERVICES
OBS OLYMPIC BROADCASTING SERVICES
OBS OLYMPIC BROADCASTING SERVICES

DIRMA – Índice Numérico de Processos 31
400
100
100
351
100
100
230
400
235
400
400
400
400
155
155
155
235
400
230
235
230
235
230
235
230
235
235
560
230
400
235
230
400
351
351
230
230
560
560
400
351
235
100
230
400
235
230
230
400
235
155
351
351
235
565
565
565
565
565
400
400
155
155
230
230
400
100
004
100
230
400
400
400
400
400
351
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
230
560
560
351
235
400
400
400
400
400
090
400
400
400
400
400
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171
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830638318
830638822
830638873
830639306
830639314
830639462
830640363
830640380
830640398
830641297
830642455
830642617
830643559
830644393
830646256
830646299
830648496
830648500
830648518
830648526
830648534
830648550
830648569
830650040
830650849
830650857
830650865
830650873
830651608
830651616
830651624
830651632
830651640
830651659
830651667
830651675
830652051
830652078
830652094
830652388
830653210
830653228
830653252
830653260
830653279
830653694
830653708
830656510
830656529
830656537
830657746
830659196
830659366
830662090
830662332
830662537
830663240
830663258
830664149
830665170
830665188
830666010
830666044
830666125
830666133
830666141
830666761
830668500
830668578
830668721
830669124
830670386
830671706
830671714
830671960
830671978
830671986
830672397
830672990
830673644
830675744
830675965
830675973
830675981
830675990
830676465
830676473
830676686
830676775
830676783
830676791
830676805
830676813
830676821
830679995
830681671
830682520
830682538
830682929
830683208
830683623
830683631
830683640
830684654
830684689
830684697
830684824
830684980
830684999
830685278
830685286
830685936
830686746

DAS BESTE ODER NICHTS
POLY-CER
POLY-CER
OFFENSIVE CELLULITE
OFFENSIVE CELLULITE
INVISI MINERAL
BOISE CASCADE
BOISE CASCADE
BOISE CASCADE
HIGIA
ALTANIUM NEO2
UMI-LOC
EMBODY
RYJOR UNDERWEAR
FECHART

ANGRY BIRDS
ANGRY BIRDS
ANGRY BIRDS
ACESSAR
SE TOQUE
SE TOQUE
SE TOQUE
SE TOQUE
MEDIAL SAÚDE
MEDIAL SAÚDE
MEDIAL SAÚDE
MEDIAL SAÚDE
MEDIAL SAÚDE
MEDIAL SAÚDE
MEDIAL SAÚDE
MEDIAL SAÚDE
THV TEC HYDRO E VACUO
THV TEC HYDRO E VACUO
THV TEC HYDRO E VÁCUO
ATELIER DA PEPI
EXSTREAMER
EXSTREAMER
U-BLOX
U-BLOX
U-BLOX
COMDADOS INFORMÁTICA
COMDADOS INFORMÁTICA
MAPREI-MÉTODO DE PESQUISA RACIONAL EMOCIONAL INTUITIVA
VAMOS FALAR COM DEUS
MOMENTO ESPORTIVO
FRIZONIA
QUIMICRAFT
ELÉTRICA FERRAGENS SÃO MIGUEL
CORINTHIANS FARMATIMÃO
LIARA
SPDR
LIGANDO OS PONTINHOS
LIGANDO OS PONTINHOS
GIBI NA ESCOLA
JDL
JDL
TRIAX
TRIAX
GESSI
GESSI
GESS
LIGANDO OS PONTINHOS
VISUALMOTOS
BRASILPLAY
ATTACKTIX
EXTREME MAKEOVER SOCIAL
IRIDIUM
MEUPOLITICO.COM
SEMPRE Z
CACHOS & CIA INSTITUTO DE BELEZA
INSTITUTO DE BELEZA CACHOS & CIA
CACHOS & CIA SALAO DE BELEZA
DIMATIX
DHA GOLD
RGS ROÇA GRANDE SUPERMERCADOS
PARQUE INTERNET
SPRESS TRUCKS
SPRESS AUTOS
SPRESS MOTOS
SPRESS MAQ
SPRESS POSTOS
SPRESS PNEUS
GALINHA VICTÓRIA
ANDAIMEFLEX
ANDAIMEFLEX
ANDAIMEFLEX
ANDAIMEFLEX
ANDAIMEFLEX
ANDAIMEFLEX
CASA & PISCINA
NINJA
MEGA
HONDA GX MEGA
ACROSOMA
SILPADA

NETFLIX
NETFLIX
NETFLIX
INICIATIVA JOVEM
RENÉ
RENÉ
SDV
SDV
T 1
BAJA MOTORSPORTS

100
235
235
400
400
351
400
400
400
400
400
400
351
100
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
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241
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400
400
235
090
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235
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830688668
830689281
830689443
830689818
830690077
830690409
830691049
830691197
830691278
830692045
830695206
830695214
830697403
830697730
830697748
830697756
830697764
830697772
830697780
830697799
830697802
830697810
830697829
830697837
830697845
830699929
830700056
830701524
830701532
830701540
830701559
830701567
830701575
830701583
830701591
830701630
830701648
830701656
830701664
830701680
830701699
830701710
830701729
830701737
830701753
830701761
830701770
830701788
830701796
830701800
830701818
830701826
830701834
830701842
830701850
830701869
830701877
830701885
830701893
830701907
830701915
830701923
830701940
830701958
830701966
830701982
830702083
830702105
830702113
830702121
830702130
830702148
830702164
830702172
830702180
830702210
830702229
830702237
830702245
830702261
830702270
830702288
830702296
830702300
830702318
830702326
830702385
830702393
830702407
830702415
830702423
830702431
830702440
830702458
830702466
830702474
830702482
830702490
830702504
830702512
830702520
830702652
830702660
830702679
830702687
830702695
830702709
830702717
830702725
830702733
830702741
830702768
830702776

PANASONIC
PUROLATOR
PUROLATOR
BARRACUDA
DUETTO FIT
NANOFACTOR
DIAGLINIDA
PROTTERE
NO PAIN NO GAIN
BUZZYBOL
SAUÁ
SAUÁ
APETIT GRILL
SISTEMA DE ENSINO UNO PÚBLICO
SISTEMA DE ENSINO UNO PÚBLICO
SISTEMA DE ENSINO UNO PÚBLICO
SISTEMA DE ENSINO UNO PÚBLICO
SISTEMA DE ENSINO UNO PÚBLICO
SISTEMA DE ENSINO UNO PÚBLICO
SISTEMA UNO PÚBLICO DE ENSINO
SISTEMA UNO PÚBLICO DE ENSINO
SISTEMA UNO PÚBLICO DE ENSINO
SISTEMA UNO PÚBLICO DE ENSINO
SISTEMA UNO PÚBLICO DE ENSINO
SISTEMA UNO PÚBLICO DE ENSINO
ETK EASTWICK
AREA
MAGIC GLOVE LIMPA PRATICO
CECCHI CONFEZIONE ITALIANA
KENJI
FORRO TELA DE CINEMA
KATE ZAMBONI
CIATE - CENTRO DE INFORMAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR NO
MAGIC RANKING
SONOSTAR
CID
PROFESSIONAL CLEAN
LA DOLCE VILLA
CASA AMARELA EXECUTIVE HOTEL
NOVA IMAGEM
MESA CADEIRA E CIA
CREATIVA
CREATIVA
K & M INVEJADA
QSAQ
TRATCH-MUNDI
TRATCH-MUNDI
TRATCH-MUNDI
TRATCH-MUNDI
TRATCH-MUNDI
AXÉ ORIXÁ
BANDA CR-3
TOCA DOS PEIXES
INDUSPEC PEÇAS AUTOMOTIVAS
T TRINOX
THERASKIN
THERASKIN
THERASKIN
THERASKIN
VITACID ACNE
VITACID PLUS
LIMIT UNCERTAINTY
BAMBERG BIER EXPRESS
MITANI QUALIDADE ÓPTICA SUPERIOR
KARIBE DOCES
PROAQT
DTN CELULARES
AQUA DE MINAS
O AVIVAMENTO E A PALAVRA
ST2 CONSULTORIA
ST2 CONSULTORIA
DU BEM
GATH GRUPO DE AÇÃO E TRANSFORMAÇÃO HUMANA
KANEFUSA
KANEFUSA
MUCHCOLOURS
ERA
ERA
ILLUSTRA
NIKKEYFLEX
EXPRESSO TERRA MAR
GORANGE
HONORA
NIAPURE
M M TRADE
LAVA BRASIL LAVANDEIRA
CASA DA CONSTRUÇÃO CANDEIAS
GAIOLA SUPER BULL
KUANZA
GIOVANI VIDROS
HYUNDAI i20
HYUNDAI i25
HYUNDAI i45
HYUNDAI i35
HYUNDAI i40
HYUNDAI iONE
WA CELULARES
D'BOA SURF
OPEN INNOVATION
MANEIRA CERTA
ZEZE DO ARROCHA
HTUFF
MARILOY
NSGP
N-TUF
BAHIA BLOCK
ATV ATREVIDA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
KB KEBAB'S BEER&FOOD
GRÁFICA&EDITORA SANTA CLARA
VITAFLOR
STYLLO GESSO
CLIMAVER ACUSTIC
LAONDA DOG CLUB.COM
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830702806
830702822
830702830
830702849
830702857
830702865
830702873
830702881
830702890
830702903
830702911
830702920
830702938
830702946
830702954
830702962
830702970
830702989
830702997
830702997
830703004
830703039
830703047
830703055
830703063
830703080
830703098
830703101
830703110
830703128
830703152
830703160
830703179
830703187
830703195
830703209
830703225
830703233
830703241
830703250
830703268
830703276
830703284
830703357
830703373
830703381
830703411
830703420
830703489
830703578
830703586
830703594
830703608
830703616
830703624
830703632
830703640
830703659
830703675
830703683
830703691
830703705
830703721
830703829
830703845
830703853
830703900
830704051
830710140
830710167
830710191
830711015
830711031
830711651
830711660
830711783
830711791
830712135
830713158
830715142
830715746
830717862
830718290
830718729
830720120
830721983
830722688
830722696
830722700
830722718
830722726
830722734
830722742
830722750
830722769
830722777
830722785
830722793
830722815
830722823
830722831
830722840
830722858
830722874
830722912
830722920
830722939
830722947
830723005
830723013
830723056
830723080
830723129

G-ARTS TRANSPORTES
BLOCO CAIPIRINHA CAIP PRODUÇÕES
AKON COSMETICS
VALE-TRANSPORTE
PASSE FÁCIL
ESTUDANTE
GEKA
GEKA
BRAL-MAX
NECTAR
NECTAR
NECTAR
NECTAR
NECTAR
NECTAR
E-CORE
DIVX HIQ
DIVX HIQ
NECTAR
NECTAR
VISINOX
FORÇA SUL
DR. SPIKE
FORRÓ TRILHA MUSICAL
VISUALPARIS
MENU MATERNO
MENU MATERNO
MENU MATERNO
DOGS CARE
MYL IMÓVEIS
BEIJO DA SORTE
BEIJO DA SORTE
BEIJO DA SORTE
BEIJO DA SORTE
BIOMARKER
DELLÍSSIMA
OURO DESIGN JÓIA COM CRIATIVIDADE
CAFÉ NOVA ESTRELA
MASTER CARE
ROVCAN
MORAIZINHO COMÉRCIO DE PARAFUSOS
WA CELULARES
CHURRASQUERIA
BRASFOAM COLCHÕES E ESPUMAS
SAN REFRIGERAÇÃO TECHNOLOGY
OB CORRESPONDENTE BANCÁRIO
MILLER HEIMAN
OFERTAS DE ARRASAR CB COMPREBEM
CASA SEGURA SBOT
CASA SEGURA SBOT
CASA SEGURA SBOT
OUT IN
OUT IN
UNIMPLANT
UNIMPLANT
ECOLOGICAMENTE CORRETO MAXINE
MONSTERS MAXINE
ECO ADRENALINA MAXINE
ACENDE NO ESCURO MAXINE
BRILHA NO ESCURO MAXINE
P-SUN
Black Onyx
Back contact
Back contact
Power-full
PRO-TÊXTIL
NasoDrill
PEDI-MED
PEDI-MED
18CRR81 CERRUTI
18CRR81 CERRUTI
L.12.12
L.12.12
TEATRO DAS ARTES
TEATRO DAS ARTES
L.12.12
CETUS
AMIGO DO LAR ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL 24 HORAS
STEMAX TODA BOA
DHA GOLD
HYPO2
FREESTYLE
C CONDESSA CAVALCANTI INTIMO LUXO
INTERVASC-INTERVENÇÕES VASCULARES
EFICAZ
R.I.O. RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION OPERATION
FROG'S SUCOS E LANCHES
BANDA FILHOS DE PLATÃO
ALEX SANDER
MARIA ANTONIA
CONTEMPLA CASAS EM CONCRETO
PIMENTA ROSA
WEFLEX DUTO
RPC
ALTERIAN
ALTERIAN
KINOPLEX PLATINUM
KINOPLEX PLATINUM
KINOPLEX PLATINUM
FOOTBALL OUTLET
COCO DUPLO
SHOELAB
MESATUR
INTARFRM
INTARFRM
QUAKER
YOLA
YOLA
PUREPOUR TECHNOLOGY
HARVARD
TREO
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830723137
830723161
830723234
830723552
830723587
830723625
830723633
830723641
830723650
830723668
830723676
830723692
830723714
830723749
830723757
830723773
830723781
830723790
830723811
830723820
830723838
830723854
830723889
830723897
830723919
830723927
830723935
830723951
830723978
830723986
830723994
830724001
830724010
830724028
830724036
830724044
830724052
830724060
830724095
830724117
830724184
830724192
830724206
830724214
830724230
830724249
830724257
830724265
830724273
830724281
830724290
830724303
830724311
830724320
830724338
830724389
830724419
830724427
830724435
830724478
830724494
830724508
830724516
830724532
830724567
830724575
830724583
830724591
830724605
830724613
830724621
830724630
830724648
830724680
830724699
830724702
830724710
830724729
830724737
830724745
830724761
830724770
830724796
830724800
830724818
830724834
830724842
830724850
830724877
830724885
830724907
830724915
830724923
830724931
830724940
830724974
830724982
830725008
830725032
830725040
830725067
830725075
830725091
830725105
830725121
830725148
830725156
830725164
830725172
830725180
830725245
830725253
830725270

THE CULO PROJECT
SX4
ID IMAGEM & DIAGNÓSTICO
FEDERAÇÃO DE PAINTBALL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEM DÚVIDAS! EDUCAÇÃO FEITA POR EDUCADORES
ANTHONY
ANTHONY
ANTHONY
JABULANI
INSTITUTO DA PRÓSTATA
DEKAPS'
MEVOPUR
PURE VIA
STXDI
ACRY-LIGHT-GEL
STXDI
ACRY-LIGHT-GEL
STXDI
ZARA FOR MUM
ZARA FOR MUM
ZARA FOR MUM
ZARA FOR MUM
BRENNAND CIMENTO CIMENTO REAL
XGEVA
MEVOPUR
CIDADE MARAVILHOSA
METROPOINT
SWIFTREADY
E-TUPPER
SWIFTNET
SWIFTNET
SWIFTNET
SWIFTREADY
ACCORD
METROPOINT
MEVOPUR
CIDADE MARAVILHOSA
FUJIFILM
FUJIFILM
ACCORD
SWIFTREADY
ACCORD
SWIFTREADY
SMX3
SMX4
GRUPO CURTINDO A VIDA
GIONTAS
GIONTAS
MEMVAVMEM
MUNZ SWISS PREMIUM
WEALY
STANY
PROBIOIL
PROBIOIL
MÃO NA CABEÇA
ME SUPER SAG
ME PERFORMA
ME ULTRA GRIND
XT
LUCKY STRIKE XT
FOOTBALL SUPERSTORE
LOXOFIL
CLUBE DO CARRO FIRESTONE
CLUBE DO CARRO FIRESTONE
PPOTOL
PURSUE
PURSUE
PURSUE
PURSUE
POWERBRANDS
POWERBRANDS
SYLVATAL
TWIN-SAFE
TWIN-SAFE
BISOLIFT
FETOVENT
DUFENAIR
MAXTECINE
FIRLEVAN
IPIBRUTAMOL
SALVENT
MEMONID
TAZLIN
TELBRAPTAM
PAKZOLE
TIPROMIDE
ZONEX
IMUNEVIX
FUNGVAN
OZNIC
MILLS HABITAT
AEROSORT
MILLS HABITAT
GILDAN
ARGENE
AEROSORT
OXFILM
JUSTAR
SAPIEN
GRILAMID TR
GRILAMID TR
VOZES E ACORDES
ROMASUL VEÍCULOS
ECOTRAC
ESTEEM
NEW ZEALAND NATURAL
NEW ZEALAND NATURAL
CELEBRITY STYLER
NEW ZEALAND NATURAL
SPG PREFERRED GUEST
SPG PREFERRED GUEST
i1
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830725296
830725300
830725318
830725326
830725334
830725342
830725350
830725407
830725431
830725440
830725474
830725482
830725490
830725504
830725547
830725555
830725601
830725644
830725687
830725695
830725709
830725725
830725750
830725768
830725776
830725806
830725814
830725849
830726012
830727299
830727620
830727701
830727710
830728325
830728368
830729372
830736018
830751858
830751866
830751874
830751882
830751890
830752706
830752714
830752722
830753125
830755845
830758607
830758615
830762868
830762990
830763015
830763155
830763163
830763180
830763198
830763201
830763449
830763457
830763490
830763503
830763830
830763848
830763856
830763864
830763872
830763880
830763899
830763902
830763910
830763929
830763937
830764178
830764186
830765042
830765085
830765093
830765107
830765190
830765530
830790560
830790578
830790780
830791469
830791477
830791485
830791523
830791558
830791566
830791574
830793283
830795600
830795618
830795634
830796282
830796452
830799907
830821554
830827072
830827200
830830685
830830880
830830901
830830910
830830928
830830936
830844880
830844945
830850317
830851925
830852018
830852026
830852204

SPG PREFERRED GUEST
FRAUSCHER
FRAUSCHER
MODEC
PRO THARSIS
PRO THARSIS
PRO THARSIS
SHARK INVENTURES
BEHRINGER
SOLNAN
VOKKERO
TAEQ BELEZA
TAEQ CASA
SAUER
TAEQ
HYDROPRIME
MIMAKI
LINDE GAS LINDE
BHC
SPINTEK
PICK-MORE
MIMAKI
MIMAKI
MIMAKI
GEISTLICH BIO-OSS PEN
MIMAKI
PHARMEXX
FANTA
ABBOTT
ROLLING STYLER
DENIM COUTURE
JEANS COUTURE
INDUMEP
PIZZARIA CHAPLIM
CONTEMPLA CASAS EM CONCRETO
CCE RESOLVE
ZEFFEX
PREGLONE
VIBRANCE
ZEFFEX
VIBRANCE
TELBRAPTAM HCT
TELZOTAM
TELZOTAN HCT
GX MEGA DIGITAL CDI
STK CAPITAL
ARTES"DE UM TUDO"
ARTES"DE UM TUDO"
TERMO CONFORTO
VOYX YEUX INTERNATIONAUX
EXPOMANDIOCA
CENTER TURISMO
GUIDA BOUTIQUE
TATTOO REMOVER
WRECKINGBALM
WRECKINGBALM
MR. BROOK
ASSTRAB - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO BRASIL
MOTO NORDESTE
MOTO CEARENSE
CHEF DE MINAS
CONTEXTO PAPELARIA
G GAMA PRODUTOS METALÚRGICOS G
PASSFACE
PASSFACE
PASSPALM
PASSPALM
PASSVEIN
PASSVEIN
FATIOLLI DELIVERY
DENISE GONZAGA
SL SUPER LAJES
C2V
SISTEMA GOLD
LIVRARIA ANTONIANA
SERAFINI ADVOGADOS
SERAFINI ADVOGADOS
E-TABLE
IMX NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
MINAS BIOTEC
MINAS BIOTEC
FOGO SANTO DO BRASIL
MINAS BIOTEC
ETICÃO
BELOO
SOFTFLEX
BANDA XAQUALHA
GOTA PICANTE MARATA
PREVCARDIO CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA
CUSCUZERIA CAFÉ
ECONYL
ECONYL
ECONYL
MITY FRESH
FRAUSCHER
GLADIATOR ENERGY DRINK MAX SHOT
BATLÓ
LIMPES
MUSEU VIVO DOS CANTOS NEGROS
DACAR CONSULTORIA - ARQUITETURA, ENGENHARIA E SISTEMAS
AIR CHINA

MAKTUB MÓVEIS EM AÇO
UMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
TRANSLIMP
SAVASSI NEWS
SENNA TELECOM
EMANX
PROCIPA
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830852999
830853014
830853057
830853111
830856234
830871225
830886699
830899561
831026332
831038993
831039019
831039027
831039035
831039051
831072903
831213060
831213078
831213086
831213094
831213108
831213116
831213124
831213132
831213140
831213159
831213175
831214210
831214228
831214325
831214333
831214341
831214350
831214368
831214376
831214384
831214392
831214406
831214414
831214422
831214430
831240440
831240466
831241829
831241837
831241845
831253460
831263997
831264004
831303182
831303190
840005377
840021216
840022484
840035322
840035330
840035381
840035403
840036248
840036256
840036264
840036272
840036299
840036302
840036310
840036361
840036370
840036434
840036523
840036531
840036540
840036558
840036566
840036574
840036582
840036590
840036604
840036612
840036620
840036639
840036647
840036655
840036671
840036680
840036698
840036701
840036710
840036728
840036752
840036779
840036787
840036795
840036825
840036850
840036876
840036892
840036906
840036922
840037015
840037023
840037031
840037058
840037066
840037074
840037082
840037090
840037104
840037112
840037120
840037490
840037503
840037570
840037589
840037597

BIO PANTANAL
APIARIOS BURITI
KUMBUKA
MADATER DESMOLDANTES
TROPICANA
PÃO TOTAL ORIGINAL
ANDREZZA MODAS
ELÉTRICA DIAMANTE
P PRONOVA SOLUÇÕES INTELIGENTES
P PRONOVA SOLUÇÕES INTELIGENTES
P PRONOVA SOLUÇÕES INTELIGENTES
P PRONOVA SOLUÇÕES INTELIGENTES
P PRONOVA SOLUÇÕES INTELIGENTES
SOL A SOL
OUTLET PREMIUM BRASIL
PREMIUM OUTLET BRASIL
PREMIUM OUTLET BRASIL
PREMIUM OUTLET BRASIL
PREMIUM OUTLETS BRASIL
PREMIUM OUTLETS BRASIL
PREMIUM OUTLETS BRASIL
OUTLET PREMIUM BRASIL
OUTLET PREMIUM BRASIL
OUTLETS PREMIUM BRASIL
OUTLETS PREMIUM BRASIL
RISPETTO
RISPETTO
OUTLET PREMIUM BRASÍLIA
OUTLET PREMIUM BRASÍLIA
OUTLET PREMIUM BRASÍLIA
OUTLET PREMIUM SÃO PAULO
OUTLET PREMIUM SÃO PAULO
OUTLET PREMIUM SÃO PAULO
OUTLET PREMIUM SALVADOR
OUTLET PREMIUM SALVADOR
OUTLET PREMIUM SALVADOR
OUTLET PREMIUM RIO DE JANEIRO
OUTLET PREMIUM RIO DE JANEIRO
OUTLET PREMIUM RIO DE JANEIRO
SHERATON
SHERATON
ELLUS PROPAG
ELLUS PROPAG
ELLUS PROPAG
THOMAS MANSS & COMPANY
IT JEANS
IT JEANS
FLUOR FLOSS
BWA CLEANER
XCO
DBX
LogisALL
LogisALL
LogisALL
LogisALL
EXPONET BRASIL
GRANJA PAULISTA
BIO-VAC
SINCOESP
ITF
KINOSU
DUTAM
MARCILLA
FERRAMENTARIA CAXAMBU
EXECUTIVE VIP TRANSPORTE EXECUTIVO
TALENT CITY
TALENT CITY
SEPHORA
ESURFACE
ESURFACE
DEP
DEP
HEK
HEK
HELP COSMÉTICOS
FOR HAIR
CONSTANCE
MEGALINER
MEGALINER
CLEMENTINE CATERING SERVICE
ARASHIKAGE
G.I. JOE RETALIATION
GAVEA OFFSHORE GROUP
FIREVISION
G.I. JOE RETALIATION
N-STRIKE ELITE
GÁVEA OFFSHORE GROUP
AKAI
G.I. JOE RETALIATION
AKAI
G.I. JOE RETALIATION
AKAI
ARASHIKAGE
BIAGGI
B BIAGGI
EDITORA PARALELA
EDITORA PARALELA
EDITORA PARALELA
PARALELA
EDITORA PARALELA
PARALELA
NAYARA
ELLE
PARALELA
METALGRAV GRAVAÇÕES INDUSTRIAIS
FRIMASTER
REAJ5
GERAR MAIS
ÁGUA MINERAL NATURAL HIMALAIA
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100
351
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840037600
840037619
840037651
840037694
840037732
840037759
840037767
840037783
840037848
840037899
840037902
840037910
840037929
840037937
840037945
840037970
840038003
840038011
840038020
840038038
840038097
840038160
840038178
840043350
840045476
840060696
840065906
840069391
840071361
840091400
840099428
840108664
840108680
840108699
840108702
840108710
840108745
840108800
840108818
840108826
840108842
840108850
840108869
840108877
840108885
840108893
840108907
840108915
840108958
840108966
840108974
840109008
840109121
840109164
840109199
840109202
840109210
840109237
840109253
840109261
840109288
840109300
840109326
840109334
840109342
840109369
840109377
840109385
840109393
840109415
840109423
840109431
840109440
840109466
840109474
840109490
840109520
840109539
840109547
840109555
840109580
840109598
840109601
840109610
840109636
840109644
840109652
840109660
840109695
840109709
840109717
840109725
840109733
840109750
840109768
840109776
840109784
840109792
840109814
840109822
840109830
840109849
840109857
840109865
840109881
840109890
840109903
840109911
840109920
840109938
840109954
840109962
840109970

BOXING MACHINE
NÁDILA É SHOWWW
ALEXANDRE JAKSIC PERRONI
SIGMALINA
RECARGA DE CELULAR
RECARGA DE CELULAR
GSO GERENCIADOR DE SOLICITAÇÕES E OCORRÊNCIAS
GSO GERENCIADOR DE SOLICITAÇÕES E OCORRÊNCIAS
HEDOWAY
COCO
COCO
HK
HK
HK
HAHN + KOLB
HAHN + KOLB
BEMIS
PHAROS
BEMIS
PRESTARIUM
JBMC ARQUITETURA & URBANISMO
WATER FRONT
HACAI
CASA
TA LINDA
RADIO JURUA
JOHN JOHN MAKE
EZULEN
PYRATINE
NEW INFORMÁTICA SOROCABA
DOLCE SORELLE
POLITASK
F F FUROEXPRESS
NEM SE APEGA
DESAFIO UNICAMP
DESAFIO UNICAMP 2012 DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
INOVA UNICAMP
TASTEX
SUGAREX
AQUASWEET
HIDROLAC
INSTITUTO PRIORIT - MAIS CUIDADO. MENOS DIFERENÇAS
DIGIPRINT
WORLD BUSINESS FORUM
WORLD BUSINESS FORUM
COCINERO
SEGUINTE
SEGUINTE
SEGUINTE
SHERE KHAN
SHERE KHAN
BIOIMIS
SHERE KHAN
BIOIMIS
BIOIMIS
FAMÍLIA MART
FAMILYMART
MOWGLI
SHERE KHAN
MOWGLI
FAMILYMART
FAMILYMART
FAMILYMART
SHERE KHAN
MOWGLI
FAMILYMART
SEGUINTE
MOWGLI
SHERE KHAN
SEGUINTE
MOWGLI
SHERE KHAN
MOWGLI
MOWGLI
BALOO
SHERE KHAN
LUDWIG VON DRAKE
LUDWIG VON DRAKE
WOOZLES
MOWGLI
CHRISTOPHER ROBIN
HEFFALUMPS
WOOZLES
BALOO
CHRISTOPHER ROBIN
WOOZLES
CHRISTOPHER ROBIN
HEFFALUMPS
WOOZLES
MOWGLI
CHRISTOPHER ROBIN
BALOO
WOOZLES
HEFFALUMPS
CHRISTOPHER ROBIN
BALOO
THE JUNGLE BOOK
WOOZLES
HEFFALUMPS
CHRISTOPHER ROBIN
BALOO
WOOZLES
THE JUNGLE BOOK
CHRISTOPHER ROBIN
BALOO
HEFFALUMPS
WOOZLES
BALOO
THE JUNGLE BOOK
BALOO
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840109989
840109997
840110006
840110022
840110030
840110049
840110057
840110065
840110081
840110090
840110103
840110111
840110120
840110138
840110146
840110154
840110162
840110170
840110189
840110197
840110200
840110219
840110227
840110235
840110243
840110251
840110260
840110286
840110294
840110308
840110316
840110324
840110332
840110340
840110359
840110367
840110375
840110391
840110405
840110413
840110421
840110430
840110456
840110464
840110472
840110499
840110502
840110510
840110529
840110537
840110545
840110553
840110561
840110570
840110588
840110596
840110600
840110626
840110642
840110650
840110669
840110677
840110693
840110707
840110715
840110731
840110740
840110758
840110766
840110774
840110782
840110790
840110804
840110812
840110820
840110839
840110847
840110855
840110863
840110871
840110880
840110898
840110901
840110910
840110928
840110936
840110944
840110952
840110960
840110979
840110987
840110995
840111002
840111010
840111029
840111037
840111045
840111053
840111061
840111070
840111088
840111096
840111100
840111118
840111126
840111134
840111142
840111150
840111169
840116594
840116616
840116640
840116659

WOOZLES
BALOO
HEFFALUMPS
BALOO
THE JUNGLE BOOK
BALOO
BAGHEERA
BALOO
BAGHEERA
MOWGLI
CHRISTOPHER ROBIN
THE JUNGLE BOOK
MOWGLI
BAGHEERA
CHRISTOPHER ROBIN
HEFFALUMPS
BAGHEERA
CHRISTOPHER ROBIN
THE JUNGLE BOOK
BAGHEERA
HEFFALUMPS
THE JUNGLE BOOK
MOWGLI
BAGHEERA
CHRISTOPHER ROBIN
HEFFALUMPS
HEFFALUMPS
THE JUNGLE BOOK
CHRISTOPHER ROBIN
LUDWIG VON DRAKE
MOWGLI
CHRISTOPHER ROBIN
LUDWIG VON DRAKE
THE JUNGLE BOOK
WOOZLES
CHRISTOPHER ROBIN
LUDWIG VON DRAKE
THE JUNGLE BOOK
WOOZLES
HEFFALUMPS
WOOZLES
BAGHEERA
THE JUNGLE BOOK
BAGHEERA
WOOZLES
HEFFALUMPS
BAGHEERA
KAA
THE JUNGLE BOOK
WOOZLES
KAA
KAA
THE JUNGLE BOOK
HEFFALUMPS
KAA
KAA
KING LOUIE
KAA
THE JUNGLE BOOK
BAGHEERA
KING LOUIE
KAA
SHERE KHAN
KAA
BAGHEERA
KING LOUIE
KAA
BAGHEERA
KING LOUIE
KING LOUIE
HEFFALUMPS
KING LOUIE
BAGHEERA
LUDWIG VON DRAKE
KAA
KING LOUIE
LUDWIG VON DRAKE
BAGHEERA
KING LOUIE
KING LOUIE
KAA
LUDWIG VON DRAKE
KING LOUIE
KAA
KAA
LUDWIG VON DRAKE
KING LOUIE
KAA
CARDIOSARTAN
KING LOUIE
LUDWING VON DRAKE
KING LOUIE
SHERE KHAN
CARDSARTAN
LUDWIG VON DRAKE
BALOO
SHERE KHAN
ZIBOX
LUDWIG VON DRAKE
SHERE KHAN
KING LOUIE
DIOCOR
SHERE KHAN
LUDWIG VON DRAKE
W WOLCO
SHERE KHAN
LUDWIG VON DRAKE
BALTOGAR
ANGIOTENSIL
EMC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA
SLEEP SOLUTIONS DELIVERY DE COLCHÃO PERSONALIZADO
INOVATEC

DIRMA – Índice Numérico de Processos 35
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

243
243
243
243
243
243
243
243
244
244
244
244
244
244
245
245
245
245
245
245
245
245
246
246
246
246
246
246
246
247
247
247
247
247
247
247
247
248
248
248
248
248
248
248
248
249
249
249
249
249
249
249
250
250
250
250
250
250
251
251
251
251
251
251
251
252
252
252
252
252
252
252
253
253
253
253
253
253
253
253
254
254
254
254
254
254
254
254
255
255
255
255
255
255
255
255
255
256
256
256
256
256
256
256
256
256
257
257
257
257
257
257
257

840116675
840116683
840116780
840116799
840116802
840116829
840116837
840116853
840116861
840116870
840116888
840116900
840116918
840116926
840116934
840116942
840116950
840116969
840116985
840116993
840117000
840117019
840117027
840117035
840117043
840117060
840117094
840117124
840117132
840117167
840117175
840117205
840117230
840117264
840117302
840117345
840117949
840117965
840117973
840117990
840118007
840118015
840118023
840118031
840118040
840118058
840118104
840118155
840118163
840118171
840118180
840118198
840118210
840118228
840118236
840118244
840118252
840118260
840118279
840118287
840118295
840118309
840118317
840118325
840118333
840118430
840118449
840118473
840118490
840118538
840118546
840118716
840119178
840137745
840145586
840145659
840145845
840145861
840145888
840146540
840147287
840147350
840147368
840147376
840147384
840147392
840147414
840147481
840147490
840147511
840147546
840147554
840147562
840147570
840147589
840147597
840147600
840147619
840147635
840147651
840147660
840147686
840147694
840147716
840147740
840147759
840147767
840147775
840147821
840147830
840147856
840147880
840147910

PEZÃO
UEI TCHAI
CIA MARITIMA BEACHWEAR
CIA MARITIMA BEACHWEAR
PIZZARIA OCIAN II
DESTAC
COUBALI
GL GESSO LITORAL
A MARCA DO ENVIDRAÇAMENTO
ESPAÇO PAPER REVESTIMENTOS
MEKATRONICA
SELF
SELF
BALCONY BRASIL
DIPLOMAT TIRE
PRONTSERV
MOURA RAMOS
AKIS
MARMORARIA AMETISTA
KEROMAIS
2001 UTILIDADES
SPEEDO COMPRESSION
D' GRACIELE GIGI
PIGALLE
PRATA CLASS
SPEEDO
SUNACE
STAY AHEAD
SUNACE
E. PNEUS
FTIRES
GLOBAL CLASSIC
GLOBAL CLASSIC
REDIL OFERTAS
REVISTA RC ITAQUERA
ARROZ FOLHA AZUL
ARROZ FOLHA VERDE
MACSPORT'S
ALPHAMAX MÁRMORES E GRANITOS
REIS & SILVA VIDROS
MJM CAÇAMBAS
GUARÁ
SAS
INGRESSO DO BEM
TALGE
COLETIVO_SHOWROOM
C&M
BIKELIN
DESENTUPIDORA E HIDRAULICA UNIAO
TRANSFORMER PROTECTOR SERGI
TRANSFORMER PROTECTOR SERGI
TRANSFORMER PROTECTOR SERGI
TRANSFORMER PROTECTOR SERGI
TRANSFORMER PROTECTOR SERGI
TRANSFORMER PROTECTOR SERGI
TRANSFORMER PROTECTOR SERGI
TRANSFORMER PROTECTOR SERGI
NOACNE
CRYO - SCULPT
BEST IN SHOW
CRYO-SCULPT
CRYO-SCULPT
WINGLE
IHOLA, AMIGOS!
FRANZ TOMATO
MERCOGRÃOS IMP. & EXP.
A MELHOR MÚSICA BRASILEIRA DE TODOS OS TEMPOS
A MELHOR MÚSICA BRASILEIRA DE TODOS OS TEMPOS
SIBY
LOU PRE
BUSCA BICO
AÇAÍDEIRA
BRAIN DIGITAL
MARIE-STELLA-MARIS
VINHOS ONLINE
HARMOTEX
NELLY
BRASILLUX
CAL BALANÇAS
DIBRA ACADEMIA
BIO FITNESS CLUB
DIBRA ARTIGOS ESPORTIVOS
UZIERVAS COSMÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS
COBERTURA & CIA.
EXCELLENCE
ALLIANCE
PRAVDA MERGERS & AQUISITIONS
AJJ
NEPOS
ROSHAW
ROSHAW
ROSHAW
BRAZUCA
BRAZUCA
HORTA VITAE
CLIMBER
CLIMBER
REVIVER
SENDTEL

SENDTEL
SENDTEL
REALEDGE
TWIN-SET SIMONA BARBIERI
TORNADO
SER SAUDÁVEL FISIOTERAPEUTAS
CLINICA DE FISIOTERAPIA E PILATES SER SAUDAVEL
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840148003
840148020
840148038
840148054
840148062
840148070
840148089
840148119
840148135
840148143
840148186
840148402
840148437
840148445
840148453
840148461
840148470
840148488
840148500
840148518
840148526
840148542
840148550
840148569
840148585
840148593
840148607
840148615
840148623
840148640
840148658
840148666
840148682
840148690
840148704
840148712
840148720
840148739
840148747
840148801
840148810
840148828
840148836
840148860
840153279
840153295
840157320
840157371
840157380
840157398
840157428
840157436
840157444
840158025
840158963
840161034
840161980
840165285
840165820
840165935
840165951
840165986
840166117
840166125
840166133
840166141
840166150
840166168
840166192
840166370
840166397
840166540
840166567
840166583
840166672
840166699
840166745
840168411
840172923
840172931
840173385
840176376
840180420
840180454
840181280
840182449
840182465
840183194
840184271
840184280
840184298
840184603
840185006
840185030
840187300
840187327
840191758
840192800
840192860
840192916
840193483
840195575
840195745
840195877
840196610
840197608
840198400
840201109
840202156
840202652
840202660
840202679
840202741

H2O FILMS
BAUTECH
H2O FILMS
HOME SWEET HOME JOHN
H2O FILMS
HOME SWEET HOME JOHN
FLYMASTER
HOME SWEET HOME JOHN
HOME SWEET HOME JOHN
HOME SWEET HOME JOHN
HOME SWEET HOME JOHN
SCALER
TRENTO
KUJU
KRICO
STOTIXA
TIVOPATH
KUJU
SPORTSDIRECT.COM
KUJU
TRAVOCOM
LUMIPROST
KUJU
LUMEPRIX
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JOHN
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JOHN
003
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OS SIMPSONS
003
OS SIMPSONS
003
003
OS SIMPSONS
003
ISECUCLOUD
003
THE EVOLUTION OF INFRASTRUCTURE
003
ISECUCLOUD
003
ISECUCLOUD
003
PARLIAMENT YOUR WORLD, YOUR RULES
003
THE EVOLUTION OF INFRANSTRUCTURE
003
ORATENE
003
THE EVOLUTION OF INFRASTRUCTURE
003
ORATENE VETERINARIAN
003
VICTORIA'S SECRET
003
VASCUTEK
003
THE EVOLUTION OF INFRASTRUCTURE
003
KERAMIMIC
003
KERAVIS
003
KRHARA CONCEPT OF BEAUTY
003
REAL MADRID
003
REAL MADRID
003
BRABOX
003
ULTRAGERM
003
ULTRAWHITE
003
ULTRAPOLY
003
SOLAR VIEJO
003
HEROFLON HF
003
HEROFLON HF
003
AMOREKINHO
003
REVISTA SERTANEJO VIP
003
GELÉIA DE MOCOTÓ PODEROSA
003
RIOBIKETUR
003
OCEANA
003
POPIPE
003
E-SOUL
003
ECOSYNTH
003
ATM
003
VISIONA
003
CJ SHOPPS
003
TOURNEO COURIER
003
VISIONA
003
VISIONA
003
VISIONA
003
VISIONA
003
NAXENTIA
011
NAXENTIA
011
REDAKI
003
REDAKI
003
TH
003
POR DENTRO DA GEOGRAFIA
003
COLEÇÃO FRONTEIRAS
003
PERIFERICO P
003
POUSADA ESTALAGEM DA COLINA
003
D'LURDES
003
LADY UNIVERSO
003
003
TAPFORTE
004
PENTA SCANNER
004
PENTA SCANNER
004
003
GOLDEN WHEEL
141
PFAFF
141
THE BEACHIES
004
BRASMAQUINAS IRRIGAÇÃO E MAQUINAS
003
FETERGS FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRI 003
ROMANO DISTRIBUIDORA
003
003
PROSEG
003
CONTATO DO CORPO RITIMOS A DOIS
003
BRECHO DA PATY BRE CHIC
011
MARMORARIA PEDRAS PRECIOSAS BOUTIQUE DE MARMORES E PROJ 011
MECANDECK
003
MEUHOLERITE
003
NATA ACESSORIOS
003
SHOPPING PREMIO BARREIRAS
003
ELLOS
011
M MONURELLE ZAMBON
003
BOIS DE NUIT
003
IRONPUMP
003
ANDRÉ IMÓVEIS
003
EQUIPE TREMITERRZ SOUND & FILM
011
coyote
003
003
AMSTRONG
003
ESQUINA DO PÃO
003
AGRIUM
011
AGRIUM
011
CIA DO AR-RJ ESCOLA DE AVIAÇÃO
003
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840202822
840202970
840214057
840214324
840214413
840214421
840214448
840214456
840214464
840214502
840214529
840214553
840214561
840214570
840214588
840214596
840214618
840214650
840214685
840214693
840214707
840214715
840214723
840214731
840214740
840214758
840214766
840214774
840214782
840214790
840214804
840214812
840214820
840214839
840214847
840214855
840214863
840214871
840214880
840214898
840214901
840214910
840214928
840217773
840219504
840221428
840221436
840221444
840221452
840221460
840221479
840221487
840221495
840221509
840221517
840221525
840221533
840221541
840221550
840221568
840221576
840221584
840221592
840221606
840221614
840221622
840221630
840221649
840221657
840221665
840221673
840221681
840221690
840221703
840221711
840221720
840221738
840221746
840221754
840221762
840221770
840221789
840221797
840221800
840221819
840221827
840221835
840221843
840221851
840221860
840222343
840222912
840226187
840226810
840227329
840227337
840227345
840227353
840227361
840227370
840227388
840227396
840227400
840227418
840227426
840227434
840227450
840227469
840227477
840227485
840227493
840227507
840227515

ORTOSUL ORTODONTIA ESPECIALIZADA
CANON
CUIDARE SAUDE CENTRO DE CUIDADORES
GENGI
SOPHIA ABRAHÃO
IPANÚ
IPANÚ
IPANÚ
AERO SHAKE MILK SHAKE
MENINO DE OURO
MENINO DE OURO
GRANDE RIO IMUNIZAÇÃO E SERVIÇOS
COPPERZINHO
RUN FOR LIFE
ELLECE LOGÍSTICA
PANDORO
ELLECE LOGÍSTICA
INTENSO AROMA DI CAFFE
WALL STREET ENGLISH
WALL STREET ENGLISH
K KENDY
K KENDY
MILLENNIUM
WALL STREET ENGLISH
PINTEREST
LINDT EXCELLENCE
PINTEREST
LINDT
MBP COBERTURAS & FECHAMENTOS
MBP COBERTURAS & FECHAMENTOS
GRUPO MBP METALURGICA BARRA DO PIRAÍ
MCGRAW HILL FINANCIAL
GRUPO MBP METALURGICA BARRA DO PIRAÍ
MCGRAW HILL FINANCIAL
LINDT EXCELLENCE
MCGRAW HILL FINANCIAL
MCGRAW HILL FINANCIAL
MCGRAW HILL FINANCIAL
MCGRAW HILL FINANCIAL
EPSILON AEROSPACE
MCGRAW HILL FINANCIAL
GMC
GMC
AMBIMET MONITORAMENTOS AMBIENTAIS
TRIBO DA CACHAÇA O MUNDO SE ACABANDO
MOTOLUX ACESSÓRIOS
CATA SONHOS
NEW FRESH EVOLUTION
SEMANA DE NITERÓI
NITERÓI WEEK
FAZ BEM
NSENGI
SMI
BANCO DE ALIMENTOS
IZ!GADGETS
ANGUS CARNE CERTIFICADA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANGUS
SOUTH MARKETING INTERNATIONAL
NSENGI
DIAMANT PELÍCULAS
NSENGI
NSENGI
BANCOS SOCIAIS
NSENGI
DMT PELÍCULAS
NSENGI
RIO ZEM ARMAZENS GERAIS
I RIO
OPER RECORDS
ERPS
ANTON SOLRAK
PM SERVIÇOS ESPECIAIS
ANTECABOS
HYUNDAI ELEVADORES WOLLK
E-USPS DELCON INTL
HYUNDAI ELEVADORES WOLLK
E-USPS DELCON INTL
E-USPS DELCON INTL
NAVIGATOR
TECHIMP
TECHIMP
TROPEIRA SOLUÇÕES AMBIENTAIS
LARS
S+ARCK
S+ARCK
AVATAR FAMESTAR
AVATAR FAMESTAR
LARS
LARS
UNITONO AVANZA CONTACT CENTER
ENGLISH ID
O SABOR DA ESPANHA EM SUA MESA - CARBONELL - DESDE 1866
BANDA FORROZÃO ARTSHOW
OPTOWAVE
ADORA BRASIL FESTIVAL
CASA DO CAFE
CONSTROL ENGENHARIA LTDA
COLEGIO ABEL OUSADO ALTERNATIVO E EFICIENTE
VANISH CLEAN & FRESH
IGREJA METODISTA UNIDA
VEET NATURALS
EVA LIFE
IN HOUSE
E4
NUOVA PASTA
JUNIA MACHADO
CRC TECNOLOGIA
CRC TECNOLOGIA
CAR STATION
GODLLYWOOD
GODLLYWOOD
GODLLYWOOD
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840227523
840227531
840227540
840227558
840227566
840227574
840227582
840227590
840227604
840227612
840227620
840227639
840227647
840227655
840227663
840227671
840227680
840227698
840227701
840227710
840227728
840227736
840227744
840227752
840227760
840227779
840227787
840227795
840227809
840227817
840227825
840227833
840227841
840227850
840227868
840227876
840227884
840227892
840227914
840227922
840227930
840227949
840227957
840227965
840227973
840227981
840227990
840228716
840228724
840228732
840228740
840228759
840228767
840228775
840228783
840228791
840228805
840228813
840228821
840228830
840228848
840228856
840228864
840228872
840228880
840228899
840228902
840228910
840228929
840228937
840228945
840228953
840228961
840228970
840228988
840228996
840229003
840229011
840229020
840229038
840229046
840229054
840229062
840229070
840229089
840229097
840229100
840229119
840229127
840229135
840229143
840229151
840229160
840229178
840229194
840229208
840229666
840229674
840229682
840229690
840229704
840229712
840229720
840229739
840229747
840229755
840229763
840229771
840229780
840229798
840229801
840229810
840229828

PROJETO RAABE ROMPENDO O SILÊNCIO
PROJETO RAABE ROMPENDO O SILÊNCIO
PROJETO RAABE ROMPENDO O SILÊNCIO
THE WOMEN V
THE WOMEN V
THE WOMEN V
A MULHER V
A MULHER V
A MULHER V
TOMATE LOCO
HIDRALITA
SUDOESTE RADICAL SKATE-BMX DANÇAS URBANAS
QUATRO COISAS
MACRO4 ESCOLA DE NEGÓCIOS
ROSICRUCIAN ORDER
ROSICRUCIAN ORDER
DESAFIO JOVEM PENIEL LAR DA PAZ
FENICE MÓVEIS
MAURICIO PESSOA PRODUÇÕES
DIAS E SILVA
LINE FRIO
GRUPO FRANCO
FRANCO EMPREENDIMENTOS
SACCONI
BILHAR EL CONDOR 13
MIDIA CENTER LUBES
FUTEBOL RUN
NET CLOUD
NET CLOUD
BESSIE COMPLEMENTOS
PUBLISONHOS
UMA VIDA DEDICADA À VERDADE
GABRIELA SMITH
UMA VIDA DEDICADA À VERDADE
BEMBOLADO
RNEW
RNEW
ACNE CLEARING
POWER PEEL
MADHU
MADHU
BOCUSE D'OR
MADHU
BOCUSE D'OR
MADHU
FISCHER
FISCHER
FISCHER
BLUEFIRE
FISCHER
ELFRAMO
XLERATOR
SQWINCHER
SHELTERLOGIC
JETRYA
SHELTERLOGIC
JETREIA
HAZMATID
SHELTERLOGIC
JETTRYA
ESSENTIAL PREP
MARY KAY LOVE YOUR SKIN FOR LIFE
TALKSPORT
URSINHO LULU
MARY KAY LOVE YOUR SKIN FOR LIFE
VY CREATIVE
MODEL S
JITREA
MODEL S
CLEREEZO
MODEL X
CLERESO
MODEL X
OSTEONIL TENDON
RUBIND
RUBIND
RUBIND
VISION OS
KUMIKA
KUMIKA
VISION OS
KUMIKA INTERNATIONAL
KUMIKA INTERNATIONAL
VISION OS
DUAL STEEL MONOSTEEL
L & M
P PARLIAMENT CARAT
VISION OS
IQUE
CELLCORE
CELLCORE
GSNB INVESTIMENTOS
M18
TACKLELOGIC
FOX CELL INFORMÁTICA
UNIVERSO PARALELO
TRAMEZINO
TER-DA
GPEX-DA
MEX-DA
PBL-DA
PDCG
DOCE DIVERSÃO
PROFILAX
CASA DE CARNES SÃO PAULO
CALVARIO URBANSTREETWEAR
SMACKY
SMACKY
SMACKY
SUBLIMIX
FIBRAFORT
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840229836
840229844
840229852
840229860
840229879
840229887
840229895
840229909
840229917
840229925
840229933
840229941
840229950
840229968
840229976
840229984
840229992
840230001
840230010
840230028
840230036
840230044
840230052
840230060
840230079
840230087
840230095
840230109
840230117
840230125
840230133
840230141
840230150
840230168
840230176
840230184
840230192
840230206
840230214
840230230
840230249
840230257
840230265
840230273
840230281
840230290
840230303
840230311
840230320
840230338
840230346
840230354
840230362
840230370
840230389
840230400
840230419
840230427
840230435
840230443
840230451
840230460
840230478
840230486
840231016
840231024
840231032
840231040
840231059
840231067
840231075
840231083
840231091
840231105
840231113
840231121
840231130
840231148
840231156
840231164
840231172
840231180
840231199
840231202
840231210
840231229
840231237
840231245
840231253
840231261
840231270
840231288
840231296
840231300
840231318
840231326
840231334
840231342
840231350
840231369
840231377
840231385
840231407
840231415
840231423
840231431
840231440
840231458
840231466
840231474
840231482
840231490
840231504

EQUANIMITY
SONHO CENTER
CONFIDENCE EQ
RADEMAKER
TOP TREND NEWS
SAVIS
SAVIS
SAVIS
NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
SAVIS
SAVIS
SAVIS
SAVIS
NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
SAVIS
NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
SAVIS
NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
DANNA COMUNICAÇÃO INTEGRADA
NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
M 1 MERCATTOUNO BY BONETTI
RISERVICE
RIMATRIX
RIMATRIX
RIMATRIX
RISERVICE
RISERVICE
RITTAL
RITTAL
PALAVRA ACESA
RITTAL
RITTAL THE SYSTEM
RITTAL THE SYSTEM
OFTALVET
RITTAL THE SYSTEM
FASTER BETTER WORLDWIDE
ALLBLACK
FASTER BETTER WORLDWIDE
FASTER BETTER WORLDWIDE
RICABINET
RICABINET
RICABINET
RICABINET
RIPOWER
RIPOWER
RIPOWER
RITHERM
RITHERM
RITHERM
CASAMENTO & ARTE
ONLANE
ONLANE
IMAGELOK
LIFA
PROBI
EME 15
PROBI
EM3 15
ENGAGIST
EM3 15
INNOVATION TRIP
MIRAGE
ATTACK
PETER THOMAS ROTH LASER-FREE RESURFACING EYE SERUM
TAURUS
PETER THOMAS ROTH LASER-FREE RESURFACER
ITALIAN CULINARY TRAVEL BY ACADEMIA BARILLA
HYDROPHAN
AKFIX
GLUBAL
RIO MAIS
LOLA & GRACE
ITALIAN CULINARY TRAVEL BY ACADEMIA BARILLA
TORKU
RIO MAIS
ITALIAN CULINARY TRAVEL BY ACADEMIA BARILLA
TORKU
ITALIAN CULINARY TRAVEL BY ACADEMIA BARILLA
RIO MAIS
TORKU
ARENA RIO
COMVED
RIO MAIS
AKFIX
ARENA RIO
LOYADA
RIO MAIS
OMPTERA
RIO MAIS
TAPTIQOM
RIO MAIS
ARENA RIO
TANRIOS
ARENA RIO
RAZCORTA
ARENA RIO
AKFIX
VIMASCEND
TORKU
S.O.S. CAFÉ DETOX
MCX
MCX
MCX
SEPPIC
SEPPIC
SEPPIC
ASSET DB
ASSET DB
ROYAL CANIN FELINE BREED NUTRITION
ROYAL CANIN FELINE BREED NUTRITION
ROYAL CANIN FELINE BREED NUTRITION
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840231520
840231539
840231547
840231555
840231563
840231571
840231580
840231598
840231601
840231610
840231628
840231636
840231644
840231679
840231687
840231695
840231709
840231725
840231733
840231750
840231768
840231776
840231784
840231792
840231806
840231822
840231830
840231849
840231857
840231881
840231890
840231903
840231911
840231920
840231938
840231946
840231954
840232004
840232012
840232020
840232039
840232047
840232055
840232063
840232080
840232098
840232101
840232110
840232128
840232136
840232144
840232152
840232160
840232179
840232187
840232195
840232209
840232217
840232225
840232233
840232241
840232250
840232268
840232276
840232284
840232292
840232306
840232314
840232322
840232330
840232349
840232365
840232373
840232381
840232390
840232403
840232411
840232420
840232438
840232446
840232454
840232462
840232470
840232489
840232497
840232500
840232519
840232527
840232535
840232543
840232551
840232560
840232578
840232586
840232594
840232608
840232616
840232624
840232632
840232640
840232659
840232667
840232675
840232683
840232691
840232705
840232713
840232721
840232730
840232748
840232756
840232764
840232772

ROYAL CANIN FELINE CARE NUTRITION
003 P
ROYAL CANIN FELINE CARE NUTRITION
003 P
ROYAL CANIN VETERINARY CARE NUTRITION
003 P
ROYAL CANIN VETERINARY CARE NUTRITION
003 P
ROYAL CANIN VETERINARY CARE NUTRITION
003 P
ROYAL CANIN BREED HEALTH NUTRITION
003 P
ROYAL CANIN BREED HEALTH NUTRITION
003 P
ROYAL CANIN BREED HEALTH NUTRITION
003 P
PERNAMBUCO CHECK UP
003 P
SMARS SEMINARIO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RESPONSAB 003 P
DUETTO
003 P
BLIMPS BALOES PROMOCIONAIS
003 P
PIZZAIOLO IN KAZA
003 P
VIAJAR GRAMADO
003 P
NUTRACAPS
003 P
PET FULL
003 P
PET FULL
003 P
BF SUPLEMENTOS
003 P
F FORMULARIUM
003 P
MIMUS IDEIAS
003 P
FORROZÃO GIRA O MUNDO
003 P
DRENNA ROCK
003 P
SOS PSIQUIATRIA
003 P
HORDUS
003 P
CLITOP
003 P
ESPAÇO ARTE ANDERSON DIONISIO
003 P
WYSE P25
003 P
WYSE P25
003 P
OVER LIFE
003 P
MISTDIA
003 P
HAY
003 P
HAY
003 P
HAY
003 P
HAY
003 P
HAY
003 P
PHEROM 300
003 P
PHENOM 100
003 P
ZIPRAS
003 P
DELICATEZZA DOCES DELICATEZZA.DOCES@GMAIL.COM
003 P
BROOKSIDE
003 P
GEOGRAN
003 P
BROOKSIDE
003 P
TRICLOROBEL
003 P
OLMETEC TRIPLO
003 P
VITALONGUM
003 P
ANDERNA
003 P
ANDERNA
003 P
ANDERNA
003 P
ANDERNA
003 P
JOGOS BRASILEIROS MASTERS RIO DE JANEIRO
003 P
CBEM
003 P
PARTS-MALL
003 P
REHAB
003 P
REHAB
003 P
REHAB
003 P
BATA INDUSTRIALS
003 P
GETSÊMANI FOR PEACE
003 P
REHAB
003 P
REHAB
003 P
ICONICAL
003 P
BATA TECHNOLOGY
003 P
REHAB RX
003 P
REHAB RX
003 P
ICONICAL
003 P
COMFIT
003 P
REHAB RX
003 P
BATA AMBASSADOR
003 P
REHAB RX
003 P
MP FILTRI
003 P
REHAB RX
003 P
REHAB RX
003 P
JB
003 P
REHAB RX
003 P
LATEXDOWN
003 P
ICONICAL
003 P
REHAB RX
003 P
KAIXUAN VACUUM
003 P
EQUILIBRISTA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
003 P
REHAB RX
003 P
EASY FLEX
003 P
REHAB RX
003 P
SHOPPING PÁTIO CIANÊ
003 P
SHOPPING PÁTIO CIANÊ
003 P
FLEX MOTION
003 P
FASTOF
003 P
GUCCI MADE TO MEASURE
003 P
INCONICAL
003 P
MP FILTRI
003 P
FALL FEST
003 P
PLACARD
003 P
PLACARD
003 P
MP FILTRI
003 P
FALL FEST
003 P
MP FILTRI
003 P
FALL FEST
003 P
FRESHKON
003 P
MP FILTRI
003 P
PLACARD
003 P
FALL FEST
003 P
MP FILTRI
003 P
FALL FEST
003 P
MP FILTRI
003 P
FALL FEST
003 P
FALL FEST
003 P
MP FILTRI
003 P
FALL FEST
003 P
M XTR
003 P
RMI
003 P
INCONICAL
003 P
TOTALSCAN
003 P
IPELA CLOUD
003 P
ICONICAL
003 P
NTS
003 P
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326
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840232780
840232799
840232802
840232810
840232829
840232837
840232845
840232853
840232861
840232870
840232888
840232896
840232900
840232918
840232926
840232934
840232942
840232950
840232969
840232977
840232985
840232993
840233000
840233019
840233027
840233035
840233043
840233051
840233060
840233078
840233086
840233094
840233108
840233116
840233124
840233132
840233140
840233159
840233167
840233175
840233183
840233191
840233205
840233213
840234953
840235410
840235445
840235453
840235461
840235470
840235488
840235496
840235500
840235518
840235526
840235534
840235542
840235550
840235569
840235577
840235585
840235593
840235607
840235615
840235623
840235631
840235640
840235658
840235666
840235674
840235682
840235690
840235704
840235712
840235720
840235739
840235747
840235755
840235763
840235771
840235780
840235798
840235801
840235810
840235828
840235836
840235844
840235852
840235860
840235879
840235887
840235895
840235909
840235917
840235925
840235933
840235941
840235950
840235968
840235976
840235984
840235992
840236000
840236018
840236026
840236034
840236042
840236050
840236069
840236077
840236085
840236093
840236107

IPELA CLOUD
GREE
IPELA CLOUD
GREE
SURFACE

HARRODS
JJ INFORMÁTICA
HARRODS
KIRIN
JJ INFORMÁTICA
SKYSIREN
SKYSIREN
EMPÓRIO SANTA MARIA
EMPÓRIO SANTA MARIA
EMPÓRIO SANTA MARIA
USAP
PST DUO
PST TRIO
LTA
GHD
MARIE MEILI
ULTIMATE POKER
IHELP
IHELP
IHELP
SHERATON
FOX SPORTS 2
FOX SPORTS 2
TORNADO ENERGY
FOX SPORTS 3
FOX SPORTS 3
O SOL DIÁRIO
O SOL DIÁRIO
NÚCLEO CRIATIVO
NÚCLEO CRIATIVO
SHIMANO DYNALAST
TORNADO ENERGY
MARKET PLACE EXTRA
ALPHA DESIGN
ÁGAPE IMÓVEIS DO NORDESTE
O TEMAKINHO
Q'FRANGO
VÁ E VOLTE COM VIDA
CHAVEIRO 24 HORAS CAMPINAS
PIAZZA
FOCO ILUMINAÇÃO PERSONALIZADA
HELP LOG TRANSPORTES
SABOR TROPICAL
K RISMA MODAS
NEXTERONE
CONCABOS
REVOLT
SETE ESTRELAS
ILLUMINATI
PRIME ACADEMIA
WK
THE WILD GEESE
TRANSFORM
REVOLT
EVOLUÇÃO ENVIDRAÇAMENTO
DIVIMULT
EVOLUÇÃO ENVIDRAÇAMENTO
ANHANGUERA CAMINHÕES
JUVENA
JUVENA
SWATCH OCCUPY YOUR WRIST
DON GUSTICO
QUALIDADE FILIAL
QUALIDADE FILIAL
DON GUSTICO
EASYSET
FARMACOVIGILÂNCIA
EASYSET
FARMACOVIGILÂNCIA
INFOTECA MÉDICA
INFOTECA MÉDICA
ARTIGOTECA
ARTIGOTECA
ATTRACT ENGAGE DEVELOP RETAIN
ATTRACT ENGAGE DEVELOP RETAIN
ATTRACT ENGAGE DEVELOP RETAIN
CAMPEÕES DO NORDESTE JERKED BEEF CARNE BOVINA SALGADA,
ATTRACT ENGAGE DEVELOP RETAIN
RINGMARK
RINGMARK
HYDRA
RINGMARK
RINGMARK
RINGMARK
HEALTH HYGIENE HOME
RINGMARK
DELRIO CORPO PERFEITO
POWERTREAT
POWERTREAT
SPEEDMASTER '57
T.PROC
HEALTH HYGIENE HOME
T.RURA
T.SANO
SUMUP
T.AGRI
HEALTH HYGIENE HOME
L & M JOIN THE RECORD BREAKERS
RALPH LAUREN
HEALTH HYGIENE HOME
POLO BY RALPH LAUREN
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840236115
840236123
840236131
840236140
840236158
840236166
840236174
840236182
840236190
840236204
840236212
840236220
840236239
840236247
840236255
840236263
840236271
840236280
840236298
840236301
840236310
840236328
840236336
840236344
840236352
840236360
840236379
840236387
840236395
840236409
840236417
840236425
840236433
840236441
840236450
840236468
840236476
840236484
840236492
840236506
840236514
840236522
840236530
840236549
840236557
840236565
840236573
840236590
840236603
840236611
840236620
840236638
840236646
840236654
840236662
840236670
840236689
840236697
840236700
840236719
840236727
840236735
840236743
840236751
840236760
840236778
840236786
840236794
840236808
840236816
840236824
840236832
840236840
840236859
840236867
840236875
840236883
840236891
840236905
840236913
840236921
840236930
840236948
840236956
840236964
840236972
840236980
840236999
840237006
840237014
840237022
840237030
840237049
840237057
840237065
840237073
840237081
840237090
840237103
840237111
840237120
840237138
840237146
840237154
840237162
840237170
840237189
840237197
840237200
840237219
840237227
840237235
840237243

HEALTH HYGIENE HOME

HEALTH HYGIENE HOME
RLX RALPH LAUREN
HEALTH HYGIENE HOME
RLX RALPH LAUREN
RLX RALPH LAUREN
RLX RALPH LAUREN
HEALTH HYGIENE HOME
RL
RL
RL
RL RALPH LAUREN EST.1993 DOUBLE RL
RL RALPH LAUREN EST.1993 DOUBLE RL
RL RALPH LAUREN EST.1993 DOUBLE RL
RL RALPH LAUREN EST.1993 DOUBLE RL
RALPH
RALPH
RALPH LAUREN
RALPH LAUREN
RALPH LAUREN
RALPH LAUREN
RALPH LAUREN
RALPH LAUREN
RALPH LAUREN
B & G
LAUREN RALPH LAUREN
LAUREN RALPH LAUREN
LAUREN RALPH LAUREN
LAUREN RALPH LAUREN
LAUREN RALPH LAUREN
LAUREN RALPH LAUREN
LAUREN RALPH LAUREN
LAUREN RALPH LAUREN
LAUREN RALPH LAUREN
POLO
RLX RALPH LAUREN
RLX RALPH LAUREN
RLX RALPH LAUREN
RLX RALPH LAUREN
RLX RALPH LAUREN
DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN
DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN
RUGBY RALPH LAUREN
RUGBY RALPH LAUREN
RUGBY RALPH LAUREN
RUGBY RALPH LAUREN
RUGBY RALPH LAUREN
PHOTOCAKE
FORÇA NATURAL
LUKI
LARINGITA
CONGRESSO BRASILEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA
GARGANTINHA
ORELHINHA
RININHO
LARINGINHA
OTINHO
WORLD VOICE DAY
CONGRESSO ON LINE DE ORL
PROAR PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO EM RINOSSINUSITE
NARIZINHO
OTO WEB
WORLD VOICE DAY
PPA PPA-PROJETO PRÓTESES AUDITIVAS
OFFICER
FLÔ STORE
GUARALIFE
NOTÁVEL
MY FIRST STEPS
MY LIFE
SPECIAL BOOK
PESE LEVE NUTRIÇÃO E AURICULOTERAPIA
COMA E EMAGREÇA AURICULOTERAPIA
ÁGUAS CHACARA DO POETA
DOCE MELL
CSPSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPEIS SÃO JORGE
G GRUPO MARQUES CRED
OLÉ PRODUÇÕES
MISS PUGGIE
REFAMA PONTES
VSENTRY
BROMIUM
BROMIUM
WAKING
ALOH!
SP ROCK
EDD BALA
SAN
MOSIMANN
EQUIPROTEL
CEONA
CEONA
CEONA
CEONA
CEONA
PREDILON
HAPPY LIFE
ACESSÓRIO CARIOCA ACESSÓRIOS FEMININOS
NOBLIZ
TÁON
STEEL BUSINESS ELEVADORES
LOOMIS SAFEPOINT
ÓRION FITNESS
LOOMIS SAFEPOINT
INTUIÇÃO AMBIENTES
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840237251
840237260
840237278
840237286
840237294
840237308
840237316
840237324
840237332
840237340
840237359
840237367
840237375
840237383
840237391
840237405
840237413
840237421
840237430
840237448
840237456
840237464
840237472
840237480
840237499
840237502
840237510
840237529
840237537
840237545
840237553
840237561
840237570
840237588
840237596
840237600
840237618
840237626
840237634
840237642
840237650
840237669
840237677
840237685
840237693
840237707
840237715
840237723
840237731
840237740
840237758
840237766
840237774
840237782
840237790
840237804
840237812
840237820
840237839
840237847
840237855
840237863
840237871
840237880
840237898
840237901
840237910
840237928
840237936
840237944
840237952
840237960
840237979
840237987
840237995
840238002
840238010
840238029
840238037
840238045
840238053
840238061
840238070
840238088
840238096
840238100
840238118
840238126
840238134
840238142
840238150
840238169
840238177
840238185
840238193
840238207
840238215
840238223
840238231
840238240
840238258
840238266
840238274
840238282
840238290
840238304
840238312
840238320
840238339
840238347
840238355
840238363
840238371

LOOMIS SAFEPOINT
BRIGADEIRO DICUNHADA
LOOMIS SAFEPOINT
NETBRAZE
MISS BIC
DAMÁSIO ONLINE
CURSO APOSTILADO DAMÁSIO
DAMÁSIO NAS FACULDADES
GABARITANDO A PEÇA
MISS BIC
DAMÁSIO ONLINE
MISS BIC
MESTRADO DO CHOPP
THE ROMANTIC SOCIAL NETWORK
LOEHMANN'S
LOEHMANN'S
CAFÉ BABETTE
AD MARKETING
BELLE BANNE
ISIMART
ANIMALE HOME
PARLANCHINES
ANIMALE HOME
PARLANCHINES
PARLANCHINES
E-92
PARLANCHINES
E-92
PARLANCHINES
MULTICYCLE
E-92
ALL GRIP
PORTAS DE LISBOA
UNIQUE
AD RECURSOS HUMANOS
SELECTION UNIQUE
MANHATTAN UNIQUE
PRESTIGE UNIQUE
SAMSUNG E-MEETING
SMAKABALL
SAMSUNG E-MEETING
SAMSUNG E-MEETING
BOM DIA LOUVEIRA
BOM DIA ITATIBA E LOUVEIRA
BOM DIA LOUVEIRA
BOM DIA ITATIBA E LOUVEIRA
RILEY
NUROFEN
VALVOLINE BIKE XPERT
NÁUTICA BRASIL
CONEXÃO DO ARTISTA
AGRONACIONAL
AGRONACIONAL
AGROSINDI
AGROSINDI
E-ON
SINDVEG
THE NEW RIVIERA
THE NEW RIVIERA
THE NEW RIVIERA
SINDVEG
THE NEW RIVIERA
THE NEW RIVIERA

SHAVE TIME. SHAVE MONEY.
COUGH-TRAK
COUGH-TRAK
QUICKTOUCH
SOUNDDOT
QUICKTOUCH
SINDUSAGRO
SINDUSAGRO
SINPROVEG
THE KING OF ANIMALS
THE KING OF ANIMALS
ANIMAL KAISER
ANIMAL KAISER
TOPSEED
BECKETT
V-INCU I
SINPROVEG
ZF-TC TRONIC
ZF-TC TRONIC
ZF-TC TRONIC
ZF-ECOMID
ZF-ECOMID
ZF-ECOMID
ZF-INTARDER
ZF-INTARDER
ZF-INTARDER
INSTITUTO VALOR
ZERO ODOR
DECOMURAL
ADVANTAGE
ADVANTAGE
ADVANTAGE
ADVANTAGE
POWER FIRST
POWER FIRST
POWER FIRST
POWER FIRST
POWER FIRST
LUXURIOUS COLORSILK BUTTERCREAM
ENACTUS
VESTOX
NIVEA ORIGINALS
CONTAINERMASTER
H.DUE.O

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

347
347
347
348
348
348
348
348
348
348
348
348
349
349
349
349
349
349
349
349
349
349
349
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
354
354
354
354
354
354
354
354
354
354
354
354
354
354
355
355
355
355
355
355
355
356
356
356
356
357
357
357
357
357
357
357
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358

40

DIRMA – Índice Numérico de Processos

840238380
840238398
840238401
840238410
840238428
840238444
840238452
840238460
840238479
840238487
840238495
840238509
840238517
840238525
840238533
840238541
840238550
840238568
840238576
840238584
840238592
840238606
840238614
840238622
840238630
840238649
840238657
840238665
840238673
840238681
840238690
840238703
840238711
840238720
840238738
840238746
840238754
840238762
840238770
840238789
840238797
840238800
840238827
840238835
840238843
840238851
840238860
840238878
840238886
840238894
840238908
840238916
840238924
840238932
840238940
840239696
840239700
840240635
840240643
840240651
840240660
840240678
840240686
840240694
840240708
840240716
840240724
840240732
840240740
840240759
840240767
840240775
840240783
840240791
840240805
840240813
840240821
840240830
840240848
840240856
840240864
840240872
840240880
840240899
840240902
840240910
840240929
840240937
840240945
840240953
840240961
840240970
840240988
840240996
840241003
840241011
840241020
840241038
840241046
840241054
840241062
840241070
840241089
840241097
840241100
840241119
840241127
840241135
840241143
840241151
840241160
840241178
840241186

PGX
POLYGLYCOPLEX
PHOTOCAKE
CARAMELOS
OTIMA ÓTICA
CLASSIC TENNIS.COM.BR
CLINICS
LIMPELUX
LIMPELUX
SUVIDECORA
DENTRO DE MINAS
DOCES HISTÓRIAS ER WWW.DOCES HISTORIAS.COM.BR
CLINICA DENARI
ACQUA MUNDI
FLORA ACTIVE
FLORA ACTIVE
POLPA DE FRUTA AR ALIMENTOS RHEGYNA
BIG BLOCOS
MAIS COM MENOS SEMPRE
MAIS COM MENOS SEMPRE
4F FLORADA FIRME FRUTO FORTE
4F FLORADA FIRME FRUTO FORTE
TERRA BRASILIS
TERRA BRASILIS
MINISTÉRIO JAMILY
NÉCTAR MEL

KASSAB IMÓVEIS
EQUALITY
GR PINTURAS E DECORAÇÕES
CARBONSKIN
CARBONSKIN
SIGLENT
PARA OUVIR E AMAR
CARBONSKIN
CARBONSKIN
CARBONFLEX
CARBONFLEX
XTER
ATIVA NAUTICA
JT ATIVA
OCTOPUS
DAVI TOP MOTOS
OCTOPUS
RALINOX
OCTOPUS
IBEROMILLONES
IBEROMILLONES
IBEROMILLONES
MONACO IMPORT
PANIFICADORA PARIS
TEKTOLDOS
SHIZEN
BRIQUE GOSPEL
SANDALIAS ANDAPE
ES
TACKER SOLUTIONS
TACKER SOLUTIONS
FORTALEZA
NAILBAR
FORTALEZA
VAREKAI
VAREKAI
DESIGN CONNECTION
VAREKAI
VAREKAI
TELESTEPS
MICROSOFT
MICROSOFT

MICROSOFT
MICROSOFT
MICROSOFT

MICROSOFT

MICROSOFT
MICROSOFT

MICROSOFT
MICROSOFT
MICROSOFT
COMPLETEVIEW
VAREKAI
COMPLETEVIEW
PROGEAR
POPETAS
BONPOP
PACEWAVE
PACEWAVE
39MT
42MT
50MT
INFINIMENT VOTRE
BULLDOG
SK1
JFEBEAR
DORITOS DIPPAS
SKOL SKOL
ZODIAC MILPRO
ZODIAC MILPRO
PLACI
ROTOSTAR
SYNCROFIT
FIBERSIM
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840241194
840241208
840241216
840241224
840241232
840241240
840241259
840241267
840241275
840241283
840241291
840241305
840241313
840241321
840241330
840241348
840241356
840241364
840241372
840241380
840241429
840241437
840241453
840241470
840241488
840241496
840241500
840241542
840241550
840241569
840241577
840241593
840241607
840241615
840241623
840241631
840241640
840241658
840241666
840241674
840241682
840241704
840241712
840241720
840241739
840245661
840245670
840245688
840245696
840245700
840245718
840245726
840245734
840245742
840245750
840245769
840245777
840245785
840245793
840245807
840245815
840245823
840245831
840245840
840245858
840245866
840245874
840245882
840245890
840245904
840245912
840245920
840245939
840245947
840245955
840245963
840245971
840245980
840246005
840246013
840246021
840246030
840246048
840246056
840246064
840246072
840246080
840246099
840246102
840246129
840246137
840246153
840246161
840246170
840246188
840246196
840246200
840246218
840246226
840246234
840246242
840246250
840246269
840246285
840246293
840246307
840246315
840246323
840246331
840246340
840246358
840248962
840250223

BRAIN
BRAIN
BRAIN
BRAIN
SAMURAI SPEED
BRAIN
MODULIFT
FLAVORS THAT BRING THE WORLD TOGETHER
FLAVORS THAT BRING THE WORLD TOGETHER
ANIMAL KAISER ANIMAL KAISER EVOLUTION

ANIMAL KAISER ANIMAL KAISER EVOLUTION
ONEPASS

SÃO PAULO HEADQUARTERS
PAT
LORD
BRUSCK SC
MY PRESS & CO
ECO CRETO
SPO - SÃO PAULO OXIGÊNIO
COPA REVELAÇÃO DE VÔLEI
TOY FOR BIRD
SPO - SÃO PAULO OXIGÊNIO
BICA PEDRA
ROLEX SKY-DWELLER
FORUM RIO CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE
HORUSTECH
FOR-PLAS 40 ANOS
FOR-PLAS 40 ANOS
OTTER
DFS
CLEANFIX
CLEANFIX
FLORENCE CULTURAL
TECNOUCS - PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
UCS MINHA ESCOLHA
UCS SEMPRE RELACIONAMENTO COM EGRESSO
BOM JESUS AGRO
FMMA FÓRUM MUNDIAL DE MEIO AMBIENTE
FMER FÓRUM MUNDIAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
FMER FÓRUM MUNDIAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
FNER FÓRUM NACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
SLEEP & DRIVE
FLY & DRIVE
SLEEP & DRIVE UNIDAS É COMO TEM QUE SER
SLEEP & DRIVE UNIDAS
SHIP & DRIVE
CLÍNICA DEBORA AYALA
HOTEL PREFERENCIAL CVC
CLÍNICA AYALA
KIXEYE
CLÍNICA DEBORA AYALA WALVERDE
KIXEYE
KIXEYE
KIXEYE
LUVEX
LUVEX SILFREE
LUVEX SILFREE
ZUMA
ZUMA
ENLI-10
SYLANDO
CNG IN A BOX
KELLOGG'S KRAVE
CNG IN A BOX
DUO SHOWER LORENZETTI
EVOLUTION ULTRA COOL
PULSE
EVOLUTION ULTRA COOL
EVOLUTION ULTRA COOL
ARREDO
EVOLUTION ULTRA COOL
EVOLUTION ULTRA COOL
KERDYN
OPULUX
SERVICENOW
RAPID FIRE DEVELOPMENT
RAPID FIRE DEVELOPMENT
RAPID FIRE DEVELOPMENT
RAPID FIRE DEVELOPMENT
ACE BRANCOS DIAMANTE
STEAMOTOR
BRIGADEIRANDO COM KARLA SOUSA
PADOCA DI NAPOLI
GEOLOGIC
AFRAS TRANSPORTES E FRETES
MAGAZINE DOS LENÇOIS
CIA DO LENÇOL
CASA DOS LENÇÓIS
C CONCRETIZA
GRÁFICA BOX
AVEMAR
MOTO FORMOSA
S START INFORMATICA
NOVAGERA
INOVA CAR
EQUIPEMED
C CONCRETIZA
D'CASTELLY
EQUILIBRIUM
ENKRENKINHAS BANHO TOSA PET-SHOP
TRUCKCARD
FARRA CHIQUE
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840250541
840250550
840250568
840250576
840250584
840250592
840250614
840250630
840250649
840250657
840250690
840250703
840250711
840250720
840250738
840250746
840250754
840250762
840250770
840250789
840250797
840250800
840250819
840250827
840250835
840250843
840250851
840250860
840250886
840250894
840250908
840250916
840250924
840250932
840250940
840250959
840250967
840250975
840250983
840250991
840251009
840251017
840251025
840251033
840251050
840251068
840251076
840251084
840251092
840251106
840251114
840251122
840251130
840251149
840251157
840251165
840251173
840251181
840251190
840251203
840251220
840251238
840251246
840251254
840251262
840251270
840251289
840251300
840251319
840251327
840251335
840251343
840251351
840251360
840251378
840251386
840251394
840251408
840251416
840251432
840251440
840251459
840251483
840251491
840251505
840251513
840251521
840251530
840251548
840251556
840251572
840251580
840251599
840251602
840251610
840251629
840251637
840251645
840251653
840251661
840251670
840251688
840251696
840251700
840251718
840251726
840251734
840251742
840251750
840251769
840251777
840251785
840251807

LTJ PARTS
TNTECH
GRAVATA
CAIUÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S A
CAIUÁ ENERGIA
INTEGRAÇÃO MARANHENSE TRANSMISSORA DE ENERGIA S A
IMTE ENERGIA
START BY GIANNINI
IGUATEMI CONVENIÊNCIA
COCART
T4BS TECH FOR BUSINESS
CHOPP TAJ
FORTECAMP
FORTECAMP
CHOPP TAJ

SITIOLÂNDIA
PADARIA PROVARE CONFEITARIA
COLÉGIO NOVA GERAÇÃO
I IRIS DECORAÇÕES
PIZZARIA SPEZZATTO
ARRUDA SIMÓES
REDE TV AUTO
MEDIFIX
CARIOCA OFFICES
CARIOCA OFFICES
STANDOUT LANGUAGE SERVICES
KUVINGS
JANNY
SKIN
AMT
VERSATOUCH
JANNY
EDGE
SLIMSKINS
SLIMSKINS
SLIMSKINS
PDGI
PONTOON
PRÊMIO MINIEMPRESA
AMELE
PRÊMIO MINIEMPRESA

NÚCLEO DE EX-ACHIEVERS NEXA
AMELE
NÚCLEO DE EX-ACHIEVERS NEXA
JUNIOR ACHIEVEMENT EMPREENDEDORISMO PARA TRANSFORMAR
JUNIOR ACHIEVEMENT EMPREENDEDORISMO PARA TRANSFORMAR
PULSE-WAVE
PDGI
PDGI
PDGI
ACTIVOX
OTHERINBOX
LA TERESINA
ELIPSE
LA TERESINA
OTHERINBOX
BAN DEL
PATH OF THE HEART
ABC DA ESPIRITUALIDADE
ESCOLA DO CORAÇÃO
QUEM SOU EU
PATH TO THE HEART
CAMINHO DO CORAÇÃO
INSTATEA TÉ HELADO
INSTATEA TÉ HELADO
PARQUE SHOPPING ATIBAIA
ATIBAIA SHOPPING
ATIBAIA SHOPPING
ATIBAIA SHOPPING
ACE
PARQUE SHOPPING ATIBAIA
PARQUE SHOPPING ATIBAIA
STRIPBOND
STRIPBOND
STRINGEX
DESDE 1885 JACQUET
I-KON
FÉ EM JESUS
RESCTEC
LIVINGSHAPES
LIVINGSHAPES
FÉ EM JESUS
SOMATOVAC
FÉ EM JESUS
FÉ EM JESUS
FÉ EM JESUS
JESUS.COM
JESUS.COM
JESUS.COM
JESUS.COM
JESUS.COM
P PASCOE NATURMEDIZIN
BASENTABS PASCOE
SUMILITERESIN
SUMILITERESIN
THE TRAVELER
VOLUSON
BRAHMA10
BRAHMA 100
BRAHMA 1000
BRAHMA 200
PanYgam
DI NAPOLI
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840251831
840251840
840251858
840251866
840251882
840251890
840251904
840251912
840251920
840251939
840251939
840251955
840251980
840251998
840252005
840252013
840252021
840252030
840252048
840252056
840252064
840252072
840252080
840252099
840252102
840252129
840252137
840252145
840252153
840252161
840252188
840252196
840252226
840252234
840252242
840252250
840252269
840252277
840252285
840252293
840252307
840252315
840252331
840252340
840252366
840252374
840252382
840252390
840252404
840252412
840252455
840252463
840252471
840252480
840252498
840252501
840252510
840252528
840252536
840252544
840252552
840252560
840252579
840252587
840252595
840252609
840252617
840255578
840255586
840255764
840255772
840255780
840255799
840255802
840255810
840255829
840255837
840255845
840255853
840255861
840255870
840255888
840255896
840255900
840255918
840255926
840255934
840255942
840255950
840255969
840255977
840255985
840255993
840256000
840256019
840256027
840256035
840256043
840256051
840256060
840256078
840256086
840256094
840256108
840256116
840256124
840256132
840256140
840256159
840256167
840256175
840256183
840256191

SALT RESTAURANTE
PROBOX CAMA
CELEIRO SHOW BAR
LAVIVE ENXOVAIS
SIDE BRASIL
J MAGALHÃES
CHOCO MALAGUETA BY FLAVIA BATISTA
NESTOGENO
NESTOGENO
INFOCLEAN
INFOCLEAN
MATEUS & FABIANO
HOTEL IMPERADOR
HOT TUNING CUSTOMIZAÇÃO
RIOLOG MÁQUINAS
REZENDE TREZZE TRIBUTOS
PERSONAL AIR
PERSONAL AIR
PERSONAL AIR
KI-LEVE
THECNAV
ALT TENSIONER
FIRST YACHT
LÍMINE
HUGGLE ME
FORNO LENHA
SEAKOO
MICRO GOLD FERTILIZANTES
MAYBELLINE COLOR SHOW
VISTA CAFÉ
VISTA CAFÉ
TONS:
GA GRUPO DE ARTES
DF10
RATCHET X
DF10
DF10
SMARTSTRAPS
DF10
DF7
DF7
HOTEL DO TRABALHADOR
RÁDIO BANZAI COM.BR
DF7
BEHRPRO
MARISSA WEBB
MARISSA WEBB
LYTERA
WHEB
EICE
VOGUE
GQ
VOGUE BAR
HYAMPP
SOCIAL OPS
HOTEL INDIGO
SOCIAL OPS
HOLIDAY INN
GAGGIA MILANO
HOLIDAY INN EXPRESS
GAGGIA MILANO
CROWNE PLAZA
GAGGIA MILANO
INTERCONTINENTAL
GAGGIA MILANO
GT
B.DUCK
TEREZA RIBEIRO MAISON
ALOE VERA EXTRATUS
FLY
V ROBERTO VASCON
FLY ARARUAMA
R REABILITHY
FLY FASHION
COM.VOCAÇÃO
COM.VOCAÇÃO
COM.VOCAÇÃO
TAKOISH
LE CAFÉ BISTRÔ
LE CAFÉ BISTRÔ
KATITO ADESTRAMENTO
PANÔ
ASSIS E ASSOCIADOS ENGENHEIROS CONSULTORES
KATRAKA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
NÍTIDO
JOIALY
COLCHÕES DOCELAR
WETZEL
TARGA PERFORMANCE
RMR TECNOLOGIA
SPACE COOKIES
ESPAÇO DO BISCOITO
NINJA
NINJA
NINJA
NINJA
FACTORY OUTLET SÃO PAULO
FACTORY OUTLET RIO
FACTORY OUTLET RIO
FACTORY OUTLET RIO
FACTORY OUTLET BRASIL
FACTORY OUTLET BRASIL
FACTORY OUTLET BRASIL
FACTORY OUTLET RECIFE
FACTORY OUTLET RECIFE
PROJEVIDROS
FACTORY OUTLET RECIFE
FACTORY OUTLET PORTO ALEGRE
BONANZA PIZZARIA
FACTORY OUTLET PORTO ALEGRE
FACTORY OUTLET PORTO ALEGRE
PROJEVIDROS
FACTORY OUTLET SÃO PAULO
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840256205
840256213
840256221
840256230
840256248
840256256
840256264
840256272
840256280
840256299
840256302
840256310
840256337
840256345
840256353
840256361
840256370
840256388
840256396
840256400
840256418
840256426
840256434
840256442
840256450
840256469
840256477
840256485
840256493
840256507
840256515
840256523
840256531
840256540
840256558
840256566
840256574
840256582
840256590
840256604
840256612
840256620
840256639
840256647
840256655
840256663
840256671
840256680
840256698
840256701
840256710
840256728
840256736
840256744
840256752
840256760
840256779
840256787
840256795
840256809
840256817
840256825
840256833
840256841
840256850
840256868
840256876
840256884
840256892
840256906
840256914
840256922
840256930
840256949
840256957
840256965
840256973
840256981
840256990
840257007
840257015
840257023
840257031
840257040
840257058
840257066
840257074
840257082
840257090
840257104
840257112
840257120
840257139
840257147
840257155
840257163
840257171
840257180
840257198
840257201
840257210
840257228
840257236
840257244
840257252
840257260
840257350
840257368
840257376
840257384
840257392
840257406
840257414

FACTORY OUTLET SÃO PAULO
ZIP LUBE
ZIP LUBE
PROJEVIDROS
ZIP LUBE
FRANZ KETCHUP
ZIP LUBE
ZIP LUBE
FRANZ KETCHUP
ZIP LUBE
HERTZ KOMPRESSOREN
PROJEVIDROS
PAG PARTS A GRADE
PRIMECC
GROW AUTOMAÇÃO
Q4
FABI FF
FABI FF
RUSSIAN STANDARD
RUSSIAN STANDARD
RUSSIAN STANDARD

IMPERIA
IMPERIA
IMPERIA
KAMIH HAIR & BEAUTY

I AM LIVING PROOF
MICROSTAR
AMSTERDAM PUB
AQUASTAR
AURORA
PEOPLE FIRST
PEOPLE FIRST
AURORA
TRIVITT PROFESSIONAL
INVT
PEOPLE FIRST
AURORA
SD SALÃO DIRETO
FÜRSTENBERG
BRASILIDADE CORRETORA DE SEGUROS
HOTEL VILLAGE LE CANTON
ANABALLENS
PRO-V AGE DEFY
ECONAVI
HOTEL FAZENDA SUÍÇA LE CANTON
FASHION LIGHTS
HOTEL MAGIQUE LE CANTON
TURLOOP
SAFIRE
LE CANTON
DIDATICA
R RAYT ADHESIVES
SMARTPANEL
BOOMERANGFAN
FALCON
ARCMAN
ARCMAN
SENSARC
EXBOX
BR
REDFOX
BR
REDFOX
REDFOX
REMAKE DO ARQUIVÃO
OXISTOP
SAVAYSA
OXISTOP
EI VOCÊ
SHOTPLUS
OXISTOP
REMAKE DO ARQUIVÃO
NEUTROGENA SUN FRESH
QAZQA
LETRASET
BIOSILK
SOLUÇÃO SARAIVA DE APRENDIZAGEM
XISSES
IT4METALS
PANELA FC
IT4METALS
CERTSCAN
POLYDIST AMERICA LATINA
SEND TO CARD
CERTSCAN
DR. SKIN BIO EMOTION
NEO AUTOCOPIATIVO
CERTSCAN
FINI CLÉT'S
GLOWLIGHT
DR. SKIM BIO EMOTION
RETRATTA
BABY ROCKA
VINTAGE CONCERT
ROCK AND ROLL RELIGION
DYNACUT
CERAMICA PINTURAS
FRANCISCO OLIVEIRA
CAMISAS POLO
ECOIMP
CALCICHELL
ZIRVIT
VITAX DERM
VITAX D3
JIVE
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840257422
840257430
840257449
840257457
840257465
840257473
840257481
840257490
840257503
840257511
840257538
840257554
840257562
840257570
840257589
840257597
840257600
840257635
840257643
840257651
840257660
840257678
840257686
840257694
840257708
840257724
840257740
840257759
840257775
840257783
840257791
840257805
840257813
840257821
840257830
840257848
840257856
840257880
840257899
840257902
840257910
840257929
840257937
840257945
840257953
840257961
840257970
840257996
840258003
840258011
840258020
840258038
840258054
840258062
840258070
840258089
840258097
840258100
840258119
840258127
840258135
840258143
840258151
840258160
840258178
840258186
840258194
840258208
840258216
840258232
840258240
840258259
840258267
840258275
840258283
840258291
840258305
840258313
840258321
840258330
840258348
840258356
840258372
840258380
840258399
840258402
840258410
840258429
840258437
840258453
840258461
840258470
840258488
840258496
840258500
840258518
840258526
840258534
840258542
840258550
840258569
840258577
840258585
840258607
840258615
840258623
840258631
840258658
840258666
840258674
840258682
840258690
840258704

JIVE
HOJI INFORMÁTICA
HOJI INFORMÁTICA
SOARES IMOVEIS
CANTO ÚNICO
SOCIN
VOLTA
NANO SYNT
ARTAMA
VALOR INOVAÇÃO
NBR
PAPACÃO
BIOCUBE
SWISS LEGEND
LIQUIDACAO MALUCA
ELEVEM ELEVADORES
ELEVEM ELEVADORES
CANA SACANA
MJ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
THE SUB
PERSONALLI MOVEIS
THE SUB
ASBIN ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA ABIN
GOLDEN TIJUCA
THE SUB
ITEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DASLE
PHOTOPEEL C3
CROMOBLUE
CROMOHAIR C3
FAMOSA NA TV
CROMORED
NATURAL SKIN
TECH LASER
YOU ARE THE LIVING PROOF
SET NEW LOG TRANSPORTES
CLEANSLATE
CAMPER
ECONSTROI
BORN IN PARADISE
ASUS TAICHI
FAMZEE
BN BELEZA NATURAL
BN BELEZA NATURAL
BI-SEPT
PEDICURX
BN BELEZA NATURAL
GMC GLOBAL MACHINERY COMPANY
TRITON
TRITON
PLASMA
GMC GLOBAL MACHINERY COMPANY
TRITON
SELO DE QUALIFICAÇÃO ONA
TANGOE
TANGOE
TANGOE
FAMZEE
MOISTURERICH
KINDLE FREETIME
NAMASTE LIFE COACHING
KINDLE FREETIME
TREVISO BIO-ENERGIA
BIOARRAY SOLUTIONS
KINDLE FREETIME
TREVISO
BIOARRAY SOLUTIONS
FORRÓ COMPOSIÇÃO
TREVISO
TREVISO
KINDLE FREETIME
TREVISO BIO-ENERGIA
KINDLE FREETIME
CAPITALE ENERGIA
TREVISO BIO-ENERGIA
KINDLE FREETIME
MyStar
MyStar
KINDLE POWERFAST
PRIME
XANLITE
PRIME
CAPITALE ENERGIA
STATE OF DECAY
WINDOWS
CAPITALE ENERGIA
STATE OF DECAY
CAPITALE ENERGIA
CAPITALE ENERGIA
POWERUP
SHOE GOO
MYCROSTONER-EP
ROSATOKLINE
STATE STREET THE WAY AHEAD
SURVAKARE
SAN NOPCO
STATE STREET THE WAY AHEAD
FOX SPORTS
SAN NOPCO
MYCROSTONER-CAP
FOX SPORTS 3
FOX SPORTS 2
FOX SPORTS 3
microScan3
nanoScan3
deTec4
SMART STRINGS
FOX SPORTS
ONEWIRELESS
ONEWIRELESS
ONEWI RELESS
ONEWIRELESS
ARTIS Q.ZEN
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840258720
840258739
840258747
840258755
840258763
840258771
840258780
840258801
840258810
840258836
840258844
840258852
840258860
840258879
840258887
840258909
840258925
840258933
840258941
840258950
840258968
840258976
840258984
840258992
840259000
840259018
840259026
840259034
840259042
840259050
840259069
840259077
840259085
840259093
840259107
840259115
840259123
840259131
840259140
840259158
840259166
840259174
840259182
840259190
840259204
840259212
840259220
840259239
840259247
840259255
840259263
840259271
840259280
840259298
840259301
840259328
840259336
840259344
840259352
840259360
840259379
840259387
840259395
840259409
840259417
840259425
840259433
840259441
840259450
840259468
840270356
840270364
840279442
840279469
840279477
840283750
840284071
840329385
900009810
900010770
900016043
900016051
900039159
900079568
900092084
900094222
900094788
900105232
900105232
900105658
900106417
900106611
900108118
900108134
900108169
900108185
900108215
900109408
900120584
900125543
900134259
900138726
900140488
900141034
900145773
900155620
900160829
900160845
900171260
900174323
900174382
900174951
900193441

ARTIS ZEEGO.ZEN
003 P
C HOME
003 P
C CYBER HOME
003 P
SMARTBILL
003 P
DHC OFFICES
003 P
PSI
003 P
OFICINA DE ESCRITORES
003 P
RIO-À-PORTER
003 P
FALSOS BAIANOS
003 P
100% GAMES
003 P
JEITO DE SER
003 P
C SWISS
003 P
PRO-FLON
003 P
PEDRARIA
003 P
EXTRA DÊ UM ENTER
003 P
PARAFFINE
003 P
PEIXE ANIMAL
003 P
DHC OFFICES
003 P
DHC OFFICES
003 P
BANDA FORRÓ PETECA
003 P
CEQUIP
003 P
RITA BENNEDITTO
003 P
ROMANTIC MOMENT
003 P
ROMANTIC MOMENT
003 P
ANEW
003 P
NICKI MINAJ
003 P
RUBY BLAST
003 P
PINK FRIDAY NICKI MINAJ
003 P
COMBATBOOK
003 P
ROADIAN
003 P
OLH
003 P
STAR
003 P
STAR
003 P
CENTÉSIMO
003 P
JUST BEYOND
003 P
JUST BEYOND
003 P
SETE LÉGUAS KID'S
003 P
PAPERWHITE
003 P
PAPERWHITE
003 P
PAPERWHITE
003 P
PAPERWHITE
003 P
PAPERWHITE
003 P
PAPERWHITE
003 P
PAPERWHITE
003 P
PAPERWHITE
003 P
PAPERWHITE
003 P
URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS, CONSULTORES EM DIREITO ESTRANGE 003 P
JADE
003 P
AMPCO 25
003 P
AMPCOLOY
003 P
REAL COLCHÕES
003 P
VIRGIN
003 P
BLACK & WHITE
003 P
VIRGIN
003 P
EXCEN
003 P
BLACK & WHITE
003 P
003 P
VIRGIN
003 P
VIRGIN
003 P
VIRGIN
003 P
SAMSUNG MULTIVIEW
003 P
ZINGANIZAÇÃO
003 P
SCITHERA
003 P
SCITHERA
003 P
MONDELEZ INTERNATIONAL
003 P
ISOALKY
003 P
ISOALKY
003 P
STENDRA
003 P
HERMANOS
003 P
ORGANIC V
003 P
PÉ DE FRUTA
003 P
003 P
LELECA SAPECA
003 P
LA BELLE FACE
003 P
INTIMUS
003 P
TINTAS FAMA
003 P
LS
003 P
KINGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA
003 P
CAMPEIRO
009 P
PASSAPORTE PREMIUM
235 P
UNIVERSO DE VANTAGENS
235 P
UNIVANTAGENS
235 P
COLONINHO
100 P
LIBERCON
230 P
PRISMA
100 P
ACQUA VITA
351 P
SUPER-ESCOVÃO
230 P
VEG'S
150 P
VEG'S
175 P
RICCA
351 P
VEG'S
150 P
VEG'S
150 P
LUMIÉRE
235 P
MEGABÔNUS
235 P
DAKO EXTRA
565 R
DAKO GRAND
565 R
DAKO TOTAL
235 P
ESSENCIAL
100 P
CYMOX
351 P
V.M.RABOLÚ
295 P
Garota Atrevida
100 P
FATOR ENGENHARIA
100 P
LONG LIFE
351 P
FIDELITY NATIONAL
351 P
tv mulher brasileira
351 P
ACTION COACH
351 P
REPUBLIC KIDS
560 R
DFX
560 R
OFF RUSH
351 P
GUIA/AGENDA DO FORMANDO
351 P
EVEREST
351 P
LINK BANCO
351 P
O BARRACÃO
351 P
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430
1181
1181
430
430
430
430
430
430
431
431
431
431
1181
1181
431
431
431
431
432

900195452
900199504
900199520
900199555
900201975
900201975
900218290
900250020
900256443
900256516
900256532
900260424
900260653
900266538
900283459
900310510
900348810
900350687
900350814
900353961
900364866
900440546
900446200
900453001
900465174
900465735
900473622
900483555
900498269
900504161
900509171
900509252
900514515
900542047
900569654
900572680
900572701
900572744
900572906
900572957
900623381
900627468
900629045
900649623
900669187
900670592
900674997
900681764
900682361
900682671
900682698
900682710
900682850
900682884
900682922
900689854
900689870
900692014
900692723
900693975
900697920
900703970
900704535
900712635
900731630
900735031
900735929
900737700
900741562
900747110
900753064
900753099
900753340
900764147
900791403
900795441
900798300
900801220
900812338
900812770
900817291
900828641
900829923
900852348
900854014
900872560
900882174
900902213
900928123
900928123
900930500
900930535
900930594
900931370
900933321
900933488
900933941
900935677
900935790
900936444
900953543
900969547
900969598
900972262
900972262
900974060
900993685
900993715
901002380
901002666
901002739
901002780
901020796

C CEMC PARTICIPAÇÕES
G CONSULT
G CONSULT
G CONSULT
POWERBALL
POWERBALL
REFERENZZE
MAXPALADAR
ELLUS JUNGLE + BEACH
ROYAL
ELLUS ROYAL
ITAFLEX
ITAFLEX
SUNRISE AFTER
TINTAS LUX
PLENA EMPREENDIMENTOS
UNIFOCUS CORRETORA
GÁVEA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
GÁVEA GESTÃO DE PATRIMÔNIO
FARMA FLEX
Privilege Livro de Descontos
CREATIVE FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS
LANGUAGE SCHOOL UPGRADE INTERNATIONAL
WWW.COMPRE TUDO.COM.BR
CENTRO MÉDICO VIDAPREV
CRISTIANO & CAPELLA
L'attrevitá
BELLA CHIC
MIMI
STAR GRILL
HOMENAGENS
HOMENAGENS
KD PNEUS
BOMBATEC
+ PRAZER
GÁVEA DTVM
FINANCEIRA GÁVEA
GÁVEA FINANCEIRA
GÁVEA BANCO MÚLTIPLO
GÁVEA LEASING
TERRAS DO VALE
LINDA MULHER COSMETICOS
FONTÁGUA
TRIZZ STYLE
SOLARES
BLONDE
ROCHELLA CAFÉ
Sociedade Impar
ZMR ZYMMER
WONDER NEWS
BLUE RABBIT
DIAMOND LINE
CONFORTABLY
NH
NEW'S SHAVE
CELLA ALIMENTOS
CELLA ALIMENTOS
INSTITUTO NUTRA E VIVA
Açucar Cristalmontes
IADESP
YUPPIE
MOLEKITO
CRAWLEY
CASA DEL PIERO
DALATA URBANWEAR
CTRADE
FORÇA SUL
KAUÊZINHO
FATEJ
ANDRADE
NOVADAHRUJ
NOVADAHRUJ
NOVADAHRUJ
TAGSTORE
Fundação Cultural Gaúcha FCG MTG
INFORM@RKETING
SCENÁRIO DA ARTE
Zen SHIN Propaganda e Marketing
Ressaca Friends
TOP OF MIND DE RH
Sierra
ACESSO G3
Mulher A a Z
BRwood
OS SAOL
NATURELIFE
BOMPACK
BOMPACK
INFOBUSCA
INFOCAMP
INFOGEO
INFOBUSCA
INFOCAMP
INFOGEO
INFOBUSCA
INFOCAMP
INFOSCORE
STILLO
Trofeú Show dos Artistas
TRAPPIST
AUTHENTIC TRAPPIST PRODUCT
BZM
BZM
THE FLAVOURS BANDA & SHOW
SABOR DO CAMPO
SABOR DA FAZENDA
GEO SHOES
PCLEGAL
PCLEGAL
PCLEGAL
NATURAMIX

009
351
351
351
100
180
295
351
560
560
560
560
560
351
100
100
100
100
100
100
150
100
100
100
569
400
100
100
235
351
351
351
565
351
100
100
100
100
100
100
100
351
100
351
100
351
351
100
400
590
590
208
208
208
590
010
010
100
351
351
208
100
560
230
100
100
400
208
400
100
100
100
100
230
210
351
565
351
100
100
351
351
351
400
351
565
090
400
235
251
235
565
565
565
565
565
565
565
235
210
100
150
400
560
565
230
230
560
351
351
351
351
230

P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R
R
R
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P
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P
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P
P
P
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R
P
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P
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432
432
432
432
432
432
1181
1181
1181
1181
1181
433
433
433
433
433
433
433
433
433
434
434
1181
434
434
434
434
434
434
434
1182
434
434
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435
435
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436
436
436
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1182
1182
436
436
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1182
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437
437
437
437
437
437
1182
437
437
437
437
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438
438
438
438
438
438
438
1182
438
439
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439
439
439
439
439
1182
439
439
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440
440
1182
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1182
1182
1182
1182
440
440
440
440
440
1182
1182
440
440
1182
440
440
440
441
441

44
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901020800
901025836
901034681
901040797
901049123
901066559
901082635
901082651
901082678
901086746
901087220
901087246
901087262
901087300
901088250
901088528
901088714
901102318
901122750
901138630
901146269
901146552
901182370
901222836
901243418
901269824
901274216
901275271
901275280
901280941
901288080
901292605
901301892
901312118
901312576
901320986
901330566
901334340
901370525
901381020
901381187
901383279
901399191
901400068
901420514
901433683
901434817
901448117
901452947
901520446
901522260
901526207
901538388
901541486
901541710
901545163
901547808
901553158
901556556
901576123
901586382
901609307
901624217
901627747
901643416
901672521
901672670
901679038
901679119
901687022
901687545
901687812
901690023
901690295
901697591
901699586
901700428
901709166
901714470
901717886
901719242
901719382
901719498
901727350
901729205
901729205
901733253
901734209
901734209
901741116
901744441
901747041
901752274
901752690
901752770
901757993
901769223
901770299
901776459
901776564
901776580
901777102
901778567
901782351
901782440
901784370
901785547
901788210
901789178
901791075
901791563
901796271
901799122

ITAPLUS
VITALE
CHOVITA
NATURE LIMPE
ACJ ASSESSORIA EMPRESARIAL
CONNECT SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET
VIRTUAL TARGET
VIRTUAL TARGET
VIRTUAL TARGET
Arroz Tocantins
EMUSITA
EMUSITA
ITAPÃO
ITAPÃES
Feijão Tocantins
Farinha de Mandioca Tocantins
Flocão de Arroz Tocantins
INFORM@RKETING
SIMPEÇAS DISTRIBUIDORA
Radiola Urbana
PRIMEFOL
Le Liban Empório e Sanduíches Árabes
OPENLINK
LIDIO CARRARO ÂMAGO
BABYZEN
DOÑA PAULA SERIES
PRIORI
BRAZFRANGO
BRAZFRANGO
FUEL & FLY
Jogbem
RR Construtora
BAR DO PEDRINHO COPACABANA DESDE 2008
LEILÃO NA TV
BELDENTAL
CANTO SEGURO CORRETORA
NEW HAND
MODA ELEGANTE
ABSOLUT
GLACÉAU VITAMINWATER ESSENTIAL
GLACÉAU VITAMINWATER RESTORE

560
230
100
230
400
351
235
565
565
351
560
560
560
560
351
351
351
565
175
400
009
400
400
210
351
351
230
230
560
400
351
175
351
175
175
400
208
560
171
100
100
230
ABSOLUT
171
CRETA
100
FLORATTA LILAC
400
AS Parts Grupo Auto Sueco
351
EU QUERO MAIS
175
Solutaris
400
EUCATOL
351
DIANE VON FURSTENBERG
004
PIQUIRAS
295
KIMERA
400
WAX EXPRESS - uma franquia Pelo Zero Depilação
150
ESPECIALIZADA JOSMAR
400
TORNEARIA ESTRELA DO NORTE
400
OPERADOR 9000
565
Atlas Tecnologia e soluções integradas
175
Benntta
400
BIOLAVAGEM AUTOMOTIVA
560
AMARETTO GOURMET
400
SI LOLITA DE LOLITA LEMPICKA
400
GUITARS.COM.BR
050
AXION PLUS
210
NOVA SORVETES
230
LIVE TV
210
MÔNICA GUEDES
400
PRATIK SPORTS
210
CALSITE T.M.F
230
T.M.F
230
ABRANGE LOGÍSTICA
235
MARCAMIX
230
DROGARIAS PARANÁ
025
ABRANGE LOGÍSTICA
235
BRASILRENTAL EMPILHADEIRAS
235
HB EXPRESS
185
AONDE NAMORO
175
DAMÃE
230
RCC SHOP
400
ORTOFIO
150
ESPAÇOBIO
230
INICOX DP
351
MAQUET VOLUME REFLECTOR
400
PRIX
230
SE LIGA
100
HDN BOMBAS MOTORES ACESSÓRIOS FLUIDOS EM MOVIMENTO
150
HDN BOMBAS MOTORES ACESSÓRIOS FLUIDOS EM MOVIMENTO
180
RAD TORQUE
400
HDN BOMBAS MOTORES ACESSÓRIOS FLUIDOS EM MOVIMENTO
150
HDN BOMBAS MOTORES ACESSÓRIOS FLUIDOS EM MOVIMENTO
180
HALLT TECHNOLOGY
400
Maratona de Revezamento da Cidade Maravilhosa
351
Soligo & Advogados
175
Quiosque do Saber
400
HARDTIP
400
HARDTIP
400
QUALIFY TECNOLOGIA
400
CLAIR BROS
150
BARRA WORLD SHOPPING & PARK
512
MITO CULTURE CLUB
400
MORADA BELLA.
400
MORADA BELLA.
400
CLIMA ESPETACULAR
230
GRAZZY
400
CHÂTEAU MONTROSE SAINT-ESTÉPHE
400
LA DAME DE MONTROSE SAINT-ESTEPHE
400
CHÂTEAU TRONQUOY-LALANDE SAINT-ESTÈPHE
400
C&P EMBALAGENS
400
SERRA DE CAMPO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUM 400
NEOBTI
400
ArtWork Studio
351
Ecléticos
100
TERRAS DO SADO
400
LAR
400
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901799203
901802271
901805505
901808903
901809195
901809357
901822159
901822183
901822205
901826413
901827533
901828769
901834955
901835099
901837571
901838810
901841242
901842842
901842923
901852481
901853003
901853062
901853070
901853135
901853178
901853410
901853461
901853518
901853577
901853887
901853984
901854018
901854069
901854492
901855049
901855073
901855090
901855103
901855170
901855235
901855561
901855995
901856169
901856193
901856215
901856231
901856266
901856320
901856398
901856428
901856452
901856487
901856495
901857980
901859109
901859192
901860336
901860433
901860590
901861049
901862649
901863467
901863483
901863521
901864617
901865176
901880132
901881295
901881473
901884413
901887609
901887692
901887730
901888494
901890340
901891096
901891592
901894591
901894656
901895067
901895350
901897302
901899984
901902349
901902373
901902381
901902390
901903400
901904422
901906182
901906220
901906387
901911690
901911860
901912700
901912840
901912875
901912921
901913049
901913120
901913235
901913260
901913286
901913316
901913626
901913685
901913812
901913847
901913855
901913952
901913995
901913995
901914037

SISCOBRAS SISTEMAS CONSTRUTIVOS DO BRASIL S/A
Mini Erva
ZYOLAN
PRO VISION
FORTMAIS
SIFAT
ARTEX AÇO INOXIDÁVEL
ARTEX AÇO INOXIDÁVEL
ARTEX AÇO INOXIDÁVEL
VIABOX
XL
PCTEL
CLINIE
GENUÍNA
XARÉU COMIDA DA ROÇA
IMPERPOX
CAT KIT CAT DA ALEGRIA
BIOFAST
FILTRO S.JOÃO
CONTART CONTABILIDADE
GODÊ
SUSHI KIN
BKP
FACULDADE DE PINDAMONHANGABA
Promoarte
Sensactive
IDS
skills
AMANIA
RESTAURANTE LAGOSTAS BEIRA-MAR
TAMBURATO DO BRASIL
SAÚDE ECOSUL EMERGÊNCIAS MÉDICAS
ECOSUL EMERGÊNCIAS MÉDICAS
VIVAMAX
Promed
OLIMAZAN
TROPICANA PURE PREMIUM
di Anni
Melatti cosméticos
TORQUEPLUS
GAROTO
CADENA SISTEMAS
CALLA COSMÉTICOS
SAMURAI TEMAKI
SAMURAI TEMAKI
BOA MESA
BOA MESA
ARTILHEIRO
REDE GENTE ECONÔMICA SUPERMERCADOS
MILEXUS
E-MED
LOCAWEB VIDEOS
E-MED
ECOLUZ
BANDA INOVA
MUNDO+NATURAL
HANUMAN
HANUMAN
UNNAFIBRAS
MEN+CARE
GLACIAL FRESH
ROSA CAJAH
ROSA CAJAH
LÍDER REDE DE POSTOS
RM MARECHAL RADIADORES
SSR SSRPROJECT ESTRUTURAS METÁLICAS
TERRAZZO
G GESCO TECNOLOGIA AMBIENTAL
G GESCO TECNOLOGIA AMBIENTAL
Terra Sambaqui
F FMAIA
F FMAIA
RITHUS SABONETE
DONNA FLOR
Leite Mania
GIRA MUNDO TRANSPORTES
CENTAURO EDITORA
SWIFTLOG
SWIFTLOG
TOALHAS UMEDECIDAS PARA BANHO DE LEITO POM POM BIGFRAL
Iagente
IE InfoEscola Navegando e Aprendendo
LALUMA
NORTE SHOPPING SOROCABA
SHOPPING PÁTIO SOROCABA
SHOPPING CIDADE SOROCABA
SHOPPING DA CIDADE
RACIONAL SISTEMAS
AR DECORAÇÕES
PEDRINHO PRESENTES
ECOPLAST
SUMMER SPORT SHOES
UNIQUE CHIC
UNIQUE
SIGAE
QVIDA
RITUS
CANOPUS PUBLICIDADE & PROPAGANDA
UP PLATE
SEMESP
SE LIGA NAS ESTRADAS
SE LIGA NAS ESTRADAS
THALIA MODA INFANTIL
SE LIGA NAS ESTRADAS
P PLEEY
PRODUTOS ADRIÃO
DEPILATTO
SW INDUSTRY
GUIA MODA DE MINAS
PAREIA
ESTRUTURAL ENGENHARIA
ESTRUTURAL ENGENHARIA
AVAL
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901914037
901914975
901915220
901915289
901916722
901916790
901916811
901916862
901916897
901916919
901916935
901916994
901920673
901922463
901942723
901943100
901943487
901944025
901950769
901955078
901955604
901956619
901959030
901962074
901963364
901963925
901967025
901969370
901970735
901973203
901973203
901973483
901979775
901981419
901990337
901991996
901997498
902000934
902002201
902002236
902002392
902002511
902002619
902010166
902012991
902015567
902017853
902018833
902020862
902022717
902023055
902025457
902026496
902026860
902027026
902032607
902032623
902035487
902040740
902056662
902056689
902061500
902064410
902068415
902087789
902092570
902093231
902093436
902094785
902099124
902099140
902099469
902100750
902102311
902103350
902103687
902104900
902104942
902104969
902110675
902116649
902118633
902119567
902121430
902121464
902125362
902130773
902130790
902132059
902134140
902140370
902141597
902141740
902161733
902161806
902162837
902170406
902171798
902171860
902176102
902179616
902184954
902185845
902188577
902188933
902189239
902189450
902189859
902191551
902193554
902193619
902193821
902194500

AVAL

AMPLIAR
BRAVO DOIS
QBRANCA
BRAVO
EAI - Empreendedorismo de Alto Impacto
BONJOUR
CAFÉ CARREIRO
M4 PARTICIPAÇÕES
M3 PARTICIPAÇÕES
OVERLAP CONSULTORES
ONDA SOLIDÁRIA
PONTERRA
Isa Pipoca
GUERREIRO
EDITORA RECORD
PARAÍBA AGORA
TV SERGIPE
FARMOGEL
GUIA DA MODA MINEIRA
R REGINA AGUIAR
PATJAN
JOVEM BRASIL
CONFORTARE COLCHÕES & CIA
Banana Rosa
BRAND-FINANCE
SORAIA MODA INTIMA
SORAIA MODA INTIMA
ESTAÇÃO ESPORTE
TOPO EVN SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO
FINE COSMÉTICOS
TDEC NETWORK GROUP
FONTE DE ALEGRIA
PROGRAMA RECONSTRUÇÃO
R REZENDE FRANCHISING
BFW Beauty From Within
BFW Beauty From Within
Rede Preço Menor
BEAUTY FROM WITHIN
BFW BEAUTY FROM WITHIN
MOVIE&ART
SENSACIONAL
OE ÓTICA EMANUEL
PRIMABELLA
OESTESUL TRANSPORTES
TRESSÉ CALÇADOS
YASMIN MENDES FARIAS
TATU DO BEM
BANDA PRIME
SAMBA GUARULHOS
BEACH BOARD
LANSOHEXAL
SOTAHEXAL
CARVÃO FAVORITO
O MUNDO MIX
FRUTO DO DESEJO
FRUTO DO DESEJO
LUCCA VASCONCELLOS DESIGN
NESHER
PELÉ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
GALERA DA VIBE
viajarnet
M. MADAME BUTTERFLY
RUSK
O PADEIRO HOLANDÊS
SWEET GRAPE
SWEET GRAPE
DON RODRIGUEZ
XCMG Brazil
ARMARIUS DESIGN
JUST DONNA
ACQUABRAVA
SWEET GRAPE
SWEET GRAPE
SWEET GRAPE
FRANGO FÁCIL
CHURRASCARIA 477
Pedrini
CCBM
BABYCLETA
BABYCLETA
VISITA COLORADA
SABON
SABON
MILI
MARKESTRAT
FATO CONSUMADO
EXCLUSIVA
EXCLUSIVA MODA ELEGANTE
JF PESCADOS
CLEANPLAY
CLEANPLAY
SÃO JORGE GUERREIRO
EROTIK SEX SHOP
MEDICAL TOURISM MEETING BRAZIL
M MAKETECH
OLIMPIC BOTZ
CALCEVEL CALÇADOS
Carosello Laboratório Criativo
MASSAGEM EXECUTIVA
YOSAKOI SORAN BRASIL
SENSATEZZA
BATERIAS FREITAS
DONNA FLOR BOUTIQUE
FINANCIAL WEB
LOGITRADE
VESTÍGIO
INTERNATIONAL PET FAIR
IMUNOMILK
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230
560
400
100
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175
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100
560
230
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400
351
180
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090
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400
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180
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097
230
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100
175
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400
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175
175
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795
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400
100
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155
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902194534
902198025
902199048
902199447
902200364
902203215
902210602
902215671
902217658
902224581
902224590
902228390
902232100
902232347
902232401
902232444
902233173
902242903
902243624
902245333
902245350
902245929
902245945
902249045
902249401
902249932
902252496
902254618
902255274
902256998
902283502
902284568
902284614
902284630
902284657
902286161
902286161
902289888
902289896
902305425
902312472
902314491
902317571
902319922
902320165
902322869
902365932
902368923
902375636
902375687
902380265
902381326
902384490
902385755
902388622
902392026
902392042
902393308
902405110
902405306
902409930
902415107
902416359
902416359
902417630
902419200
902419226
902419382
902419420
902419544
902419730
902420682
902420682
902420895
902421344
902421778
902421778
902421875
902421875
902426451
902426583
902429582
902430378
902433288
902434110
902439499
902439510
902439553
902441698
902442619
902442660
902449060
902451464
902451839
902452070
902458710
902458736
902465317
902469037
902470388
902471988
902476092
902481002
902482130
902487841
902489445
902491873
902491938
902491997
902492187
902498185
902519565
902560883

Cliodent
QVS AUDIO ELETRONICOS
DI ANNI
ARPA
ILLINOIS OPTIMO SELLADO
DENTSUL
ILHA PLAY
E I ELETROINOX
GLOBAL SPORTS
NEWTON ENERGIA EM SUAS MÃOS
NEWTON ENERGIA EM SUAS MÃOS
RHANDIK
PINKIN
MOSS
MOSS
MOSS
BZ BUZUGUITAS
XCMG BRASIL
ALIMENTOS LEVES UN1ONE
MOVE ON PUNTA DEL ESTE
MOVE ON PUNTA DEL ESTE
CLIMAOESTE
CLINIAFAGU SAÚDE
FINE COSMÉTICOS
PORTIER FINE
SABONGI
SYM COMPACT COMPLEXO DERMOPROTETOR
MARVELLA
ELLUS LEATHER-DENIM
3R+
IMPÉRIO DO BOI
TOLIFE
TOLIFE
TRIUS
TRIUS
SAFETY CENTER SEGURANÇA ELETRÔNICA
SAFETY CENTER SEGURANÇA ELETRÔNICA
CITROMAX FLAVORS
CITROMAX FLAVORS
Auto Escola Estrada Real
PASSATEMPOS CRIPTOGRAFADOS
SPAZIO FORNERIA
FLORATU'S
VIPAL
VIPAL
ZANZA BABY
WIDBOOK
CONCAVVE
SIMARFE ALIMENTOS
CAVIGLIA
VASOS DA TERRA
EXACTO
ARBOL DE PLATA
CARLETI
UNATEC
grão de bico
grão de bico
Rádio Brazuca
MAXXI GMMG CARD
DANI SILVA
FRIZA MÓVEIS
GRIFFON
BARÉ IMÓVEIS
BARÉ IMÓVEIS
DONNA DORFF
MOVIMENTO & COMPANHIA
LISATUR VIAGENS E TURISMO
Z ZUQUETTO SEMENTES
MOVIMENTO & COMPANHIA
Passione per Scarpa
DIDGE AUSTRALIAN STEAKHOUSE PUB
FACULDADES INTEGRADAS DA UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO
FACULDADES INTEGRADAS DA UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO
FREE OCEAN
AGROCEL
TRAKINAS
TRAKINAS
TRAKINAS
TRAKINAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
O SUPER SINCERO
RESICONTROL
PACATO CIDADÃO
AFABB-DF
DONNA FLOR
ANAURBANA
PAKERE
VIVABELLA
AFINAL O QUE QUEREM AS MULHERES
SHIROI
SHIROI
SHOPPING CIDADE SOROCABA
CABIBRÁS
CABIBRÁS
MSG MAR SALGADO
MULTIPET
MULTIPET
ILUMINUS ENGENHARIA DE ILUMINAÇÃO
ST. REGIS
OCA
PATO BRANCO
ABSOLUT Country of Sweden BERRI AÇAÍ
ABSOLUT BERRI ACAI
HERCHCOVITCH;ALEXANDRE
LOOPING
SPAZZIO FORNERIA

RAÇÃO CAPILAR
Partido alto pra Jesus
URBEN TURISMO
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902561073
902561090
902564463
902567837
902568639
902573446
902574000
902576364
902577476
902577859
902578065
902580175
902581287
902582534
902582739
902582828
902583000
902583344
902588508
902588915
902589245
902601881
902601920
902605380
902610104
902610384
902611216
902611577
902614827
902614975
902616153
902617176
902618989
902623494
902625934
902628828
902633961
902634500
902635344
902635417
902635468
902635638
902637142
902637835
902639102
902642774
902643118
902643266
902643630
902643690
902643797
902644130
902644300
902644815
902644971
902645285
902646907
902646940
902646966
902647113
902647121
902647148
902647229
902647377
902647407
902647563
902647644
902647725
902648195
902648470
902648667
902648934
902649230
902649540
902650025
902650106
902650157
902650220
902650548
902650700
902650734
902650947
902651340
902651358
902651480
902651633
902651641
902652222
902652346
902652710
902652915
902653130
902653164
902653199
902653539
902653555
902653563
902653610
902653733
902653768
902653792
902653822
902654250
902654268
902654276
902654306
902654314
902654322
902654489
902654560
902654578
902655051
902655353

unitedprint
unitedprint
TEKNIA TECNOTUBO
GA360º GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA
PLUSCAR SERVICE
Ponto Com Lan House
DUKE
MEK USA DNM A WELL TRAVELED DENIM CO.
MINOS
COMPOTA C EDIÇÕES LIMITADAS
JETCLEAN
NAITO
JJ CARRINHOS
CAT MEL
DOG MEL
ALL PET
EQUIHORSE
TECH AUTO
Semana da Moda
NAITO
Fashion Week
LFG
DIA D LFG
TINTALIT
WOOD´S STORE
WOOD´S STORE
31 MINUTOS
31 MINUTOS
SAMIS MODA
COCOON
FLIGHT
TIO JOTA
M MAKSPECIAL
TREKOS COM ARTE ATELIER
CONFEDERAL
IGREJA PENTECOSTAL DO REI JESUS
GRANERO TRANSPORTES
DEL LAGO
SHOPPING TIETÊ
SHOPPING TIETÊ
DEL LAGO
ARTE RUMO
INFOKRAFT
HOTMIX
ESPAÇO CULTURAL NELSON VERRI
M MÓVEIS MODERNOS
SB ORÇAMENTO E ENGENHARIA
CASA DAS CAPOTAS
RONI E MARCOS
KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
MAXIMIZA
GRANJA SÃO PAULO
FAMCRI - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE CRICIUMA
MASÉ TOUR
NG9 COMUNICAÇÃO VISUAL DECOR
ALMA GAÚCHA
PRIME PET SHOP
DEMETRA
DEMETRA
FUNDAÇÃO PATRIA
YOUCARD
YOUPHOTO
ALPHA QUÍMICA
SUPER B ATACADO
DUGONGO
DOLCE BRAZILIS
NUMBER ONE
LEVBRANDING
TECNOSTEEL
I AM BIER
EQUIPE MUSIC DANCE
ORBI LUB
FRANGO MARINGÁ
DUDA TAPETES E ENXOVAIS
DUDA TAPETES E ENXOVAIS
ELLAB
ELLAB
VASSOURAS E RODOS MENDONÇA M
PRIMICIAS
DOWNTOWN
FASTVIL
SECNOLON
BRASLEN chocolates
R&NV CONSULTORIA
SUPER LED
THE CAKE TC
E.SUITES
BICHO COMEU
VERT HOTÉIS
CUBO VERDE
ALGO ALLIANCE
CLARISSA STRAUSS
VAZ HELMETS
HYDRATT
BOLA BANANA
FISPAL FOOD SERVICE
FISPAL TECNOLOGIA
FISPAL FOOD SERVICE
FISPAL TECNOLOGIA
MINITANK
FLEXOTANK
FLEXOTANK
RENTANK
MACROGALPÕES
MACROGALPÕES
PÁTIO GOURMET
EN E.NASCIMENTO
EN E. NASCIMENTO
Fitoactive
KRAKI

RPI 2207 de 24/04/2013
351
351
400
175
400
150
351
400
400
230
400
400
400
230
230
230
230
235
150
400
150
235
235
400
400
400
400
400
235
400
230
400
400
400
400
400
400
400
400
155
155
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

477
477
477
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
480
480
480
480
480
480
480
480
480
481
481
481
481
481
481
481
482
482
482
482
482
483
483
483
483
483
483
483
483
484
484
484
484
484
484
484
485
485
485
485
485
485
485
485
486
486
486
486
486
486
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
489
489
489
489
489
489
489
489

902655442
902655477
902655515
902655710
902655965
902656031
902656090
902656546
902656694
902656724
902657160
902657186
902657488
902657798
902657828
902657887
902659847
902660047
902660071
902660110
902660128
902660381
902660810
902660829
902661078
902661221
902661485
902661566
902661590
902661655
902661680
902661744
902661892
902661973
902662376
902662775
902662929
902663143
902663216
902663550
902663658
902663712
902663720
902663887
902663950
902664050
902664271
902664425
902664662
902664832
902665286
902665847
902666185
902666266
902666290
902666436
902666460
902666592
902666606
902666673
902667181
902667386
902667688
902667807
902668099
902668749
902668994
902669397
902669818
902670166
902670204
902670360
902670360
902670751
902670808
902670808
902670883
902670956
902671375
902671839
902672274
902672770
902672908
902673246
902673262
902673289
902673866
902675281
902675605
902675672
902675982
902675990
902676075
902676369
902679791
902680374
902680463
902681001
902681117
902681206
902682130
902682822
902683110
902683136
902683373
902683390
902683470
902683527
902684400
902684841
902684981
902685236
902687204

KRAKI
SL SONHO DA LUA MODA ÍNTIMA
SINDSERV SANTO ANDRÉ
Trofféu40 PÓ MOLHÁVEL
COMPUSTORE
PREOAB
EQUIPE TRADER ESCOLA DE TRADERS
CHOCORICO
MIO
LA MIA CUCINA
MBCV
MBCV
VILLABIER
AMPLILUB
MFC CONSTRUTORA
MFC CONSTRUTORA
BECO DO MOCOTÓ
Instal instalações comerciais
WHITE GOLD
WHITE GOLD
7 CACAU
COLLOSSOS
KI-LOJA
BOVIMAIS
British Academy
E AÍ!
MINERAL KIDS
Sound On Sound
BOUTIQUE DOS ENXOVAIS
ABUP MÓVEL SHOW
SURFSTYLE CO. SS
ABUP DESIGN WEEK
ABUP
ABUP SHOW
SUPERSTORE
RETILINK
RETICROSS
JETTI TELECOM E TI
EXÍMIA
SANTA MARTA MEGALOJA
LIG SANTA MARTA
LIG SANTA MARTA
CAMA CARRO DO BRASIL
PREÇO MÍNIMO DA DROGARIA SANTA MARTA
PREÇO MÍNIMO DA DROGARIA SANTA MARTA
SANTA MARTA MEGALOJA
ALMOÇO DO ATLETA
LEMONEEM
TOGO
TOGO
VISIONVET
VISLUMBRE
TOGO
TOGO
TOGO
PIMENTA MALUCA
TOGO
TOGO
ZUPER
TRENTO
NAUSEVET
MUCOLISE
SOMNIVET
KIELI
CO.OF.OP COMBATE OFENSIVO OPERACIONAL
RIDIGER LABORATÓRIO
IMPERIAL MÓVEIS
STAR PHOTON REFLEX
MINISTÉRIO DE ADORAÇÃO E LOUVOR FILHOS DA LUZ
RISKPACK
AG AF COMUNICAÇÃO

CLEANNER DO BRASIL
STONES AND BONES
STONES AND BONES
OKEYKO
CLEANNER DO BRASIL
GARRAS SECURITY
harquitetura
LINK MONITORAMENTO
FULLMINT
HITZ INTENSE
Dom Porpetta
RJK
RJK
SHOPPING PÁTIO DIVINÓPOLIS
A-T ALEGRA-TE
MAXXI CLICK
SNÉTS
Baterias AutoLEX
UMEC
AutoLEX Baterias
FEST PEIXE
A ARAGON
BLOG DIÁRIO
CONSEX
SALGADINHOS ESPETEX
AUXYBORR
OS INGLESES DO FORRÓ
BLOG MONEY
BUFFET ST PAUL FESTAS E EVENTOS
boitugelo
CHEF EM CASA VINHO BRANCO SECO FINO
FG
CHEF EM CASA VINHO TINTO SECO FINO
TANOSHI RESTAURANTE
DONANGELA
SECUBRASIL
NEW POWER
GARRAS SHOPP
MY BOY
DOBLEWÊ
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902690345
902692631
902692747
902694871
902695991
902696351
902696505
902696653
902698737
902698818
902699172
902700634
902700910
902701711
902701746
902702556
902702610
902702653
902702688
902703498
902703714
902704397
902704443
902704460
902704583
902706837
902707361
902708180
902708406
902710176
902710400
902711717
902711890
902712535
902714260
902714368
902714406
902714988
902715674
902715704
902715755
902715763
902716620
902716646
902717316
902718177
902718622
902721569
902722972
902723057
902723073
902723111
902723383
902724622
902725661
902726277
902726390
902727540
902727826
902728237
902728938
902729195
902730460
902730959
902731211
902735098
902735586
902735640
902735926
902735977
902736060
902736116
902736205
902737376
902737538
902737589
902738313
902740156
902740938
902741969
902742086
902742337
902742558
902743104
902743260
902743406
902743678
902743830
902744216
902744453
902745514
902745743
902746790
902747169
902747487
902749986
902750712
902753177
902753266
902754572
902754670
902755064
902755064
902757636
902760416
902760963
902761242
902761471
902761587
902762036
902762150
902762192
902762214

PAPEX
400 P
MANDUWI
400 P
T THAINEL FACTORING E CÂMBIO
400 P
oximoro
400 P
MAIS MIL
400 P
FËN HOTELES
235 P
ESPLENDOR COLECCIÓN DE HOTELES BOUTIQUE
235 P
DAZZLER HOTELES
235 P
go simple LOGISTIC DATA CONVERGENCE
400 P
go simple LOGISTIC DATA CONVERGENCE
400 P
EFFECTUS
400 P
FIBRACON
400 P
Sim's Restaurant
235 P
PD PROPRIETÁRIO DIRETO
400 P
PD PROPRIETÁRIO DIRETO
400 P
Kawasaki
400 P
Ninja
400 P
MULE
400 P
Mule
400 P
VERSYS
400 P
COLOCAR RECURSOS HUMANOS
351 P
VERSYS
400 P
FLORES REGINA
400 P
JET SKI
400 P
BIOXIDIL
400 P
BRASIL MINÉRIOS
400 P
EMME
400 P
SKINBIQUINI
235 P
KIDVERTIDO
400 P
ACISAP Associação Comercial, Industrial e De Serviços D 400 P
SKINBIQUINIBR
235 P
MULE
400 P
SINEQUANON
150 P
ZS ZONA SUL
400 P
G1 RJ
400 P
RUHOF
295 P
G1 SP
400 P
SPK LINGERIE
400 P
REGARDER
351 P
DOBRAC CORTE E DOBRA DE CHAPAS
400 P
GRUPO COLUNA
400 P
REGARDER
351 P
LB
400 P
LB
400 P
400 P
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL KINDERGARTEN
400 P
PANETTO
400 P
ABU-ZUZ RESTAURANTE
400 P
SEBRAE RN
400 P
FUNDAÇÃO VISCONDE DE PORTO SEGURO
400 P
PORTINHO
400 P
COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO
400 P
COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO
400 P
VxScan
351 P
D'GEL MODA ÍNTIMA
400 P
ARKHI-ARQUITETO
400 P
ARKHI-ARQUITETO É O ARQUITETO +
400 P
GRÁFICA NORDESTE
400 P
RESTAURANTE E BUFFET JAMAICA
400 P
EDUCATIVE ASSESSORIA ESPORTIVA
400 P
FRUTAS SOLO
400 P
EXTRATHUN
150 P
GLASSPOINT IMPORT & EXPORT
400 P
PRONTINHA & CREMOSA
400 P
SAAD
400 P
LETÍCIA BIRKHEUER LB
400 P
SAÚDE HCOR
400 P
SAÚDE HCOR
400 P
MITTY COLLEZIONE
400 P
MITTY COLLEZIONE
400 P
MITTY COLLEZIONE
400 P
MITTY COLLEZIONE
400 P
MITTY COLLEZIONE
400 P
BIOLINKER
400 P
NÓIG
400 P
BANDIDA
400 P
RISKPACK
400 P
SOFTWARE PROCESS
400 P
OTTOMAR
400 P
Cidade da Moda
400 P
Cidade da Moda
400 P
PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR
400 P
CARAMURU
400 P
SVP
400 P
TOLIFE
230 P
SEGURO INSITE
400 P
Multi Clear
400 P
Imageria Criativa
400 P
FAST TRAINING
400 P
ARTENS
400 P
CELSO NASCIMENTO CONTE COMIGO
097 P
PRO-ELAST
400 P
CAMPIONE
400 P
EXPERT EXPERT-TÜNKERS GMBH
400 P
CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA CATARINA
400 P
BANDA TEMPESTADE DO FORRÓ
351 P
GETHAL
351 P
OTTO
400 P
OTTO
400 P
SAÚDE & MOVIMENTO
400 P
MD21 COMUNICAÇÃO & MARKETING
400 P
EQUICELLENCE
230 P
EQUICELLENCE
400 P
BARTEKIM
400 P
GROW
400 P
400 P
DICLORO BEL
400 P
LA RAUXA
400 P
USS
400 P
USS
400 P
USS
400 P
U.S. STEEL TUBULAR PRODUCTS
400 P
U.S. STEEL TUBULAR PRODUCTS
400 P
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902762222
902762249
902764675
902765124
902766392
902766449
902766570
902767836
902769030
902769073
902769138
902769405
902769960
902769995
902770357
902770454
902771078
902772007
902772023
902773291
902773461
902773992
902775529
902776851
902776908
902777262
902777343
902777530
902777599
902778285
902778323
902779150
902779630
902779699
902779958
902780077
902780921
902781090
902781820
902782355
902782444
902782568
902783424
902783602
902784080
902784625
902784641
902784692
902785168
902785346
902785850
902786083
902786660
902786687
902788248
902789864
902789937
902790609
902791630
902792199
902792970
902793535
902794086
902795252
902795465
902795511
902795635
902795732
902795767
902795872
902796046
902796321
902796712
902796771
902796879
902797042
902797069
902797123
902797174
902797239
902797425
902797654
902797727
902797794
902797824
902797891
902797972
902798243
902798286
902798448
902798456
902798464
902798545
902798596
902798618
902798669
902798731
902798847
902798863
902798960
902798987
902799061
902799118
902799169
902799177
902799231
902799304
902799606
902799720
902799762
902800043
902800078
902800108

U.S. STEEL TUBULAR PRODUCTS
U.S. STEEL
Mercadão da Vila Rubim
LOJAS MAY
CIDADE PARA-OLÍMPICA RIO 2016
U.S. STEEL PRODUTOS TUBULARES DO BRASIL
U.S. STEEL PRODUTOS TUBULARES DO BRASIL
BB blueberry
PIPICAT
DITEL TELECOMUNICAÇÕES
BEAUTY HOUR
BAIS
ATAR
MeuHerói
NICE REALTY BRASIL
NICE REALTY BRASIL
BOSEN TIRE
CENTRO UNIVERSITÁRIO COMUNITÁRIO DE SANTA CATARINA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SANTA CATARINA
BABY FRUIT
INFOLES
MM - MODELO METASSISTÊMICO
OXICRIL
LUMEN DESIGN
RALLYE DA INDEPENDÊNCIA
HIPOALERGÊNICO
DEL CASTELLANO
ALJ SILVA
REVIVER
Vitrine Curitiba
Manhãs Curitibanas
PETER F. DRUCKER
FIRULAS
FIRULAS
ALLKAR
LUMEN DESIGN
ORLANDO & ORLEY
gráficalog
TAKUBOMATIC
GLOBALWEB
GLOBALWEB
GLOBALWEB
GLOBALWEB
REALME
CDHC
ASSETUR
ASSETUR
ASSETUR
SP SP TERCEIRIZAÇÃO
CLUBE DOS VIRA-LATAS
TEKFUND
Céu de Costura
CYGLAS Smart Solution
MERCALAR
NIHON KANSAI CHEMICAL
MODECOR
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO STAR
Lehona
IONS INDUSTRIAL OPERATIONS NETWORK SYSTEMS
HUMANIDADES
U Need Prana
Cidade da Confecção
INTERVALE
AUTOTRAC ONE
Férias Turismo
ACNESTOP
Plug Propaganda
AUTOTRAC ONE
CRAVODERM BIOMATIKA
AUTOTRAC TELEMETRIA
AUTOTRAC TELEMETRIA
CORRETORA VITÓRIA
IMOBILIZADOR DE VEÍCULOS
Café Astoria
AP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CAFÉ BENIXX
CAFÉ BNIZ
GENESOLO
GENEBOM
PEAR
RIMINI
JOSÉ MENINO
Cerâmica Capitólio
Telhas Capitólio
PORTAL SOLIDÁRIO
casatoda
Roccoaudio
FULL SAVER
VELAS GLOBO CHAMMA
CARAMELLA CAFÉ
ACAM - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ASSISTÊNCIA AO MUCOVIS
GRUPO AMBIPAR
AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES
GUARNITAL
INFRAESTRUTURA URBANA
JURACI
CORTICAL
IMOBILIZADOR DE VEÍCULOS
IMOBILIZADOR DE VEÍCULOS
ICEHOT BIOMATIKA
BELAVITTA
SITE MERCADO SEGURADOR
SITE MERCADO SEGURADOR
MONITRANS
STOP CARIE
EDULIFE
MEGA BOX
VISUSTV
TEAJ TRIBUNAL ESPECIAL DE ARBITRAGENS JURIDICAS
MEGA BOX
ROBOBROKERS
ON VIDEO
Zecológico
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902800175
902800256
902800426
902800787
902801139
902801287
902801830
902802011
902802259
902802275
902802445
902802739
902802755
902802798
902802828
902802887
902803158
902803689
902804820
902807544
902808931
902809300
902809857
902809997
902810340
902810421
902812386
902812572
902813587
902813692
902813897
902814281
902815113
902815229
902815253
902815938
902816527
902816772
902817124
902818783
902820460
902821792
902822276
902823337
902823477
902823574
902824767
902824813
902825798
902825879
902826484
902826700
902827456
902829300
902829416
902829530
902829602
902829718
902829777
902833898
902833944
902833995
902842846
902844334
902844350
902844385
902844946
902845195
902845870
902845926
902845985
902845993
902846035
902846043
902846086
902846183
902846507
902847880
902848259
902849417
902849468
902849476
902849620
902849638
902849697
902849751
902849905
902850210
902850237
902850393
902853767
902853953
902854666
902855115
902855212
902855263
902855360
902855638
902856154
902856278
902857002
902857240
902857266
902857398
902857479
902857487
902857592
902858017
902858297
902858343
902858416
902858467
902859331

SILIMARIN
ACÚSTICO GOSPEL
SAFRAMIL
SURFATA DISPERSE
ADIT DO NORDESTE ARGAMASSAS COLANTES E REJUNTES
CHEQUE FÉRIAS
FIRST LEVEL
HIT OR MISS
MOMPAR
Bolimbola Box
lumen fm
TERRAMAXX SOLUÇÕES EM IMPLEMENTOS FLORESTAIS
lumen tv
GRUPO lumen DE COMUNICAÇÃO
TERRAMAXX SOLUÇÕES EM IMPLEMENTOS FLORESTAIS
PRÓ MASTER VESTIBULARES
PAILON
PLANET COSMETICS
Anjo Gabriel
AUTO ESCOLA TRANSFORMAÇÃO
HILDES & CAIO
RISO METÁLICO
AVENTURE AV
Café Giorno
Café Speciale
DERMO FORMULAÇÕES
LINEA ROSSO
Bendito Biquíni
FOLLER
gata mania
Bendito Vestido
WORLD RODEO
WORLD HORSE
COMPANY EVENTS LOGÍSTICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SHARELOC
NELBRASIL INCORPORAÇÕES LTDA
QUEIXADA
TELAS E TANQUE REDE - RHV
ECO 7 STANDS ECOLOGICAMENTE CORRETOS
NATURAL LIFE
Inglês Fácil
RL MOTOSTORE
AGE SYSTEM ANEETHUN
NTCO
Vitrine Marketing Promoção Eventos
Novajus
NovaDoc
LUPA LUPA
LUPA LUPA
BYY
VIDRO
VIDRO
ORGÂNICO
ORGÂNICO
METAL
METAL
FLOXAGEN VETANCO
BRÁULIO & RICARDO
REDE DE JOVENS ONE WAY
FLUOR PLAST
ZÉ BONITO
HATAR
ARMEN
RONNAG
Feijoada Carioca
ROBYTT MOON
WASABI-O
Pode Ou Não Pode
Pode Ou Não Pode
BOM PRINCÍPIO
ENCOSTA GAÚCHA
BIACREAM
TOCA DO BICHO PET SHOP
CASCOFORTE
CÉLULAS EMPREENDEDORAS
SERIÖS
ABEAS REDE BENEDITINA
SZ SEIZE
ABEAS - REDE BENEDITINA
T TEMTOTAL MODAS
ESTILOMED
NATHALIA BEAUTY
ECO FLIP FLOP
Marie Solti
SHOPPING NAÇÕES
SHOPPING CENTER NAÇÕES
SAFETYWARE
MOBILLARE MOVELARIA
ECO NUMBER
BANDA NOVA GERAÇÃO
ODONTO FANTASY
Mercearia do Conde desde 1991
bombolinha
FLY EYERWEAR
COMEDY CLUB
ORGANIC
CAL GESSO LTDA.
Lojas C
CABINE ZOOMFOTO
MD
TOUR DO RIO
ZOOMFOTO
ROMÃO
ÍCONE
MC ESQUADRIAS
ARTGRAF ETIQUETAS
INTERVEN MEDICAL
Mercearia do Conde desde 1991
PINDUKA
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902859374
902859382
902859404
902859412
902859455
902859536
902859560
902859579
902859595
902859609
902859676
902859684
902859692
902859714
902859730
902859749
902859773
902859781
902859811
902859820
902859838
902859846
902859854
902859870
902859900
902859919
902859951
902859960
902859986
902859994
902860020
902860046
902860089
902860097
902860100
902860119
902860127
902860160
902860178
902860186
902860216
902860240
902860305
902860348
902860364
902860372
902860399
902860445
902860453
902860461
902860470
902860496
902860500
902860518
902860526
902860542
902860550
902860585
902860615
902860623
902860631
902860658
902860682
902860720
902860739
902860747
902860771
902860780
902860836
902860844
902860852
902860879
902860917
902860933
902860968
902860976
902861000
902861034
902861050
902861069
902861077
902861093
902861107
902861123
902861131
902861140
902861158
902861190
902861204
902861212
902861212
902861220
902861271
902861280
902861301
902861310
902861336
902861352
902861409
902861417
902861468
902861492
902861514
902861565
902861581
902861620
902861638
902861662
902861670
902861689
902861727
902861735
902861743

AUDISOL
Pavimentação Asfáltica
SKL Functional Nutrition
REGENERE
ECO LARES EMPREENDIMENTOS
UNIÃO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO UNC
UNITOWER
UNIÃO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO UNC
SIERRA BRASIL
NS3 BRASIL COSMÉTICOS
BIOQUÍMICA DA AMAZÔNIA
FÓRUM DA LIBERDADE
PETEXPERTS
DREFTH
VEST DANCE
RVCX
www.MestreGula.com.br
RVCX
SIERRA BRASIL
BARTEKIM JAPONES
BARTEKIM CHOPERIA
INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO FORMAÇÃO DE EXCELÊNCIA
PRÉ TREINO
FORMA & REFORMA
DBG DIGITAL BRANDING GROUP
BBDC BANCO DE DADOS COMUM DE CREDENCIAMENTO
VILLA SERTANEJA COUNTRY CLUB
BBDC BANCO DE DADOS COMUM DE CREDENCIAMENTO
CERRADO IMÓVEIS
ACOLHIDA NA COLÔNIA
CONCREV PRÉ-MOLDADOS
SCENARE
CEAPE-PI
JAGUARIBANO
ACOLHIDA NA COLÔNIA
Caroso Imóveis
PIC NIC FESTAS
EXTREME PRO
SCENARE CORTINAS E PERSIANAS
SOMMELIER DE CERVEJAS
IDÊNTICA CORRETORA DE SEGUROS & NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BUFFET DE IGUARIAS
Vale Meat
JOÃO PAULO & ANDRÉ
DC DOSACON
ESPAÇO CASA
Vestem
CASA DA JÓIA
Educação Humanitária
DOCE DONNA
BBS PRO SOUND
MASSAS FAMÍLIA CAVALLERI
GMP PONTES ROLANTES
APLBA
FAIXA CURTAS
INOVAR
ESPORTES ELDORADO
CHEF ALCARAZ
H HANDPHONE TELECOMUNICAÇÕES
MASTERVIGS
ESPAÇO DIGITAL VIP
HIDROTÉCNICA
AUREX DIGITAL TECH
oxi3
FORRÓ MOLEKA ATREVIDA
BANDA TOQUE DE CLASSE
AVITA TUDO DE BOM
SEGFACIL
GinásticaMental
CONCREFÁCIL
AVITA TUDO DE BOM
YAXUN
GUARAHY
BOTEQUIM SALVE SIMPATIA
GUIA SPEED
BOTEQUIM SALVE SIMPATIA
Shop Derm's
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA EQUILIBRIUM
MR COUROS
TWITADA MIX
MANGROVE
TWITADA MIXTV
NIL MÓVEIS E DECORAÇÕES
MR COUROS
VP COMUNICAÇÃO
REVISTA ÁFRICA E AFRICANIDADES
ROTISSERIE MASSABOR
ROTISSERIE MASSABOR
Shop Derm's
KABHOZ KAHIM KHEINE
Innovapix Preview
DELZIOMARQUES FOTOGRAFIA
cajarana
karmaquinas
DOM PIERRE
LUANDRA
LOGO COMUNICAÇÃO
MEP FASHION
MOBILIADORA NOVO LAR
KRONEN
RALOY
RALOY
GP ENGENHARIA
NUNA
HANNAH TOUR
Segurança S/A
PROCLEAN STORE
CLEAR CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS
HOLDERCOM
BENDITO DESEJO
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902861778
902861794
902861832
902861840
902861859
902861921
902861930
902861964
902861972
902861999
902862022
902862057
902862120
902862138
902862146
902862154
902862162
902862170
902862197
902862219
902862243
902862251
902862260
902862278
902862294
902862308
902862316
902862324
902862332
902862359
902862367
902862375
902862405
902862413
902862421
902862448
902862456
902862472
902862502
902862510
902862529
902862561
902862570
902862596
902862626
902862634
902862642
902862677
902862693
902862707
902862715
902862723
902862731
902862740
902862766
902862774
902862804
902862812
902862820
902862855
902862863
902862871
902862928
902862936
902862944
902862979
902862987
902862995
902863002
902863029
902863053
902863150
902863169
902863177
902863185
902863207
902863223
902863231
902863258
902863266
902863290
902863363
902863371
902863380
902863398
902863401
902863410
902863428
902863436
902863444
902863452
902863479
902863487
902863517
902863533
902863541
902863550
902863673
902863754
902863789
902863819
902863835
902863843
902863851
902863860
902863878
902863916
902863924
902863940
902863959
902863967
902863975
902863991

MEGASYSTEM INFORMÁTICA
351 P
A.R CONFECÇÕES
100 P
VOLKSTANZGRUPPE GRÜNE STADT GRÜNE STADT VOLKSTANZGRUPPE 351 P
VERE
351 P
Mantô
100 P
SPEEDY IMÓVEIS
351 P
R RELICÁRIO
241 P
FORROZÃO PAIXÃO ARDENTE
241 P
TRES REIS
351 P
RURAL BR
351 P
351 P
G33K
351 P
FESTIMAIS
351 P
CHOPP IJUHY
351 P
351 P
GASES OXIMARKA
351 P
VORPAL
351 P
MICROREBOC
351 P
TRANSBALDO
351 P
AB ABRIL BASIC
351 P
LAJES ITAJOBI
351 P
VALLFORMOSA
351 P
Bombolinho
090 P
FRUTTOS
241 P
ABRIL CLASSIC
351 P
GRAN BARON
241 P
KANPAI
351 P
FREEGUIDES
351 P
KANPAI
351 P
PORTENHO
351 P
AB ABRIL BASIC
241 P
Luiz Jr & Leandro
041 P
ABRIL CLASSIC
241 P
KIDS SHOP MULTIMARCAS
351 P
BITTOS
100 P
TIRA-MANCHAS
100 P
TREJOLLY
351 P
KIDS MALL MULTIMARCAS
351 P
DOIS NA WEB
351 P
DOIS NA WEB
351 P
DOIS NA WEB
351 P
DOKI
351 P
Marias da Penha
351 P
INGLÊS EM 150 HORAS
100 P
R REMA
351 P
EPOCA
351 P
PADARIA PRIMEIRA LINHA
351 P
aporta - Encontro Estudantil de Artes Cênicas
351 P
BYE BOY
241 P
MITANI QUALIDADE ÓPTICA SUPERIOR
351 P
EXPLOSÃO GOSPEL DEUS PARA O HOMEM
351 P
Marias da Penha
351 P
EXPLOSÃO GOSPEL DEUS PARA O HOMEM
351 P
EPOCA
351 P
Marias da Penha
351 P
TUDOBEM IMÓVEIS
351 P
Marias da Penha
351 P
EPOCA
351 P
Marias da Penha
351 P
EPOCA
100 P
PEQUENA MENINA GRANDE MULHER
351 P
Marias da Penha
351 P
EPOCA
351 P
ORION QUÍMICA
351 P
Lost in Dreams
351 P
FORRÓ DACURTIÇÃO
351 P
DELÍCIA
351 P
ORION QUÍMICA
351 P
Locomotiva Rock
241 P
STRIKE ICE
241 P
STRIKE ICE
100 P
MADAME FORMOSA
351 P
JUQUEHY PRAIA HOTEL
351 P
MADAME FORMOSA
351 P
STANDARD STANDS
351 P
JUQUEHY PRAIA HOTEL TIMÃO
351 P
RHevista RH
351 P
BIONDI
351 P
DROPCAR
351 P
KARAÍBA
351 P
Conceição Festas
351 P
Klaryk
351 P
ADENTA
351 P
QUALY BLINDAGEM
351 P
QUALY BLINDAGEM
351 P
SUPER ALHO
351 P
SUPER CEBOLA
351 P
SUPER CENOURA
351 P
AGRO BELONI
351 P
Alto Padrão Musical
351 P
Dany Bike
351 P
FASHION TIME
351 P
Ponto ORG
351 P
Vassouras Cidade dos Meninos
351 P
Peccátu
100 P
KRAOH
351 P
Pé Clean Clínica de Podologia
351 P
Instituto Salus
351 P
DIN ROSE
351 P
SISGEV
351 P
GESSO DECORART
351 P
JOALMI
351 P
JOALMI
351 P
AMPIEZZA HOTEL
351 P
JUAFARMA
090 P
CIA 10 OPERADORA DE TURISMO
351 P
INOVACOR
351 P
INOVACOR
351 P
JOGUE MAIS
100 P
REDE QUERO BAHIA
351 P
BICHOS DO SUL
351 P
Alumifit
351 P
STONE BAG
351 P
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566
567
567
567
567
567
567
567
567
567
568
568
568
568
568
568
568
568
568
569
569
569
569
569
569
569
569
569
569
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
571
571
571
572
572
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574
574
574
574
574
574
574
574
574
575
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575
575
575
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576
576
576
576
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577
577
577
577
577
577
577
577
577
578
578
578
578
578
578
579
579
579
579
579
579
579
580
580
580
580
580
580
580
580

902864009
902864025
902864033
902864050
902864068
902864084
902864114
902864130
902864165
902864203
902864211
902864220
902864254
902864262
902864270
902864297
902864300
902864319
902864335
902864351
902864360
902864378
902864386
902864394
902864408
902864416
902864424
902864432
902864440
902864459
902864467
902864475
902864483
902864491
902864513
902864521
902864548
902864564
902864572
902864580
902864602
902864610
902864645
902864653
902864661
902864688
902864696
902864718
902864726
902864742
902864750
902864777
902864793
902864807
902864823
902864831
902864840
902864858
902864866
902864890
902864904
902864912
902864920
902864947
902864971
902864980
902865005
902865013
902865064
902865072
902865099
902865129
902865137
902865145
902865161
902865170
902865188
902865196
902865200
902865226
902865234
902865242
902865250
902865269
902865277
902865285
902865293
902865323
902865331
902865340
902865358
902865366
902865382
902865390
902865404
902865412
902865420
902865439
902865447
902865455
902865463
902865471
902865498
902865501
902865510
902865544
902865552
902865609
902865633
902865650
902865668
902865684
902865706

MAMA MIA
SMITHFIELD
SMITHFIELD
COFEMA ATACADISTA FERRAGENS HIDRÁULICA ELÉTRICA
KAUTA IMÓVEIS
TASDA ENGENHARIA
MONOLITO
NYC - NEW YORK CITY
ACOMBÊ
AMINOMIX POTROS
COFEMA ATACADISTA FERRAGENS HIDRÁULICA ELÉTRICA
VEDMUR
AMINOMIX POTROS
MUNDO GEO
AB AMBIENTAL
VEDMUR
AB CONCRETOS
AB CONCRETOS
F. STORE DE FANI PACHECO
CAPITAL IMÓVEIS
ENFORMA ATIVIDADES AQUÁTICAS
FIP
Sarakutea
VitaCamp
STAY

100
351
351
351
351
351
351
351
351
241
351
351
351
351
351
351
351
241
041
351
351
351
351
351
351
004
SPARTACUS
241
FIEL PET
351
IN INET.HOTEL
351
RODOFIBRA
351
TRIO CARD
351
PLASTITEC FF
351
INTELLIGEO SOLUÇÕES AMBIENTAIS
351
BANDA TROPICAL BRASIL
100
D+ JEANS
100
PROJETO AVENTURA
351
IN INET.HOTEL
351
PENEDO
351
JOURNEY
241
CWB TECNOLOGIA
100
Escola Virtual para Pais
351
CWB TECNOLOGIA
100
Arcofoods
351
FREEJOURNAL
351
TUTTI CERRADO
351
VILLA MAIORE RESIDÊNCIA SPA
351
B2LEARN
351
TUTTI CERRADO
351
HOT FIRE
351
TEDDY STUDIO FITNESS
351
Z ZAINE
351
ACQUA MASTER
351
FLODIN DUO
351
SIGACOM SISTEMAS
351
FREELIST
351
MINI KALZONE
100
TELHAbras
241
Souha
351
Eu levo a Natureza em Conta
100
CHOCOCHIP
100
LEX BRASIL
351
JS JOSYLDO SUPERMERCADO
100
VILGON
351
MUNZ SWISS PREMIUM
100
ÁGUA MINERAL NATURAL POLAR FONTE NOSSA SENHORA DE NAZAR 100
Pizza Brasileira
351
PALAZZO ANTHURIUM
351
IDEIAFIXXA
351
351
SAINT FOLIE
351
CASA ONLINE
351
ALTOÉ
351
OTMIS
351
SER DIFERENTE
351
SUN MOTORS
241
ADDA
351
351
LEAF SISTEMAS
351
MALES
351
FREEMAG
351
TANGÍVEL TECNOLOGIA
351
FUBÁ FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE BANDAS
351
JÔ LINDA
100
GELCON
351
CILBI
351
DYEGO ALVES
351
351
SALZANO GRILL
351
GRUPO BALANÇO DE GAITA
351
PLANETA LINGERIE
351
AD FILME
351
Ma Passion
351
ÁGUA MINERAL NATURAL DULAR FONTE SANTA ROSA
100
ECO ROCK
351
TPU TRANSP 9U
351
FREEGUIDES
351
Energia Limpa de Minas
351
ROCK ECO
351
TERROIR PEDREGOSO
351
VIAJAWEB
241
Perfumarie
351
TPU ECO THERMOFILME 6UR-E
351
YORK FREE ROAD
100
OTMIS
351
MBM ENGENHARIA DE POSTOS
351
ROCK PINK
351
QUINTA VINDIMA
100
BKR EVENTOS & FESTAS
351
QUINTA GERAÇÃO
100
WinUBS.Net Sistema de Gestão de Unidades Básicas de Saú 351
FREEJOURNAL
351
ROCK GREEN
351
QUIMIART
351
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902865722
902865749
902865757
902865765
902865773
902865781
902865790
902865811
902865838
902865846
902865854
902865862
902865870
902865889
902865897
902865900
902865927
902865943
902865960
902865978
902865994
902866010
902866028
902866044
902866052
902866060
902866079
902866087
902866109
902866117
902866125
902866133
902866150
902866176
902866192
902866206
902866214
902866222
902866230
902866257
902866265
902866273
902866281
902866290
902866311
902866320
902866338
902866346
902866354
902866362
902866370
902866389
902866397
902866400
902866419
902866427
902866435
902866443
902866451
902866460
902866478
902866486
902866494
902866508
902866516
902866524
902866532
902866559
902866567
902866575
902866583
902866591
902866605
902866613
902866621
902866648
902866656
902866664
902866672
902866680
902866699
902866702
902866729
902866737
902866745
902866753
902866761
902866770
902866788
902866796
902866800
902866818
902866826
902866834
902866842
902866850
902866869
902866877
902866885
902866893
902866907
902866923
902866931
902866940
902866958
902866974
902867016
902867059
902867075
902867083
902867091
902867105
902867113

GERAÇÃO CINCO
MAX AMOR
Rede Tele Shop
CONCÓRDIA AMBIENTAL
TRIWAY
WORLD COMPLIANCE
OTMIS
THE OFFICE CAFÉ
FREELIST
FERRAMIX
BYTRATTO
SOUL STAR
VILA ROMANA
Ateliê do Brigadeiro
GERAÇÃO DE ALTITUDE
Arya Laya
Arca Skateboard
FORTEFARMA
BE HAPPY NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
AFORISMO
FREEMAG
ATACAREJÃO ATACADO & VAREJO
TRIGO ASSOCIADOS
DRAGON POWER Energy Drink
EQUAÇÃO
ITALIAN CONSERVAS
ECONÔMICA CALÇADOS
GRAN EQUAÇÃO
GRUPO TRUNFO CONSULTORIA, TREINAMENTO E PESQUISA
MX INVESTIMENTOS
EQUAÇÃO RESERVA
DWL LOGÍSTICA
FUTURA
JACARE DO BRASIL
BIT GROW
REHAB
GO5 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO
K.E.S KALIFORNIA ENGLISH SCHOOL
FONTE H2O
ÓTICA VISUALLY
REVISTA HABITTUS ARQUITETURA & CONSTRUÇÃO
JACARE DO BRASIL
ZUGGI
BOA SEMENTE - IGREJA EM CÉLULAS
NORTE WAY
ZUGGI
NORTH WAY
CENTRO EMPRESARIAL DE JAGUARIÚNA
D DANCIARE MÓVEIS PLANEJADOS
NORTE WAY
BIKETRONIC
MUCHCOLOURS
WEZEN
D DANCIARE MÓVEIS PLANEJADOS
dog
NORTH WAY
VISÃO BORDADOS
MARCANTI
MRCROWLEY
Brasiles Construtora e Incorporadora Ltda
GRUPO TRUNFO CONSULTORIA, TREINAMENTO E PESQUISA
REQUINTE
CHIQUINHO FRANCHISING
DISCRET
MRCROWLEY
IO
Pousada Terra Sambaqui
IGREJA EVANGÉLICA ATALAIA DO DEUS VIVO
MADAME VALENTINE
LEILÃO ESCOLHA aqui você escolhe o produto
SERBENA
EUROSUI
A7 TELECOM
Paixão por Sergipe
MEGASPORTSNET
DC AUTO SYSTEMS
Projeto Terra Sambaqui
JOANA CARMELA
REDE DE SALÕES BELEZA BRASIL
NTC Computadores
ATALAIA DO DEUS VIVO
Sementinha Kids
LEMONMAX
DOURAPEL PAPELARIA
LCK Comércio
MINERPLANT
A7 TELECOM
FM ATALAIA DO DEUS VIVO
MRCROWLEY
Stella SALGADOS
MRCROWLEY
JAZZ E CO
FM VOZ ATALAIA
A7 TELECOM
JAZZ E CO
JANET
BATERIAS HELETROL
METRÓPOLE MARMORES E GRANITOS
ENGETESTE
NATUREBA
NOVA ALIANÇA
POINT DOS CARTUCHOS
SORVETERIA SABOR DA FRUTA
MIDIA FONE
MADAME VALENTINE
MASTERPLANT
OAKLEY TRUE DIGITAL
MADAME VALENTINE
SANTA ÁGUA
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902867121
902867130
902867148
902867156
902867164
902867172
902867180
902867199
902867202
902867210
902867237
902867253
902867288
902867318
902867334
902867342
902867350
902867369
902867377
902867407
902867431
902867440
902867466
902867474
902867520
902867547
902867563
902867571
902867598
902867601
902867610
902867628
902867636
902867652
902867679
902867695
902867709
902867725
902867733
902867741
902867750
902867768
902867784
902867792
902867806
902867830
902867849
902867857
902867865
902867881
902867890
902867911
902867938
902867954
902867962
902867970
902867997
902868012
902868020
902868047
902868055
902868063
902868071
902868080
902868098
902868128
902868152
902868179
902868195
902868209
902868217
902868225
902868241
902868284
902868292
902868330
902868349
902868357
902868390
902868438
902868454
902868462
902868470
902868489
902868519
902868527
902868527
902868543
902868551
902868560
902868586
902868594
902868608
902868632
902868640
902868675
902868683
902868691
902868705
902868713
902868721
902868756
902868772
902868780
902868799
902868802
902868810
902868829
902868837
902868845
902868853
902868861
902868870

OAKLEY TRUE DIGITAL
SANTO SUCO
SEXY TOWN
OAKLEY DUAL-PERIPHERAL TECHNOLOGY
MADAME VALENTINE
VENDA MINEIRA CAFÉ & OUTRAS DELÍCIAS
TOPET
SÃO PAULO COUNTRY FESTIVAL
BANDA G.D.O DO FORRÓ GAROTOS DE OURO
Pink & Bella
SOMNUFLEX
Produto
KARAKOL
QIFENG
ENVEMO
joalheria leve
VALOR VERDE
ENVEMO
Portal do Gás de Cozinha
IMPERIAL FERRAMENTAS
SANT´APOLLINARE
ECL ELETROCAF
XBYRIO
Acorda Brasil
KA EMBALAGENS
KA EMBALAGENS
GIONTAS
GND - GASTRONOMIA NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
COMAB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
COMAB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
GND - GASTRONOMIA NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
AMERICAN DINER
COMAB
Café Pão de Queijo & Cia
GIONTAS
RODOPLAST
ESCOLA DE CABELEIREIROS MARIA VIEGAS
Procware PROCESSOS E SOFTWARE
MIRANDACDES
ENGECARP ENGENHARIA
EMBALA BEBÊ
RMF EMBALAGENS PLÁSTICAS
MIRANDACDES
Itacaréville
ISCA VIVA
AFFARE
AG ANAIS GVANI NEW YORK
FAST CLOSET
LE TI ST. BARTH’S
ALGHARVE
CLINIPEL SPA DAY
Althaia
DK DISTRIBUIDORA
FESTA DO RIDÍLOKO
Althaia
AFFARE
S 14 Implants
GJP DA BAHIA
Equaliv
BYTRATTO
GJP DA BAHIA
CLASSE A PISOS E REVESTIMENTOS
TERMO CONFORTO
CIELO
ORINOCO
LAVANDERIA DOIS IRMÃOS
CANTINHO DOS PEQUERRUCHOS
Althaia
ROTATUR VIAGENS E TURISMO
Althaia
AB AREIAS
CLÍNICA BRASIMED
TOP DECOR BASE
M MURATTO
Equaliv
TNG
BIOMA
TOP DECOR BASE
TENDA DO PÃO DE QUEIJO
Farina Ventrilho Advogados Associados
MULTICOR
Don Giácomo
TNG
SERFLEX
TUTTI GUSTI
MISS CUP
MISS CUP
ESCOLA DE CABELEIREIROS MARIA VIEGAS
SWEET JELLY
CIMPAR
CUB
AC ANNA CAROLINNA
AZUL DO VENTO PÁRA-QUEDISMO
GERAÇÃO LAVA CAR
SEMENTES ESPÍRITAS
AZUL DO VENTO PÁRA-QUEDISMO
MiniLak
Inove CFC - Sistema de Gerenciamento
COMUNIDADE DOS BICHOS
E.STERN
Inove CFC - Sistema de Gerenciamento
SH HIGA`S SUPERMERCADOS
ESCOLA DE CABELEIREIROS MARIA VIEGAS
MARTENDAL IMÓVEIS
TERMOCONFORTO
COMUNIDADE DOS BICHOS
M MEGALAN
BAR EXPRESSO SOROCABANO DESDE 2003
D & S Arquitetura & Design
REI DA AUTO PEÇA
POLITIQUE MARKETING POLÍTICO
MENOR APRENDIZ INSTITUTO ANDRÉ FRANCO VIVE
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902868888
902868896
902868900
902868918
902868926
902868934
902868942
902868950
902868969
902868985
902868993
902869019
902869027
902869043
902869051
902869060
902869078
902869086
902869094
902869108
902869116
902869167
902869183
902869213
902869230
902869248
902869256
902869264
902869272
902869299
902869310
902869329
902869337
902869345
902869353
902869361
902869370
902869388
902869396
902869400
902869434
902869442
902869450
902869469
902869477
902869493
902869523
902869531
902869540
902869558
902869566
902869582
902869604
902869612
902869639
902869647
902869671
902869680
902869710
902869728
902869736
902869744
902869752
902869779
902869795
902869809
902869825
902869833
902869850
902869868
902869876
902869892
902869906
902869914
902869930
902869949
902869965
902869990
902870041
902870050
902870076
902870092
902870106
902870130
902870157
902870173
902870190
902870203
902870211
902870220
902870238
902870246
902870270
902870297
902870335
902870378
902870424
902870432
902870459
902870467
902870483
902870491
902870505
902870513
902870521
902870530
902870548
902870556
902870564
902870572
902870580
902870602
902870629

Minking
A VIDA POR SP
BR VET
MAXI ESPAÇO
AMPLI ESPAÇO
CENTRO EDUCACIONAL E RECREATIVO ANDRÉ FRANCO
ELBEK JEANS
LIVING FLOOR
CONDOMÍNIO DE VILLA CONCIVIL
APARTAMENTOS DE VILLA CONCIVIL
SHIROI NEKO
CLUBE LAÇOS ETERNOS
GAUDINO superfarma
CLUBE LAÇOS ETERNOS
ACIERA IMÓVEIS
CERÂMICA BARTH
BATEL KIDS
Schleife
CASA DO LAPTOP
THERM TECH
INSTITUTO ANDRÉ FRANCO VIVE
CARPE DIEM
CASA DO LAPTOP
LILÁS COSMÉTICOS
PRO-TÊXTIL
FANTASY FASHION
PRO-TÊXTIL
STUDIO PROFESSIONALS
FANTASY FASHION
NOX GR
MARESIA
ROHDEN
BEEF SPACE SUA LOJA DE CARNES
STUDIO PROFESSIONALS
NACELLE AVIAMENTOS
VIBORAS M C PALHOÇA - SC
STUDIO PROFESSIONALS
LARPLAS
Odonto deva
STUDIO PROFESSIONALS
BEEF SPACE SUA LOJA DE CARNES
CAMPESTRE DA SERRA
ARBORETO
TRILHA DO SUL CHURRASCARIA
HM RUBBER
STUDIO PROFESSIONALS
G 2 MOTORS
GMS TRANSPORTE E TURISMO
LARPLAS
WEBGERENCIAL
JOHNNY & FABIO
CHAMIÉ IMAGEM DA MULHER
PACAEMBU SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES
LARPLAS
GUERREIROS MC SÃO JOSÉ- SC
BELLAVISTA ESTATE BUENO
BELLAVISTA ESTATE BUENO
BIRCATTI
MOBILE MONEY BRASIL
REDE MASTER
REDE MASTER
ROCKERGIRL
COMPRAS MUNICIPAIS
OUTLET DO SURF
HM RUBBER
BYBOLL'S
SECURE 5
BIENAL DE DANÇA DA AMAZÔNIA
IDY
Clicketz
LPA- Learning in Practice Administration
ACELKAR
XODÓ
M 3 W
Millennium Lituae
BYBOLL'S
ROSSI MAIS + VIA CARIOCA
BATUK DO BRASIL
FREESTYLE MASTERS
ROSSI MAIS + VIA CARIOCA
Odonto Deva
TRILHAS DA SAÚDE
AQC Amigos que Correm
MIRAGE MULTIMIDIA
LAGOS INCORPORADORA
S5
LAGOS INCORPORADORA
ZÉ DA GUIOMAR
ZÉ DA GUIOMAR
ILE DE FRANCE
SAINT LOUIS
QUINTA DO MONTEIRO
M&A
M&A SUPORTE TÉCNICO
Dr.Fisio
CB SOUND
Ryan Jóias
TAEQ
TAEQ
TAEQ
TAEQ
My Little Dog
duran
TAEQ
TAEQ BELEZA
TAEQ BELEZA
TAEQ BELEZA
TAEQ BELEZA
TAEQ BELEZA
TAEQ CASA
MULTISYS
TAEQ CASA
TAEQ CASA
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902870637
902870645
902870653
902870661
902870718
902870726
902870734
902870742
902870750
902870785
902870793
902870807
902870815
902870823
902870840
902870858
902870866
902870874
902870882
902870890
902870904
902870912
902870920
902870939
902870947
902870955
902870963
902870971
902870980
902870998
902871005
902871013
902871021
902871030
902871072
902871099
902871102
902871129
902871145
902871153
902871170
902871196
902871226
902871234
902871242
902871250
902871269
902871277
902871307
902871315
902871323
902871331
902871340
902871358
902871366
902871374
902871382
902871390
902871404
902871420
902871439
902871447
902871463
902871471
902871480
902871498
902871501
902871510
902871528
902871536
902871552
902871560
902871587
902871595
902871625
902871633
902871641
902871668
902871676
902871684
902871692
902871706
902871714
902871722
902871730
902871749
902871765
902871773
902871781
902871790
902871803
902871811
902871820
902871846
902871854
902871870
902871889
902871897
902871900
902871919
902871943
902871951
902871960
902871978
902871986
902871994
902872010
902872028
902872036
902872044
902872052
902872060
902872087

TAEQ CASA
MULTISYS
FLEXPEL EMBALAGENS
PRINCESS CHALLENGE
FAWAL
Arariblog
ALBIERI
PHARMEXX
FEIJÃO ITAPÊ OURO
SANDJEWELS
ALBIERI
ATLANTICO
PHARMEXX
CLIMENA
40 E POUCO IMPORTA
GAZ+
BANCORTUR
ATLANTICO RESEARCH CENTER
INTEROCEANICO
POSITIVO ALFA NEWS
RESTAURA JEANS
POSITIVO ALFA PAD
NEW GRIFF
SANDJEWELS
DUTOTECCAD
GAZ+
DIGITAL DOC
EMPÓRIO VIA BRASIL
RABELLO
AgroBoi Campo & Cidade
INTO 2
FÉRIAS FÁCIL
RESTAURA JEANS
POSITIVO ALFA STORE
CLIMAVER ACUSTIC
TINGE MAIS
MC MARCELLO CAMPOS
PORTAL DOS CONDOMÍNIOS
PEGA PEGA
EXPRESSO SOROCABANO
TEDA LOGÍSTICA
RESTAURA MAIS
BRASINHA RESTAURANTE
TOSHCA ARABIAN
RELEFLEX
RLD
RLD
PEGA PEGA
USINA UBERABA
MOMENTTO PUBLICIDADE
TOSHCA ARABIAN
CRIART JATEAMENTO
COPINHO DO BEBÊ SUZANA
CRIART JATEAMENTO
ProTeste
CHANSON
SOPHICHOCK FABULOUS HAIR
PROTESTE
USINA UBERABA
MARCO
FERMENTEC
SO SHOCK
ALUCOVER
SO CURLY
ProTeste FRACO
PANIMIL
SO CLEAN
CHANSON
FERMENTEC
DESENTUPIDORA BRASIL SUL
SO FABULOUS
CAIXA SEGURADORA SAÚDE
POLICOVER
ERVA MATE COLON COMPOSTA HORTELÃ - BOLDO
ERVA MATE COLON COMPOSTA LEVE
BIG TOYS
O AMULETTO
BEN-HUR ENGENHARIA METALÚRGICA
EMPRESA TEIA
VISION PORCELANATO
ESTILO & SEDUÇÃO
SPENCER & BRYSON
SOLDIER ZERO
SOLDIER ZERO
BAIRRO NOVO
BANDA FOGO E GLÓRIA
STARBORN
USINA UBERABA
MOPH
STARBORN
THE TRAVELER
THE TRAVELER
GATA MARACAJÁ
ACTIVE WOMAN
POSITIVO ENGENHARIA
ALCANCY CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES E SEGURANÇAS
MAXXICAM
RENOVAR
Festa Geração 80
MAXXICAM
BÍBLIA DE ESTUDO DO ESPÍRITO SANTO
BÍBLIA DO FOGO
BÍBLIA DE ESTUDO DO FOGO
CT-PIM CENTRO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO PÓLO
GABRIELA AMARAL
ESPAÇO ÚNICO
GÉIA
BÍBLIA DE ESTUDO DO PODER DO ESPÍRITO SANTO
LIVRARIA BANCA DAS APOSTILAS
AGITO SP
PERLE`
TONHÃO PEÇAS
RHP RENT A CAR
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902872095
902872125
902872133
902872150
902872168
902872184
902872192
902872206
902872214
902872230
902872249
902872257
902872265
902872273
902872290
902872303
902872311
902872338
902872346
902872354
902872362
902872370
902872389
902872400
902872419
902872427
902872443
902872451
902872478
902872486
902872494
902872508
902872524
902872532
902872540
902872559
902872567
902872575
902872583
902872630
902872648
902872656
902872664
902872680
902872702
902872710
902872729
902872737
902872745
902872753
902872761
902872770
902872788
902872800
902872818
902872834
902872842
902872850
902872877
902872885
902872907
902872958
902872966
902872974
902872990
902873008
902873024
902873040
902873067
902873083
902873105
902873113
902873121
902873148
902873156
902873164
902873172
902873199
902873202
902873237
902873253
902873261
902873270
902873288
902873300
902873334
902873342
902873369
902873385
902873393
902873407
902873415
902873440
902873458
902873466
902873474
902873490
902873512
902873520
902873539
902873555
902873563
902873571
902873598
902873601
902873610
902873636
902873652
902873679
902873687
902873695
902873709
902873717

Fórum Global pela Sustentabilidade
FEDERAL AUTO PEÇAS
EURICO MAX
LA SORELLE
WEST VALLEY
PREVIDÊNCIA MADRID
DESIDERATUM
JURABELLA
KAP'SEG

100
351
351
100
351
241
100
351
351
351
MILANO CAPELLI
351
FERRAGEM E AGROPECUÁRIA PORTO
351
Guana Trainer assessoria esportiva
351
MANDE BEM NO ENEM.COM
100
BS BELLE SCARP
241
DOCES FAZENDA DO ENGENHO
241
DVDMETAL
351
Zagaia Eco Resort
100
Sweet Charm Moda Íntima
351
FIO & COR STÚDIO DE BELEZA
351
PRÊMIO TUBAL SIQUEIRA
351
MY NOTE
100
IBETEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
351
GEOVAN ROCHA E OS HOMENS DE PRETO
351
CLUBE LAÇOS ETERNOS
351
CLUBE LAÇOS ETERNOS
241
BENEÇÚCAR
351
OIKOS
351
PHOENIXMILES
100
Instituto de Preservação do Meio Ambiente, do Patrimôni 351
BIOREPEL
351
BIG CHINA
351
C.LOPEZ ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES
351
351
OIKOS
351
TERRA DO SOL NEGOCIOS IMOBILIARIOS CRECI:973J
100
Hidratta
351
351
BIG CHINA DELIVERY
351
PROIBIDA
351
BOM PROVEITO
100
BOM PROVEITO
100
SLIDE SURF S
351
SLIDE SURF S
351
AGROSPRAY
351
ALIMIX
351
DIABLO AUDIO
100
THE PLACE SISTEMAS
351
B & K INVESTIMENTOS
351
FIGUEIRILHA
351
PATCH-PES ATUALIZAÇÃO
351
BIOREPEL
241
LC SERVICE
351
NEXT JAM
351
PHD
241
infesta collections
100
clone´s
351
FIDELI
351
CSV - CENTRO DE SERVIÇOS DE VIZINHANÇA
351
RIVIERA CAFÉ
241
II Instituto IDEAR
351
TYRSENOI
351
COFEMA ATACADISTA FERRAGENS HIDRÁULICA ELÉTRICA
351
AGROSPRAY
351
PARRILLA DEL SUR
100
STREAK
351
MEG
351
MY NET
100
TYRSENOI
351
CTS AUTOMAÇÃO E SIMULAÇÃO
241
I IMPERIAL ESPUMAS E COLCHÕES
241
SINAL
351
COFEMA ATACADISTA FERRAGENS HIDRÁULICA ELÉTRICA
351
ITG MEDEV
010
ACQUABIO
351
Dibabah
351
SAVAGE AÇAÍ
351
BELLALI LINGERIE
351
EL PLATA
100
EL PLATA
100
MEDEV
010
ROSA LINDA
241
MAINQUÉ
351
PLANETA CELL
351
TRACTOLAX
351
FORTEC
241
FIELO FIELO FIELO
351
TRAQUINAGEM BRINQUEDOS
351
AUTHENTIC PICABU
351
COFEMA ATACADISTA FERRAGENS HIDRÁULICA ELÉTRICA
351
Café MONTANA EXTRA FORTE
351
MILK DUDS
241
PROJETO MIDHOUSE
351
CLICK FESTAS BH
351
RWM EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO
351
Burguesinha
241
LUMA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO
100
PLANETA CELL
351
XPAN LITE
351
COFEMA ATACADISTA FERRAGENS HIDRÁULICA ELÉTRICA
351
Cap Fiador
100
IZI INTERNET BANDA LARGA
351
APP
351
UNISOFT INFORMÁTICA
351
MALINHA VIP
351
AUTOTRAC 1
351
NOVABOR
351
LUMA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO
100
BANLIMPO
351
SOL - SISTEMA ON LINE DE LOCALIZAÇÃO
351
PELLA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
351
FACTUM BRASIL
241
AUTOTRAC 1
351
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902873725
902873733
902873741
902873750
902873768
902873776
902873784
902873806
902873814
902873822
902873849
902873865
902873873
902873881
902873890
902873903
902873911
902873920
902873938
902873954
902873962
902873989
902874004
902874012
902874020
902874039
902874071
902874080
902874098
902874101
902874110
902874128
902874136
902874160
902874179
902874209
902874217
902874225
902874233
902874241
902874250
902874268
902874276
902874284
902874292
902874306
902874330
902874349
902874357
902874373
902874381
902874403
902874420
902874454
902874470
902874497
902874500
902874543
902874594
902874632
902874675
902874683
902874691
902874705
902874730
902874764
902874772
902874780
902874802
902874810
902874861
902874870
902874888
902874896
902874900
902874918
902874926
902874934
902874942
902874950
902874969
902874977
902874985
902874993
902875019
902875043
902875051
902875078
902875094
902875116
902875124
902875132
902875140
902875183
902875191
902875205
902875213
902875221
902875310
902875345
902875353
902875361
902875396
902875400
902875418
902875442
902875450
902875469
902875477
902875485
902875507
902875523
902875531

LUMA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO
UNISOFT INFORMÁTICA
DEAZZO METALÚRGICA
AUTOTRAC 1
EL DOURADO BUFFET & CATERING
PRECIOUS to God
AUTOTRAC 1
UNISOFT INFORMÁTICA
AUTOTRAC 1
ESCOVA DENTAL DENTAL FREE
ONLUX
MULHERES DO SALGUEIRO
AUTOTRACK-ONE
SALVARO
AUTOTRACK-ONE
ONLUX
XÁRIS Presente de Deus
AUTOTRACK-ONE
SWEET MUV
VIVAZ
USINA DAP USINA DE DIAGNÓSTICOS DE ALTA PERFORMANCE
ideja
ONLUX
VIVAZ
PORTAL CHÁCARA
MÁRCIO & JOÃO VICENTE
SOLUGEST
ONLUX
FITA POLI

351
100
351
351
100
351
351
100
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
241
351
351
100
351
351
351
351
351
OFFISUL SUPRIMENTOS
351
INSTITUTO REAÇÃO
351
FRESH MINERALS
351
BLUEYES
351
SENSAÇÃO
241
PROJETO PEIXE N'ÁGUA
351
CONDOMÍNIO ON LINE
100
ATUAL COMEX
100
ENCAIXE & TROQUE
351
Freelight
100
ESTOCOLMO MULTIMARCAS
351
FOGOS SATURNO
351
ESTOCOLMO MULTIMARCAS
351
PROTECTO-TEC
351
ESTOCOLMO MULTIMARCAS
351
SR BEBÊ
351
INSTITUTO REAÇÃO
351
ABR
351
C.F.C CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES NOVA CONQUISTA
351
SUPER STAR INSTITUTO DE BELEZA
100
AUTOTRACK-ONE
351
SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING
351
DRY HOLDER
351
AUTOTRACK-ONE
351
LENTES FORMATURAS E EVENTOS
351
LIMP A SEC
100
Magma
100
CLÍNICA MARCELO NAVARRO
041
OBLÍQUO desenho & linguagem
351
MEU AUTOTRAC
351
MEU AUTOTRAC
351
Cliomedi Clínica Integrada Odontologica e Medica S/S Lt 100
O ALQUIMISTA
100
THE ICE
351
MEU AUTOTRAC
351
SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING VOX VERITAS VITA 1999 351
MEU AUTOTRAC
351
SOLARTEC
351
LIGHT SOLUTIONS
351
MEU AUTOTRAC
351
DRICAS PET
351
m mithu's
241
OBLÍQUO desenho & linguagem
351
ECOSOLAR
100
CARA DO CARTÃO
351
Mercado do Pé
351
ONE AUTOTRAC
351
OBLÍQUO desenho & linguagem
351
ONE AUTOTRAC
351
ONE AUTOTRAC
351
ONE AUTOTRAC
351
OBLÍQUO desenho & linguagem
351
Tunoda Calçados
351
ONE AUTOTRAC
351
PRÍVIAN Odonto
351
PRÍVIAN Odonto
351
M Marquês da Gavea
351
Revista Noiva e Eventos
100
Jornal Opinião
351
T360
351
INVERTOR DOS AMORES
351
AEROVENTRE
351
GOIÂNIA INDOOR
351
Fofeti
351
CB-10
351
Cor & Essência Produtos Artesanais
351
ALARMY
351
BIKINI COMPORTADO
351
Fasero
351
MAGRÃO VEÍCULOS
351
CLICHERIA BLUMENAU
351
ROTAS E DESTINOS GAZETA DO POVO
351
ROTAS & DESTINOS GAZETA DO POVO
241
ROTAS & DESTINOS GAZETA DO POVO
351
TECNOSOFT
351
LEAD LIFE STYLE 2010
351
STAR JEANS
241
AKIYAMA KITBIO
100
AKIYAMA KITBIO
351
AKIYAMA KITBIO
351
RAFALE CALÇADOS
351
CIDADÃO DO AMANHÃ
351
ADATRONIC MONITORAMENTO
351
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902875582
902875604
902875620
902875639
902875647
902875663
902875671
902875680
902875698
902875710
902875736
902875744
902875752
902875760
902875779
902875787
902875795
902875809
902875817
902875825
902875833
902875841
902875850
902875868
902875876
902875884
902875892
902875906
902875914
902875922
902875930
902875949
902875957
902875965
902875981
902875990
902876007
902876023
902876031
902876040
902876058
902876066
902876090
902876104
902876112
902876120
902876139
902876147
902876155
902876171
902876198
902876201
902876210
902876236
902876260
902876279
902876287
902876295
902876317
902876325
902876341
902876350
902876368
902876376
902876384
902876406
902876414
902876422
902876465
902876490
902876503
902876520
902876538
902876546
902876554
902876562
902876589
902876597
902876619
902876627
902876643
902876660
902876694
902876716
902876732
902876767
902876805
902876830
902876848
902876864
902876872
902876910
902876929
902876945
902876953
902876961
902876970
902876988
902877003
902877011
902877020
902877038
902877046
902877062
902877070
902877089
902877119
902877127
902877143
902877160
902877178
902877186
902877194

AMINOCAP
ECOCAP
PELLEGRINI
ONE AUTOTRACK
ANFOCAP
DEKA SPORTS
ONE AUTOTRACK
MERCANTIL CRISÓSTOMO
ONE AUTOTRACK
ESTHETIC HALL
TOCANTINS
ULTRA CLEAN
ONE AUTOTRACK
ULTRA CLEAN
NOVO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO COM EQUILÍBRIO
CENTRO ESPÍRITA O SEMEADOR
A IGREJA BATISTA ALPHAVILLE
ONE AUTOTRACK
NewsRoom
CALVET
GESSO PORTO SEGURO
ALFERRE BOLSAS E ACESSÓRIOS
TRACKING-ONE
NewsRoom
TRACKING-ONE
GSI GESTÃO DE SAUDE INTEGRADA
TRACKING-ONE
PELE DE CAJÚ
EXPRUDIU
TRACKING-ONE
INSTITUTO LADO A LADO PELA VIDA
Otoch Imoveis
TRACKING-ONE
CERVEJARIA BODEBROWN
EURO ART MÓVEIS
CLUB DE CAMPO SUPERMERCADOS
RIO NOVO MINERAÇÃO
RIO NOVO MINERAÇÃO
RIO NOVO MINERAÇÃO
RIO NOVO MINERAÇÃO
RIO NOVO MINERAÇÃO
EH EMPÓRIO HELENA
RIBON
JHONNY PET
TOCANTINS
GALLIZZI SÃO PAULO
DATAGED
ESPERANSAP
MIX TURISMO
IN HOUSE DESIGNERS DE INTERIORES
completa saúde centro de especialidades
DAN DOG
EXPRUDIU
YUBI
GALLIANI ASSESSORIA CONTÁBIL
Sustainability Global Forum
BIOALLERGIC
EMPORIO A BEBIDAS
VIA OPEN
LANIKAI TIKI BAR
IDEAFIXA
TOCANTINS
BUBBLE BAR BAZZAR
AUTOTRAC ONE
ECONOMAXX ENGENHARIA ELÉTRICA
Otoch Imoveis
AUTOTRAC ONE
FORMIGUIDOS
MAIS BIJUX
UNIOWEB
EKOREVERSE
TAX ADVISER
UNIONEWS
Otoch Empreendimentos
SCT SOLUTIONS CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
TAV TREM DE ALTA VELOCIDADE
SÍTIO DO CURIÓ
Otoch Empreendimentos
ART-LATEX
AMARYS BRASIL
Senhor Brigadeiro
DR. HOUSE
CARAVANA DOS APÓSTOLOS MUNDIAL DO PODER DE DEUS
VICENZA
UD online
VILLA FITNESS
Xementinho
Maranatha Assessoria Empresarial Ltda
Fórum Global pela Sustentabilidade
PAKITO
ROBERTO OSHIRO
N NUTHS SEGURANÇA ALIMENTAR
IZCARD
INNOD INSTITUTO INTERNACIONAL DE IMPLANTODONTIA
Cekat Agência de Modelos
GT GAPSKI & TREVISANI
CARAVANA DOS APÓSTOLOS MUNDIAL DO PODER DE DEUS
N NUTHS SEGURANÇA ALIMENTAR
Sustainability Global Forum
NEXT FIX
SEU BELTRANO Boteco Lounge
O GERADOR
VELAS FLAMA
NANCY
NM METALÚRGICA USINAGEM ESTAMPARIA
NEXT FIX
PEVETEC
LVS 120+
AC ALLERGIC CENTER
AMARYS BRASIL
CARAVANA DOS APÓSTOLOS MUNDIAL DO PODER DE DEUS
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902877208
902877216
902877224
902877224
902877259
902877267
902877275
902877275
902877283
902877291
902877313
902877321
902877348
902877356
902877364
902877372
902877399
902877453
902877461
902877488
902877518
902877534
902877542
902877550
902877569
902877577
902877593
902877615
902877631
902877640
902877658
902877666
902877674
902877712
902877739
902877747
902877763
902877771
902877780
902877798
902877801
902877810
902877828
902877844
902877852
902877860
902877887
902877895
902877909
902877925
902877933
902877968
902877976
902877992
902878000
902878026
902878042
902878050
902878069
902878077
902878085
902878107
902878115
902878123
902878140
902878166
902878174
902878190
902878247
902878263
902878280
902878298
902878310
902878336
902878379
902878395
902878433
902878441
902878450
902878476
902878565
902878581
902878611
902878654
902878662
902878697
902878719
902878727
902878743
902878816
902878824
902878883
902878891
902878921
902878948
902878956
902878999
902879022
902879057
902879103
902879154
902879197
902879197
902879219
902880217
902880675
902881078
902881418
902881698
902881884
902882058
902882660
902883046

DESPACHANTE 467
351 P
SUSHI YUZU
351 P
MERIDIANO PRAIA HOTEL - MACEIÓ- AL
100 P
MERIDIANO PRAIA HOTEL - MACEIÓ- AL
170 P
R.OSH
351 P
GRANDES CRAQUES GC
241 P
MERIDIANO PRAIA HOTEL - MACEIÓ- AL
100 P
MERIDIANO PRAIA HOTEL - MACEIÓ- AL
170 P
AUTOTRAC ONE
351 P
MOUSSECAKE
351 P
BELLA JANELA
100 P
STRANAHAN´S COLORADO WHISKEY
241 P
AUTOTRAC ONE
351 P
VITALICIA
351 P
AC ALLERGIC CENTER
351 P
NQI POWER
351 P
GRANDES CRAQUES GC
241 P
COLÉGIO ATUALIDADE
351 P
FLEXIGRASS
351 P
GRANDES CRAQUES GC
241 P
AUTOTRAC ONE
351 P
BZK BOZOKA
351 P
FRIGIDEIRA
100 P
LIDA CORRETORES DE SEGUROS
351 P
LAIMON
351 P
CARA DE PAU
351 P
BAMBINO 5500
241 P
TECZET
351 P
LAIMON
351 P
Arquivo Ativo
351 P
FESTIVAL BRASILEIRO DA CERVEJA
351 P
ESPAÇO HARMONIA CENTRO ESTETICO E TERAPEUTICO
241 P
7 TIME
351 P
SANDSTONE
100 P
DROP ZONE
351 P
VÉLLAMO
351 P
BZK BOZOKA
351 P
VIA TRUCK
351 P
MINISTÉRIO PROMESSA ETERNA
351 P
CARVALHAES
351 P
GECINT
351 P
OFICINA DAS PALAVRAS ASSESSORIA DE IMPRENSA
241 P
BABY LUK
241 P
PRUDENTE
100 P
Chic e Elegante
150 P
Ananda
100 P
PLANETA DE LUXO
351 P
PLASTIC
351 P
CRÈME YVETTE
351 P
TUFS
180 P
SC RACING
351 P
ONOFF SUSHI PASTA CLUB
351 P
ATTA CONSULTORES
351 P
TUFS
180 P
JURUBELA
351 P
CONTPRIME
351 P
TT TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ
351 P
TRANSPORTE.LOG
351 P
DIVULGMAIS
351 P
DOTTO CHATEAU
351 P
PISCICULTURA SANTA CÂNDIDA
351 P
Rio Calor Sertanejo
351 P
PAZ & BEM
351 P
SORVETES MARINHO
351 P
POWER BALANCE
351 P
IMATED SISTEMAS & TECNOLOGIA DIGITAL
351 P
AGROBRÁS
241 P
METRO MODULAR ENGENHARIA DE FÔRMAS
351 P
AGROBRÁS
351 P
SIRGA
351 P
F FRATERNI JOALHERIA
241 P
POWER BALANCE
351 P
ARQ GESSO
351 P
XIS DO VINI
351 P
CAR CENTRO DE ATENDIMENTO RÁPIDO AZUL SEGUROS
351 P
F FRATERNI JOALHERIA
241 P
M4U
351 P
CAR AZUL SEGUROS
351 P
ALEL
351 P
BL BANK LOG
351 P
SRO RADIOLOGIA
100 P
LINGUEX
351 P
DSORDEN
351 P
UNIÃO DOS MILITARES EVANGÉLICOS RS UMERGS MILITARES EVA 351 P
MENTE FRIA
351 P
AGHOS
351 P
ORDHEP
351 P
LOLLITA'S
241 P
BIOCTAL
351 P
AGHOS
351 P
BIOCTAL
351 P
LOLITA
241 P
BIOCTAL
351 P
MÓVEIS D'LINEA
351 P
UIDI CARE
351 P
GSH
351 P
MÓVEIS D'LINEA
351 P
POWER BALANCE
351 P
BIO COLUNA
090 P
CARVALHAES
100 P
Pantanartes
090 P
Rossi Rio Branco Corporate
180 P
Rossi Rio Branco Corporate
351 P
Rossi Rio Branco Corporate
100 P
PROJETOCASA
351 P
SOUTH AMERICA AGRICULTURAL – AGRIBUSINESS SUMMIT
351 P
NESTLÉ
351 P
NESTLÉ
351 P
MICHELANGELO
351 P
PAYSAGE
351 P
MIRACOLO
351 P
Jornal Opinião
100 P
ASPELLE NYLONS
241 P
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701
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702
702
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703
703
703
703
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703
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704
704
704
704
704
704
704
704
705
705
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705
705
706
706
706
706
706
706
706
706
706
707
707
707
707
707
707
707
707
708
708
708
708
708
708
708
708
709
709
709
709
709
709
709
709
709
710
710
710
710
710
710
711
711
711
711
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902883429
902884115
902884140
902884158
902885570
902885723
902885847
902885880
902886193
902886487
902886908
902886991
902888099
902888315
902888676
902888994
902889214
902889958
902889982
902890026
902890310
902892223
902892266
902893157
902893998
902894072
902894129
902894200
902894358
902894420
902894439
902895990
902896520
902896717
902896784
902896970
902897063
902897780
902899732
902901648
902901826
902902091
902903306
902903810
902904418
902904450
902904671
902905376
902905392
902905449
902905830
902907190
902907859
902908707
902908774
902909690
902910132
902911082
902912011
902912038
902912402
902912585
902912860
902912887
902912909
902913190
902913298
902913344
902914227
902914448
902936239
902945149
902952935
902967096
902971093
902971107
903006600
903010496
903038102
903076314
903088410
903123339
903208059
903239256
903262592
903323524
903343240
903381222
903381346
903485494
903524082
903570300
903573326
903626454
903700336
903770695
903838281
903886251
903887819
903896338
903917793
903932024
903958449
903959763
903970503
903972786
903999498
904020290
904021041
904021386
904024954
904053148
904063020

CAMPO LARGO VINTAGE
Duoflora
Lactoflora
Reconflora
GRUPO J.FERRAZ
CAR CENTRO DE ATENDIMENTO RÁPIDO
ALTOÉ
GRUPO J.FERRAZ
GRUPO JOAQUIM FERRAZ
GRUPO JOAQUIM FERRAZ
CITY
CITY
Canada Study
New Link Tour
VINOVIT

AZUL SEGUROS

F. STORE
AGROBRÁS
AGROBRÁS
XAPISCOFIX
TREM BALA
RPCOM
RPCOM
CONTEMPLA CASAS EM CONCRETO
HADA
HADA
TNG
UNDERTECH
REFLETECH
BUENO
BUENO
AGROSPRAY
BAWSKA ICE
STUDIO CARE LASER E ESTÉTICA
QUALIMAX
DONNA
Uv Brilho
AÇO BELÉM
RECONEX HT
PROUMI H2 ACQUATIV
PROUMI H2 ACQUATIV
PROUMI H2 DULCE LARGAVIDA
CLICK PROTEÇÃO
HIDROBRILHO
MIX
MIX
MISTI
FORMA & REFORMA
FORMA & REFORMA
FORMA & REFORMA
JOGOS DE MENINA
HROS
CLICK PROTEÇÃO POSITIVO
I - PET
I - PET
CITY
DEL VALLE LIMÃO&NADA
DIPLOMATA

ALPINO
ALPINO
TERRA BRAVA AGROPECUÁRIA
ALPINO
TERRA BRAVA AGROPECUÁRIA
NEMESIS
UNISPEC
WILD CAT
VITACER
VITACER
Canada Study
biocell
MODA ELEGANTE
OUT & OUT
HADA
CENTRO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ
CUIDADO sua coluna é FRÁGIL
NÓS MULHERES
EGGBOX ITAIQUARA
NÃO DÊ AS COSTAS PARA O PERIGO.
ACTION
VENEZYZ
LUPA WATCH
F FAGOR CONTABILIDADE
BARATO NÉ!!!
EMPORIO COLOMBO
EMPORIO COLOMBO
SC - BALANCED SET OF COMPETENCES
IGREJA BATISTA REVIVER
EUGE MÓVEIS
metalka
FISCHER AMIGA
BACKSTAGECOUNTRYBAR
LBOSS
UPPER SAPATARIA
BETON MIX CONCRETO LTDA
ALcad
Clic Clac
KAMPEIRA RAIZ AMARGA
Pegada Ecológica
VISAOOTICA
CASAR NA SERRA
TRILHA REAL
Davi & Gabriel; Davi e Gabriel; Dupla Sertaneja Davi &
TRICOLORSHOP
ELLUS ACCESSORIES
ELLUS ACCESSORIES
ELLUS ACCESSORIES
Ciamais
G2 Construtora
MISTY
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904063038
904063062
904063100
904069257
904069265
904107329
904107353
904109950
904110001
904110036
904110087
904110338
904110362
904110419
904110478
904110648
904110672
904110699
904110745
904111156
904111245
904111270
904111300
904111903
904111920
904111938
904111946
904111962
904112004
904112020
904112055
904122387
904122450
904182312
904193357
904193390
904193438
904193497
904194264
904205134
904205177
904205207
904205215
904235718
904247627
904247830
904247970
904248135
904248410
904248569
904248690
904248844
904248925
904248992
904249182
904249263
904249298
904249344
904250385
904259269
904272290
904286614
904286622
904286630
904368505
904379213
904417689
904421503
904421775
904421953
904422135
904422291
904422453
904423700
904423727
904423735
904423751
904423786
904438406
904441920
904481840
904559726
904559912
904560252
904560287
904675025
904777065
904842894
904946410
905005996
905070526
905070585
905100158
905198930
905297300
905322843
905338030
905343662
905378296
905378636
905378911
905379268
905388135
905388852
905393104
905410238
905410637
905410815
905411048
905413580
905416287
905419820
905425332

MISTY
NEW HARMONY
NEW HARMONY
GURUPI
GURUPI
Sysconnect
Rosacruz Incoporadora
MATARAZZO CENTRO
MATARAZZO CENTRO
MATARAZZO CENTRO
MATARAZZO CENTRO
MATARAZZO GARDEN
MATARAZZO GARDEN
MATARAZZO GARDEN
MATARAZZO GARDEN
MATARAZZO IGREJA
MATARAZZO IGREJA
MATARAZZO IGREJA
MATARAZZO IGREJA
MATARAZZO JARDINS
MATARAZZO JARDINS
MATARAZZO JARDINS
MATARAZZO JARDINS
VILAGE MATARAZZO
VILAGE MATARAZZO
VILAGE MATARAZZO
VILAGE MATARAZZO
MATARAZZO CITY CENTER
MATARAZZO CITY CENTER
MATARAZZO CITY CENTER
MATARAZZO CITY CENTER
VITALE ITAIQUARA
ITAPLUS
M+ Saúde
WWW.ITAIQUARA.COM.BR
EGGBOXITAIQUARA.COM.BR
WWW.ITAIQUARA.COM.BR
WWW.EGGBOXITAIQUARA.COM.BR
C & A MAGAZINE
VILLAGE MATARAZZO
VILLAGE MATARAZZO
VILLAGE MATARAZZO
VILLAGE MATARAZZO
jurere.com
ELLUS DLX
ELLUS DLX
ELLUS DLX
ELLUS DLX
ELLUS DLX
ELLUS DLX
ELLUS ELASTIC DENIM
ELLUS ELASTIC DENIM
ELLUS ELASTIC DENIM
ELLUS ELASTIC DENIM
ELLUS ELASTIC DENIM
ELLUS ELASTIC DENIM
IT JEANS
IT JEANS
COTRAC
FLAMBOYANT BIOACTIVE
ROFAHEBER
DA FAZENDA ITAIQUARA
DA FAZENDA ITAIQUARA
DA FAZENDA ITAIQUARA
Van Gogh Perfumes
TKY CITY
VAMOS TIRAR O PLANETA DO SUFOCO

ELLUS INDIGO
ELLUS ORGANICS
ELLUS PATCHOULI
PATCHOULI
NEWS AFTER SHAVE
FOR SPECIAL WOMAN
NEW'S HOVER LIGHT
REBECCA BY LAVANDA
BEAUTIFUL MAGIC
DERM AOX
rede construmap
SERRA IMPERIAL
GEORGES AUBERT
GEORGES AUBERT
GEORGES AUBERT
GEORGES AUBERT
STRUTTURE
arqlogis
TRADIÇÃO CONSÓRCIO NACIONAL
FEIMEPE
CHEFITA
CHEFITA
COPA DE FUTSAL
FUJIOKA DISTRIBUIDOR
ITAIQUARA
Camamel
MEU MINISTÉRIO, Chamas ou Cinzas?
Fofa demais
Farmacia do Trabalhador de Sergipe
linea vitrus
Boneca de Panno
VERIFIQUE
Ki-Lojão
UNIVERS DO CREPE DEUS É FIEL
Burrill Brasil Investimentos
Mercadocred Soluções de Financiamento
TRANSLENS
NUVEM DE SONHO
RECICLIM
Guitar Café
LEGO security
BEMA
tvesperancacanal3.com.br
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905426053
905447085
905447212
905450531
905456564
905480929
905481151
905488849
905489063
905490460
905493532
905493710
905493737
905493745
905493753
905493761
905493770
905493788
905493796
905493800
905493818
905504976
905508769
905516443
905520025
905520475
905520610
905520629
905520637
905520645
905520653
905520661
905520670
905520688
905520696
905520700
905520718
905520726
905520734
905520742
905520750
905520769
905520777
905520785
905520793
905520815
905520823
905520840
905520858
905520866
905522435
905522869
905522885
905522893
905522907
905522915
905522931
905522940
905522958
905522974
905523016
905523237
905523245
905523253
905523261
905523270
905523300
905523334
905523350
905523377
905523385
905523393
905523407
905523415
905523458
905523474
905523520
905523555
905523580
905523598
905523628
905523644
905523687
905523709
905523717
905523725
905523750
905523768
905523776
905523784
905523792
905523806
905523822
905523849
905523857
905523865
905523873
905523890
905523903
905523911
905523920
905523938
905523962
905523989
905523997
905524004
905524012
905524020
905524039
905524217
905524233
905524241
905524250

JUMPSTART
Homens de Bem (Reggae-Rock-Bahia)
ACADEMIA VIBE FIT
Carmo Imoveis
Helvetos
METTA SOLUTION COMUNICAÇÃO VISUAL
NIT IFS Núcleo de Inovação Tecnológica
RHODES
C PRATA COMÉRCIO DE MÁQUINAS
REI - CONNECTION EXCELLENCE INNOVATION
CA CLINÍCA ALAMEDA DA SERRA
SAL E BRASA FAST GRILL CHURRASCARIA
AVANTE DENTAL
YPU TRANSPORTES
Dannapylis
CARLIGHTS
elementomar
SUPER 10 CONFECÇÕES
GARDEN HOUSE
Forró das Novinhas
BASE - OUT COLLECTION
salve jorge! posicionamento por conteudo
DanceFit
NEOCUP ACRÍLICOS
VIBE+
ALPHAMIX Tecnologia em movimento
Mistura
MEDEFIL TRANSPORTES
GARRITANO IMÓVEIS
S SCHIESS
BEM-VINDO BANRISUL SERVIÇOS FINANCEIROS
TEE BAGS
JD Consultoria de Imóveis
CIA DO SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA
ACADEMIA H3 FITNESS
TRAKKER HI-TRACK
TRAKKER HI-TRACK
Grupo Autonomia
Amazonian SPA
Line Brazil
TRAKKER HI-LAND
100+
TRAKKER HI-LAND
Demel
RAMÁH PRODUÇÕES
VIDA LINDA
MVAR
enfermagem 24Hrs na sua casa
ARTE & BELEZA
Altiva
CASA TUA
Rause Café + Vinho
Pet Chéri Veterinária & Boutique
CLINITEC
POLAR OUTDOOR
ANIMAL CARE FOOD
AMAZON ELEGANCE
Ágere Construção Civil
AUTO PEÇAS PAZ
F A FAZEMOS ARTE SOLUÇÕES GRÁFICAS
Laticínio JL
APPLY SYSTEM
GEOANALISE SONDAGENS E MONITORAMENTOS
CONTACTUS EVENTOS
armazem ecomproducts
Victtor Vargas
CASA DA MAMÃE
Disk Limpeza
SAPATERIA SHOES
Espanha Gourmet
ARTE LUX
TLA PRENSAS HIDRÁULICAS
REDOMÃO
Centro Automotivo e Borracharia PNEU 400
Smoldes
UNiGOURMET
EXPOPÃO
A COSTUREIRA
ARMAZÉM 4X4
POLAR OUTDOOR
PROJETO GREENFIELD EXPANDIR EM CONJUNTO
PULSE Alto-Falantes
TM TREKMASTER
ZII HOTEL
Turquesa Filmes
ARMAZÉM 4X4
TÁ NA HORA
PROGRAMA ESCOLAS-REFERÊNCIA
Pirralhos Cabeleireiros
SBA
ESCOLA GENIAL
ZII HOTEL
SBA
ESCOLA INTELIGENTE
BISTROT DUPARC
GRAF BRASIL
ESCOLA BRILHANTE
SPECIALITÉ ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA
GRAF BRASIL
RIO + BARATO
TÁ NA MESA
PEPITA
GOMUTCHO JELLY
ANA JOAQUINA
AGV AGRO VERDE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
GOMUTCHO JELLY
JÁCOMO Alimentos Especiais 1995
ZII HOTEL
PETEL
INOVA CAR
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905524276
905524284
905524306
905524314
905524322
905524330
905524357
905524365
905524381
905524390
905524411
905524420
905524438
905524446
905524454
905524462
905524489
905524497
905524500
905524519
905524527
905524535
905524543
905524560
905524578
905524586
905524608
905524624
905524632
905524640
905524659
905524667
905524675
905524683
905524691
905524705
905524713
905524721
905524730
905524748
905524756
905524764
905524810
905524837
905524853
905524870
905524896
905524900
905524918
905524926
905524934
905524942
905524950
905524969
905524977
905524985
905524993
905525000
905525019
905525027
905525035
905525051
905525078
905525094
905525108
905525140
905525159
905525191
905525205
905525213
905525221
905525230
905526570
905527410
905527844
905528026
905529308
905530993
905531698
905532422
905532619
905532627
905532635
905532643
905532651
905532660
905532678
905532686
905532694
905532716
905532732
905532740
905532775
905532791
905532899
905532910
905532929
905532937
905532945
905532961
905532988
905533003
905533020
905533038
905533046
905533062
905533097
905533100
905533127
905533135
905533151
905533160
905533186
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003
CONAMEX
011
ELETROZAN Materiais Elétricos Desde 1976
003
KERA + BRASIL
003
ALIANÇA BATISTA SOCIAL CEJOP - Educação, Social e Saúde 003
KERA + BRASIL
003
LINK
003
USETAXIWEB
003
VERA ROSAS GROUP
003
CEADES
003
ESTUDIO DIX
003
LINK
003
003
Bladelock Technology Keeps Blade Locked In
003
ESPAÇO TEAR TECENDO MUDANÇAS EDUCACIONAIS
003
WM WE LOVE MODELS
003
WEBFR@SCOS
003
CASSINO CLUB
003
MUNDO GELADO SORVETES
003
YES RELAX
003
ART FOX
003
003
StrokeSolidarity
003
NOVA MIDIA
003
NOVA MIDIA
003
CAKE MASTERS
003
Triphunter
003
StrokeSolidarity
003
LE ROUGE
003
VM VIA MARQUÊS
003
BASSO INDUSTRIAL
003
Móbili
003
PICKUP CENTER
003
BASSO INDUSTRIAL
003
SIAGROS SISTEMA AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL
003
StrokeSolidarity
003

SCA SCA - TECNOLOGIA E SISTEMAS
TM TREKMASTER
INOVA CAR
UP2 MKT EVENTOS
Natural Empório
VODKA DE GLACE BALINOFF VODKA
ABV ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E FACILIDADES
LM divisórias e forros
SCA SCA - TECNOLOGIA E SISTEMAS
MOODSTICKERS
SAMFBAS
MVAR
SOLDECAR MONTAGENS E MECÂNICA
GARAGEM DOS PNEUS
DS DANIELLE SOUZA
APOIO FUNDAÇÕES E GEOTECNIA
Lineaflex Móveis
DS DANIELLE SOUZA
MICROCOMP COMPONENTES ELETRÔNICOS
TESLA ELETRICIDADE INDUSTRIAL
VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA
FQ BANDA FLÁVIO & PIZADA QUENTE
SCA SCA - TECNOLOGIA E SISTEMAS
CASA DE FERRAGENS SANTA CLARA
chamelleon
ICONE INSTITUTO DE CIRURGIA OCULAR DO NORDESTE
CONSTRUTORA SPINDOLA
La Volpe
DNG PINTURAS
CIETEC
RFV REFRAVALE
INCORP DI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
IMPORTANT NOIVAS & NOIVOS
START
ENVOKE HAIRCARE
RIO + BARATO
RFV REFRAVALE
MOTOVEL
LIDER
VACA BURGUER
RFV REFRAVALE
ITUPAVA CONSTRUÇÕES
ASSOCICAR PROTEÇÃO AUTOMOTIVA
Laço Landia
FEELLAN23
Bethânia
JOSEFINA SUSHI BAR & RESTAURANTE
CENTER PÃES
DEPIERI COMUNICAÇÃO
FEELLAN23
Bethânia
FB
CLIMASOL
PASTAMIA MASSAS ARTESANAIS
CLIMASOL
ITAÇAÍ SUCOS, VITAMINAS, CREME DE AÇAÍ E LANCHES
EL GIBOR
JP SERVIÇOS
Bethânia
210 ACESSÓRIOS
CABINETS ARMÁRIOS E AUTOMAÇÃO
ÓRION
Bethânia
FORNALHA PIZZARIA
FY FILLITY
BLOOM GIVENCHY
Say hello to Brazil
Rimini Tour Viagens & Turismo
AGV
ARTE ADESIVA
SOFDRY
SOMBRAS MIL SOMBREADORES
Boutique TABV
Acquaviva Editora
GLOSS JEANS
SPORPÉ
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905533194
905533208
905533216
905533224
905533232
905533240
905533259
905533267
905533275
905533283
905533291
905533305
905533313
905533321
905533330
905533348
905533356
905533364
905533372
905533380
905533399
905533402
905533410
905533437
905533461
905533470
905533500
905533518
905533542
905533550
905533569
905533577
905533593
905533607
905533615
905533631
905533640
905533658
905533674
905533690
905533704
905533712
905533739
905533763
905534441
905535863
905536070
905536096
905536100
905536118
905536126
905536134
905536142
905536150
905536177
905536193
905536215
905536223
905536240
905536266
905536274
905536290
905536312
905536320
905536339
905536347
905536355
905536363
905536371
905536380
905536398
905536401
905536410
905536436
905536444
905536452
905536460
905536479
905536487
905536509
905536517
905536525
905536533
905536541
905536550
905536568
905536576
905536584
905536592
905536606
905536614
905536622
905536630
905536649
905536665
905536673
905536690
905536711
905536738
905536754
905536762
905536789
905536797
905536800
905536819
905536835
905536843
905536851
905536860
905536878
905536886
905536908
905536916

ABOU ALI MÓVEIS SOB MEDIDA
360 BIKESHOP
CHIC & BARATO
DIVINO ELETRÔNICOS
CHIC & BARATO
SPACE BOWLING ENTRETENIMENTO
SUPREMA ODONTOLOGIA
NOVODENTE planos odontológicos
ELOS BRINDES
HABITASUL
BRCARD
BARATO DA OBRA
Guarani açaí
SINDIENERGIA
LL LOVE LEATHER
AF ANNY FASHION
ORANS SANITARY WARE
Bonde dos Chocolícias
ORANS SANITARY WARE
DIVINO ELETRÔNICOS
EP25
SINDIENERGIA
UPPER STORE
HUP
ANCOSOL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDIT
ANCOSOL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDIT
BRCARD
CONFESOL CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉD
PORTAMUNDO
AMO
Jacobinafm
BIOPLANET
FOLIA 360°
CONFESOL CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉD
TRANSAS
KALU SUPERMERCADOS
BIOPLANET
CONFESOL CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉD
NATIONAL
B de Bonita
Criptonita
P Picetti
Bibi e Maria
COICE DA MULA
MODAL
ABRIGO DAS ÁGUAS POUSADA
PAULICEIA LITERÁRIA 2013
SISTEMA SEMEAR DE COMUNICACAO 90.1 FM 92.1 FM 88.7 FM
Padoca Gourmet
COOHAF COOPERATIVA HABITACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR
PAULICEIA LITERÁRIA 2013
YES BEAUTY
KISS KISS
MODAL ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO
EXTRA
ENERBLU
TRIUNFANTE
QUILT NORDESTE
LIBELLA MODAS
ÓPTICA ILLUMINATA
KISS KISS
VLX BRASIL
YES NATURALS
INIFLEX
Yes Curves
BOUTIQUE DO PESCADO
CLUBE DO BOXE
CIMOLAI
KISS KISS
ÍRIS COMUNICAÇÃO INTEGRADA
Yes Curves
COOTAQUARA
FRANZOLIN ENGENHARIA
MEGA DETOX
TOMATES COMO ANTIGAMENTE
CIMOLAI
D`HOMENS
MEGA DETOX
ROTA SERRA BIER SERRA BIER
KISS KISS
LOVE FOR DOGS
CIMOLAI
TOMATES COMO ANTIGAMENTE
CASA MILLE
PEP PROGRAMA DE EDUCAÇÃO POSTURAL
E E ESTILO EXCLUSIVO
CIMOLAI
COOPERTRAS COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEI
TOMATES COMO ANTIGAMENTE
PORTTARE
MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS
CANGURU CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL
VALUE SOFT SISTEMAS
COOPERTRAS COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIR
KIMINIS
Banda IdeiaXekke
MODAL ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO
PORTTARE
FOLHA GAÚCHA
CINTRON PREMIUM ENERGY DRINK DRINK IT, LIVE IT
MODAL PRIVATE EQUITY
VOZ DA LIBERTAÇÃO
HOSPITAL MA+S
Fatinel
MODAL ASSET MANAGEMENT
VOZ DA LIBERTAÇÃO
CEARÁ GESSO
SUPLEMENTOS ALIMENTARES MONSTRÃO
COOPERBARRA COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES DO RA
RAVEL
CHAMA DE FOGO CHURRASCARIA
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905536924
905536940
905536959
905536967
905536975
905536983
905536991
905537017
905537076
905537092
905537114
905537122
905537130
905537157
905537165
905537181
905537203
905537211
905537220
905537238
905537289
905537297
905537300
905537319
905537327
905537335
905537343
905537360
905537386
905537408
905537416
905537424
905537432
905537440
905537459
905537483
905537491
905537505
905537513
905537521
905537530
905537548
905537564
905537572
905537580
905537599
905537629
905537645
905537661
905537670
905537688
905537700
905537718
905537734
905537742
905537750
905537769
905537777
905537785
905537793
905537815
905537823
905537831
905537858
905537866
905537874
905537939
905537963
905537980
905537998
905538005
905538013
905538030
905538056
905538064
905538072
905538099
905538102
905538137
905538145
905538170
905538196
905538200
905538218
905538412
905538617
905538625
905538633
905538641
905538650
905538668
905538676
905538684
905538692
905538706
905538714
905538722
905538749
905538757
905538773
905538781
905538790
905538803
905538811
905538820
905538838
905538846
905538854
905538862
905538897
905538919
905538927
905538943

AVIVAMENTO
VOZ DA LIBERTAÇÃO
Mister Fixe
ODB ORDEM DOS DENTISTAS DO BRASIL
ABUZADA SHOES
FLOR DO SOL
FAÍSA
E E ESTILO EXCLUSIVO
ArK Brasil
PRACARNE
EP ENVELOPACK
SENSUAL EAZY
SALUTAR
MISTER MUSCLE SIDNEY SPORT NUTRITION
BE FREE ENGLISH SCHOOL
Ministério de Casais Uma só Carne
DINÂMICA ASSESSORIA CONTÁBIL
ABM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS CRECI 7130J
RN ROCHA NETO Corretora e Consultoria de Seguros
BE COOL
KI CHURRASCO CARNES TEMPERADAS & CIA.
VIA SETE LOUÇAS METAIS
MI CASA
LOH MEDICAL
POUSADA DO MARCÃO
METAL JEANS
WINE & CO.
COINSTEL COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
MISTER TERRA BRASIL
Banda Plurais
FLOR DE JU
Osteria 7 Capitões
A RUA É NÓIZ
STAR UP
DACOSTA
SUPERMERCADO MAÍSA
MISTER SEA BRASIL
SINDHESUL
TECNOBENS
A GRANDE EVANGÉLICA
FARMÁCIA T FARMÁCIA DO TRABALHADOR RJ
mi casa
VALDETE
METAL JEANS
SINDHESUL
EXSUBERANCE CABELO & ESTÉTICA
TCNB IMOBI
TCNB STRUT
EXPERIENTES
SHOPPING CLASSE CONTÁBIL
TECIDOS MICROTEX
Harmoniza Estética
BIKE VIP CLUB
TECIDOS MICROTEX
TCNB CONDO
D´marks Locações Home
Kid Splash Coisas de Criança
EOS
SUANUVEM
SUANUVEM
VIDA EUROPA
CRUZADINHAS PARA CONCURSEIRO
MIX
19 dezenove
VIDA FELÍCIO
cap10
ECOTECH ENGENHARIA AMBIENTAL
Jokers Menswear
GO SURF BLOG
FABBRICA17
FLOR DE DAHLIA COSMÉTICOS E PERFUMARIA MULTIMARCAS
FORNERIA CATARINA
FORNERIA CATARINA
ECO CAMP JIU JITSU
VIRA ARTE KIDS
VIRA ARTE KIDS
Comodum
ARTEPROJETO
FIT CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
Líder Camisetas
Pharnutri Valorizando a vida.
PARAÍBA 360
NATURALL MIX
NATURALL MIX
NERI VIDROS
FACEFONE
LOOPA
SafetySeg
MARLENE CABELEIREIRA
PASTEL QUENTE CURITIBA
PASTEL QUENTE CURITIBA
PASTEL QUENTE CURTIBA
NUTRACIENCIAS
WF BRASIL
WF BRASIL
APTECNET
AFILINET
SAPATOFOLIA
TERTÚLIA NUTRIÇÃO E PECUÁRIA
MELODY ROCK
LINHA PRÓ PESO
MELÂNIA DOCES E SALGADOS
LIMITE VERTICAL
VM VALEMEDICAL
TAGARTHA
TV UNIÃO NATAL-RN
CONNDEAL
R REALCE
TAGARTHA
CASA DA CLIMATIZAÇÃO
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905538951
905538960
905538978
905538986
905539028
905539044
905539052
905539060
905539079
905539087
905539095
905539109
905539117
905539125
905539133
905539141
905539150
905539168
905539176
905539192
905539222
905539257
905539265
905539281
905539290
905539311
905539320
905539354
905539362
905539370
905539389
905539397
905539435
905539460
905539478
905539486
905539508
905539532
905539559
905539575
905539591
905539605
905539613
905539621
905539630
905539648
905539656
905539664
905539672
905539680
905539699
905539702
905539710
905539745
905539753
905539761
905539770
905539796
905539800
905539818
905539834
905539842
905539869
905539877
905539885
905539923
905539931
905539966
905539990
905540000
905540026
905540034
905540042
905540433
905540450
905540468
905540476
905540506
905540719
905542800
905544617
905546253
905546318
905546334
905546342
905546377
905546415
905546423
905546431
905546466
905546474
905546610
905546628
905546687
905546695
905546717
905546750
905546792
905547012
905547217
905547241
905547250
905547268
905547284
905547330
905547349
905547357
905547489
905547519
905547543
905547616
905547624
905547640

ODEON ODEON
ODEON ODEON
LM La Maria joias
OAZÔ
MEDEOFERTA
APPLY SYSTEM
S SALUTI PIZZARIA
C&M PROJETOS DE AR CONDICIONADO
CADERDOZE
PROJETTE MÓVEIS DE MINAS
KILOCAL GASTRONOMIA DIET E LIGHT
DB DEWBUSTERS
PALMA
cibele campa
VET ANÁLISES LABORATÓRIO VETERINÁRIO SC
ENGLISH HOUSE
DHF SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS
STARX BRASIL
MINISTÉRIO DE LOUVOR NASCI PRA DEUS
NUTRIELY
LAPIN
NUTRAVERVE
KISS
RIKE
PALMA
Original DUFRADE ESPECIARIAS & TEMPEROS
BM DUMONT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
ANIMED BELÉM PLANO DE SAÚDE ANIMAL
BY ART
BORELLA CONSTRUÇÕES
KISS KISS
M MERCADO LOKO
PAPERPAX
BY ART
MUSSELIN
TOP MILK ORDENHADEIRAS
Missouri Gourmet Deli
AG PLAST
COMPLEXO HOSPITALAR SÃO MATEUS
CHORANGO
TORA MADEIRAS
MAGIC ICE
by Selma
Banda Dutton's
Conselhos de Mãe
MELÃO FORRO
POLI - STOPA
YOGUFROZEN
DEBELAK
PERTUTTI
GARMIN
MELÃO SAMBA DOCE
PREÇO IDEAL
M | H MÊ HESPANHOL
AÇAI TROPICAL
SANTA CEVADA
GARMIN
BURGUETO
DROGARIA FARMA MED PLUS
VISION CONSULTORIA AUDITORIA
Black Belt
POSITIVO ORBO
PROSPERATO
Black Belt
Assembleia de Deus Seguidores de Cristo
InovaEduca 3.0
MAX XTREME
DELÍCIAS DE LÁ
PORTO DE AREIA 3 IRMÃOS
Philmes
Provim
BURLLESQUE
SOMA MONITORAMENTO
FRANGO CASEIRO
PROVIM
PanEuro Brasil
PATAS NA WEB
POSITIVO ORBO
HEAD DISTRIBUIDORA
PREPATINA
Certus Software
Farmacia do Trabalhador Nordestino
Rei do Pendrive
LA BARCA
Tia Cecéu
LA BARCA
Viva
GRAFFNART
Vida e Saúde
GISELE NEVES
LA BARCA
SHARPIE
SHARPIE
SHARPIE
MAGIC JINN
Arquitetura Feminina
STAINED BY SHARPIE
Obrigado!
Obrigado!
GynGol - GynGol
ACQUAMIX
ANUÁRIO DE SÃO PAULO
TESLA
Obrigado!
Obrigado!
O POVO COMES & BEBES
Obrigado!
STAINED BY SHARPIE
BANDA REFLEXUS DE CRISTAL
Marcos Lessa
BeSure
Certifik
Certifique
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905547659
905547667
905547691
905547705
905547721
905547730
905547748
905547756
905547772
905547802
905547853
905547896
905547900
905547926
905547934
905547977
905547993
905548000
905548060
905548094
905548108
905548116
905548124
905548132
905548140
905548159
905548167
905548175
905548183
905548191
905548205
905548221
905548230
905548329
905548337
905548353
905548388
905548396
905548418
905548426
905548450
905548507
905548876
905548892
905548990
905549414
905549457
905549465
905549619
905549830
905550420
905550439
905550633
905550641
905550811
905551028
905551222
905552210
905552610
905552628
905552644
905552660
905552679
905552768
905552814
905552873
905552890
905552946
905552997
905553020
905553110
905553128
905553152
905553276
905553284
905553330
905553373
905553438
905553446
905553500
905553535
905553551
905553560
905553578
905553594
905553616
905553624
905553640
905553667
905553683
905553721
905553730
905553810
905553837
905553918
905553926
905554078
905554213
905554272
905554345
905554388
905554426
905554442
905554469
905554477
905554493
905554558
905554582
905554604
905554817
905554841
905554876
905554949

TRADINAX
CURVAS E LADEIRAS
CURVAS E LADEIRAS
MUNDO MUSEU
MUNDO MUSEU
INOVAPET
PLAY CLUBE FUTURA
VENCHI
VENCHI
PLAY CLUBE FUTURA
METAL BUSTED
NOUGATINE
NOUGATINE
CHOCOLIGHT
UPSTYLE
ONESS
Nazca
CHOCOLIGHT
EXPOFAR
2+CAPITAL
PRATA JÓIAS
2+CAPITAL
TV DÖHLER
EPF FUNDAÇÕES
EPF FUNDAÇÕES
Circuito Soul Carioca
FRUTOS DO MATO
Startando
TV DÖHLER
FRUTOS DO MATO
ECOGRAXA
FRUTOS DO MATO
ADORATTE
CONSTRUREAL
GENIKA
CONSTRUREAL
KARIRI DA SORTE
GENIKA
Zaxo
KARIRI DA SORTE
QUANTILOG
QUANTI
ser irreverente jeans
Zé Ferrão
HABIDINE
GERMEKIL
Zabor
BLACK"METAL"IPA
BLOCO DO SARGENTO PIMENTA
KI-FRANGO 100% NATURAL
PRIORIZI
PRIORIZI
Ó Véi! Produções
MiSsFiT
Nação Digital
Studio Tutti Bella
LA NOCHE DEL BOLERO
TECNOMETAL
ESQUADRISHOP
ESQUADRISHOP
ICEKISS MEME
ICEKISS TROLANDO
Radar Assistec
PLIN BABY
qipai
ITAPECERICA INVEST
BAHIA BAIANA
DIDATIC
alteco
Palma & Pés
ÁVILA
RETRATOS DO GOSTO
Transporte de documentos
CAIO BORGES
HISPANITAS
SANTA PIMENTA
ULTRAGLASS VIDROS TEMPERADOS
SANTA PIMENTA
LACTUGEL
EVOLUFIX
LACFLORA
LACTY
Banana Longboards
POUSADA PEQUIZEIRO
LACTAMAX
SALINAS
LACTALIV
BANDA TOTUS
ULTRAGLASS VIDROS TEMPERADOS
LACTAX
MADE IN BÚZIOS
ULTRAGLASS VIDROS TEMPERADOS
TROPCARE
LULABALULA
O MUNDO EM UM CLICK
O MUNDO EM UM CLICK
TURBO AZUL ESPECIAL
Gestão na Nuvem
UNIÃO CRISTÃ DO BRASIL
LOMECAN V
MEDICASP
BELIFFEBEL
ANTIACNIL
AÇOUGUE TOBIAS
BELIFFEBEL
BELIFFEBEL
POLO GLÓRIA SHOPPING DE ATACADO
POLO GLÓRIA SHOPPING DE ATACADO
BEAT SAMBA MUSIC
BASICA CAMISAS
CROSBY DOG
MAIS MEDICINA DIAGNÓSTICA
PANKE
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905555015
905555171
905555180
905555287
905555325
905555341
905555350
905555430
905555457
905555481
905555503
905555520
905555562
905555589
905555600
905555651
905555660
905555708
905555724
905555732
905555740
905555759
905555767
905555775
905555783
905555805
905555872
905555899
905555910
905555945
905555961
905555988
905555996
905556020
905556038
905556216
905556232
905556240
905556259
905556267
905556275
905556283
905556291
905556305
905556313
905556429
905556437
905556445
905556615
905556623
905556631
905556640
905556658
905556666
905556810
905556828
905557018
905557026
905557220
905557417
905557425
905557433
905557441
905557450
905557468
905557476
905557484
905557492
905557506
905557514
905557522
905557530
905557549
905557557
905557565
905557573
905557581
905557590
905557603
905557611
905557620
905557638
905557646
905557654
905557662
905557670
905557689
905557697
905557700
905557719
905557727
905557735
905557743
905557751
905557760
905557778
905557786
905557794
905557808
905557816
905557824
905557832
905557840
905557859
905557867
905557875
905557883
905557891
905557905
905557913
905557921
905557930
905557948

RON RO
CROSBY CAT
L. SEKI
TAMARINEIRA MALL
CARVOZ R
TAMARINEIRA MALL
CARVOZ S
QUE NEM VOCÊ
MEDSHIP
boação
STIC - STEPHANIE TRATAMENTO INTENSIVO CAPILAR
OLSEN
Ginga Brasil
CASA DOS MACACOS
APETIDOG
CHILLER TECH REFRIGERAÇÃO
OLSEN
Workshop Internacional de Forró
UTC AEROSPACE SYSTEMS
OLSEN
UTC AEROSPACE SYSTEMS
SUSHIC
UTC AEROSPACE SYSTEMS
ULTIMATE FLURRY
SUSHIQUE
UTC AEROSPACE SYSTEMS
UTC AEROSPACE SYSTEMS
ICE PROTEIN
UTC AEROSPACE SYSTEMS
UTC AEROSPACE SYSTEMS
UTC AEROSPACE SYSTEMS
UTC AEROSPACE SYSTEMS
Baixo e Voz
UTC AEROSPACE SYSTEMS
UTC AEROSPACE SYSTEMS
Iceberg Cool Experiences
ATTITUDE LINE
BUENO BR. PRINT
BUENO BR. ESTRUBOX
Brother & Brother
BUENO BR. ESTRUBOX
GRUPO SÍNTESE EDUCACIONAL
Símix
ARROZ KI GOSTOSO
unirefresco
The Global Advisor
NEUPRODUKT
EDIFICANDO UM NOVO LAR
The Tree
AUDREN DESIGN MÓVEIS PLANEJADOS
TECNOPLAC
ZipNight Onde tudo começa
Colorpage Bureau de Impressão
TECNOPLAC
TECNOMETAL
TECNOMETAL
NC8.CO
TECNOMETAL
Portal Minas Imóveis
ECOBELLE
HENNA EXPRESSÃO NATURAL
Vó Adelaide
VISUAL PLANETT
LEY LOPES
NOBRE SABOR
Clube do Confete festas infantis
DONG-A BRASIL LTDA.
DONG-A BRASIL LTDA.
MORANGUINHO
DONG-A BRASIL LTDA.
USINA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE
DUBISCO PRODUTOS COLONIAIS
H. 264 DVR
GUIDS TENNIS SHOP
RAAF COSMETICS
GUIDS
AesthetiCoach
ENGLISH EXPERTS
PROVEGAN
FESTA DE MAIO DE TEUTÔNIA
EMANUEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
T LUCTOR
Reflan INSTALAÇÕES
ENXOVAIS BURITI
CRÉDITO EDUCATIVO FUNDAPLUB
Mídia Futura Comunicação & Marketing
MONTECATINI
LÊ LOKA
RELEVA
AUTO ESCOLA EDUTRAN
RLX PROPAGANDA
eco Liberty
REVISTA STUDIO X
ESSENTHYAL
GM GRUPO MIJOLARIO
JR JIROS
GRIFFE DO SOL
AGORA DF
PONTOON BOATS
KPS
JR JIROS
CERÂMICA CANABRAVA
HYALINE
Eletrosonic Som e Luz
DOCE DOMÍNIO
POOL DE LEITE
DOCE DOMÍNIO
RELEVA
BIKE ONE
MARCENARIA MOBÍLIA MÓVEIS PLANEJADOS
ECBEU Idiomas e Cultura
interativa
POOL LEITE

RPI 2207 de 24/04/2013
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905557956
905557964
905557972
905557999
905558006
905558014
905558022
905558030
905558049
905558057
905558065
905558081
905558090
905558103
905558111
905558219
905558227
905558413
905558421
905558430
905558448
905558456
905558464
905558472
905558480
905558499
905558502
905558618
905558626
905558634
905558642
905558650
905558669
905558677
905558685
905558693
905558707
905558715
905558723
905558731
905558740
905558758
905558766
905558774
905558782
905558790
905558804
905558812
905558820
905558839
905558847
905558855
905558863
905558871
905558880
905558898
905558901
905558910
905558928
905558936
905558944
905558952
905558960
905558979
905558987
905558995
905559002
905559010
905559029
905559037
905559045
905559053
905559061
905559070
905559088
905559096
905559100
905559118
905559126
905559134
905559142
905559150
905559169
905559177
905559185
905559193
905559207
905559215
905559223
905559231
905559240
905559258
905559266
905559274
905559282
905559290
905559304
905559312
905559320
905559339
905559347
905559355
905559363
905559371
905559380
905559398
905559401
905559410
905559428
905559436
905559444
905559452
905559460

PONTOONS
ESSENTHYAL
HYALINE
mauro IMÓVEIS
CLEANPROTEC
EDIFICANDO UM NOVO LAR
LUVAQUIMIC
TODA FIT
RADIADORES AVILLA
LUVAQUIMEX
IN & OUT PARK
QUIMIOPROTEC
Consciência Rosa
BB Folia
TINA BICIBLETAS
SIMIA
TECNOSHOP
Optimale Engenharia e soluções Tecnológicas
QBOMBOM SORVETES
DISQUADRO
TG Studio
SIMITRAX
PARÁ ALIMENTOS
STRIX
SOBRANCELHAS & CÍLIOS
EXCLUSIVA NOIVAS E FSTAS
VAJERÃO DOS PNEUS
PAGANINI
DONA PRESENTEIRA
PORTO SAUÊ
MÓVEIS CONTAINER
COSTA DO SOL
FOLHA URBANA PLANTAS PERMANENTES & AMBIENTES
Comprei por impulso.com
PJ PARQUE DO JUNINHO
BRASARÁBIA
WE ARE THE ENERGY
LICSAN
EDITORA ABEn ORGÃO OFICIAL DE PUBLICAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO
LUA & SOL MAT. PARA CONSTRUÇÃO
POOL DE LEITE
EXTRA
Belo Vale Alimentos
BH2O TELE MINERAL
ALIANÇA COM ALTISSIMO
PEPATARE
POOL DE LEITE
WE ARE THE ENERGY
M COMPANHIA DAS MARCAS
Armazem do Reino culinária viva gourmet feito à mão
IDEA SISTEMAS CONSTRUTIVOS
GIVER
Via Legis Brasil
GIVER
LHUFAS
sunway
Projeção Design
INTUICION DELUXE
TROPCARE
F.L.Y.INN CLUB
MR. MISTER CURSOS
Legis Club Brasil
F.L.Y.INN CLUB
Altec Segurança
Conceito new ambientes planejados
MCARONI'S FAST MASSAS
Casa do Croissant
ÁUDIOPLUS
TATIANE APARECIDA NOVAK RINARDI
LOJÃO SANTA MARIA
PROTALCE
DIACONIA
Shiboneteria
IDECAN INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTUR
LEMON HORSE
PUMA SEGURANÇA
MULTI PIZZAS
REVISTA SHOPPING CIDADE NORTE
Brasil Sucos
Intuicion LINGERIE
LOJÃO DAS FÁBRICAS
BUFFET INFANTIL FABRINKANDO
COMPLETA IMÓVEIS
EYE CLINIC
Revista Casatual
IDECAN INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTUR
ASTRASAND
TOLI
GALVÃO COMUNICAÇÃO
OS CAETANOS
TOLI
IDECAN INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTUR
BOLOS DO FLÁVIO
CLÍNICA NEUROLÓGICA LUIZ ATAÍDE
BG BIANCA GIBBON
LEGALIZAR
IDECAN INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTUR
ECOBELLE
BANDA CAETANO
MEZANINO CAFÉ
IDECAN INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTUR
PAULO VEÍCULOS
BG BIANCA GIBBON
SUN & RAIN
DAVON
LARRY SMITH BRAZIL
Das Pedras esportes de aventura
RIKKO e MIMI
ENGEOTOP
DIVINA ZZON
Direta comunicação móvel empresarial
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905559479
905559487
905559495
905559509
905559517
905559525
905559533
905559541
905559568
905559576
905559584
905559592
905559606
905559614
905559622
905559630
905559649
905559657
905559665
905559673
905559681
905559690
905559703
905559819
905560019
905560027
905560035
905560043
905560051
905560060
905560078
905560086
905560094
905560108
905560116
905560124
905560132
905560140
905560159
905560167
905560175
905560183
905560191
905560213
905560221
905560230
905560418
905560612
905560620
905560639
905560647
905560655
905560663
905560698
905560701
905560710
905560728
905560744
905560841
905560906
905560922
905560957
905561031
905561155
905561295
905561341
905561368
905561376
905561384
905561430
905561465
905561473
905561511
905561619
905561813
905561821
905561880
905561910
905561953
905561970
905561996
905562020
905562038
905562046
905562054
905562062
905562070
905562089
905562097
905562100
905562119
905562127
905562135
905562143
905562151
905562178
905562186
905562208
905562216
905562224
905562232
905562240
905562259
905562267
905562275
905562283
905562410
905562429
905562437
905562445
905562453
905562461
905562470

BELL VALEY SINOS
FONTE TAHITI
MIMI SHOE
FAZENDA CHANDON
NUTRIELLA ÁGUA MINERAL NATURAL
SOLARFOZ
EOLO
EOLO
EOLO
EOLO
REI DA FARRA
VIGGO SISTEMAS
EOLO
UNYSEG ALARMES MONITORADOS
JMS
UNYSEG ALARMES MONITORADOS
CASTELO FORTE COMUNICAÇÃO VISUAL
DELÍRIO PINK
NAKKA JAPANESE CUISINE
Hydrafacial
ETI-USE
ALÔÔ CADEIRA
WALNEY CARVALHO O GVR
REVISTA CIRCUITO CHIC
ÓTICA BRILHANTE
Projeto Novo Olhar - Sistel mais perto de você
TORCIDA FIEL MACABRA
POTÊNCIA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
Limp Cat
VITALICE
Sul café
VITALICE
PANIFICADORA 07 DE SETEMBRO
VITALICE
Chocoisis
Versa
PANIFICADORA 07 DE SETEMBRO
Samba d'Ju
Versa rent a car
Roller Jam
A Fortiori
Sulcafé
Lumiville
CACAU GOURMET BRIGADEIRIA
OPERÁRIOS DO SAMBA
Próxima Parada Brasil
FRUTOSUL COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA
TISSUS
TISSUS
MILAGRO
MILAGRO
BEM ESTAR COLCHÕES
MILAGRO
CENTRO COMERCIAL TIRADENTES
glitz
LOJAS MARAVILHA Móveis e Eletros
HELLMANN'S BRING OUT THE BEST
Diall Alimentos
EXPERIMENTO
EXPERIMENTO
Diall Alimentos
Papelaria Arco-Iris
Progressus
ORGANIZAÇÕES CAMARGO
MaGGníficas
INEURO
TIBERIO
BROOKS BAR
TV FORA DA TV
TV FORA DA TV
VERDANO
Abobrinhas Festival de Comédia
Franca Country Music
MONTEIRO
nineclouds
Jardim Oceânico
Franca Country Show
Em nome da Hebe
Timbuquinha
BROOKS BAR
CONSTRUTORA CASAS & OBRAS
Slippers
PAJERO EYE WEAR
SUPER FOLHÃO BOM
PAJERO EYE WEAR
IESTEC
SUPERTONER
TENDA CLICK & CARRY
TENDA CLICK & CARRY
ADORANDO
Virado num...Siri
boteco do arroz
megawifi
SUNNY
SUNNY DAYS
SUNNY
SUNNY DAYS
PROVIM
DIVINA ARTE DECORAÇÕES
Negócio de Irmão .com.br
CARROS ACESSÓRIOS E INSULFILMES
EUNICE
PROVIM
LOJAS BRASILEIRA
DOMINATTO
RETEX
MATUPI
CDS INFORMÁTICA
MURTA RADICAL
PANETONE DO BEM
MENOS PAPEL
FITNESS HOUSE
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905562488
905562496
905562500
905562518
905562526
905562534
905562542
905562550
905562569
905562577
905562585
905562593
905562607
905562615
905562836
905562909
905562925
905562933
905562941
905562968
905562992
905563018
905563034
905563042
905563050
905563085
905563093
905563123
905563182
905563190
905563298
905563328
905563379
905563530
905563670
905563786
905563794
905563832
905563883
905564006
905564049
905564090
905564103
905564138
905564154
905564243
905564278
905564286
905564294
905564367
905564383
905564448
905564499
905564502
905564510
905564600
905564685
905564693
905564707
905564987
905564995
905565037
905565053
905565061
905565070
905565100
905565118
905565398
905565410
905565649
905565690
905565711
905565720
905565746
905565762
905565827
905566220
905566270
905566300
905566327
905566629
905566815
905566831
905566866
905566890
905566920
905566980
905566998
905567013
905567048
905567056
905567218
905567226
905567242
905567250
905567285
905567307
905567447
905567480
905567501
905567510
905567528
905567579
905567595
905567641
905567676
905567722
905567749
905568087
905568150
905568214
905568222
905568311

SOCORRO! MEU FILHO COME MAL
IBRACOM INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO COMERCIAL
SOCORRO! MEU FILHO COME MAL
POLIFLEX NTA SAM AP
LAVANDERIA LAVA RÁPIDO JARAGUÁ
HEY PEPPERS! ENGLISH IS COOL
MATUPI
ALA MÓVEIS
ZEUS
POLIFLEX NTA SAMI AP
MURTA RADICAL
MATUPIRI
MAIS BRASIL COSMÉTICOS

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
SPRING TECNOLOGIA
003
rio transex
003
MATUPIRI
003
PERMANENTE FIT
003
VIONARO
003
PERMANENTE FIT
003
MELAMEL
003
PERMANENTE FIT
003
VIONARO
003
VIONARO
003
MELAMEL
003
ATAK
003
SPRING TECNOLOGIA
003
20 Bi
003
Guia Casas
003
FENT
003
ARTÉRIA
003
Moderlife
003
MELAMEL
003
Moderlife
003
INOAR
003
MEDICINA RIO PRETO
003
UNITY DERMOCOSMÉTICOS
003
MEDICINA RIO PRETO
003
BONOLAT
003
INOAR BEAUTY BALM
003
ROCK SOLIDÁRIO
003
BISK DOG
003
COLOMBU'S RESTAURANTE
011
WORLD COVER SHOW
003
BROETTO
003
FÉ, MENINA
003
CEDOES P&D- PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANT 003
FILHOS DO ALTÍSSIMO
003
CIRANDA DA BELEZA NATURA
003
Campilar Tempera Mais
003
INTERCONDOMINIAL
011
AUTO PEÇAS MARIANA
003
DA BAIANA
003
CLEARLY PATCHOULI
003
IMPACT PERFORMANCE SERIES
003
ASSEMBLEIA ONLINE tudo igual, mas diferente!
011
ANA MARIA MANIAKS
003
ASSEMBLÉIA DIGITAL
011
ZIPZ
003
COMPOSTA BRASIL
003
TARTUFINO
003
TARTUFINO
003
ROSY PRISM
003
Multiurb
003
TARTUFINO
003
TARTUFINO
003
COMPOSTA BRASIL
003
XTERA
003
ALCONT Contabilidade
003
NATURAL TOUCH TECHNOLOGY BY KAINDL
003
Adminco
003
ESPAÇO BEIJOCA
003
BRÈGE
003
Mais + Sinergia
003
Olheiras de Guaxinim
003
Projeto Instinto
003
Daniel Dias
003
MILAGRO
003
M E
003
Garota Demais
003
TIPPI
003
GRADIL STANDARD
003
HIDROFLON
003
GRADIL DOUBLE
003
X-EYES
003
COLMÉIA DO SORVETE CREME MEL
003
FÃ FM
003
Imóvel de Valor
003
SMARTFOCUS
003
DVT
003
FUN FM
003
SOBREMESA MINEIRA
011
RÁDIO FÃ
003
SALES
003
RÁDIO FUN
003
BASE - Base Assessoria e Serviços Esportivos Ltda.
003
SEEBRI CORT
003
COOPERBRAS
003
BARÃO DE MAUÁ FOR MEN
003
CLINDEX
003
LUIZ DICILES
003
BUCANERO
003
TREM DA ESQUINA
003
SUPER GLUE
003
TASTEVA
003
COPA FUTEBOL MULHER
003
F&G
003
As Marias de Carol Acessórios
003
prafazer.com
003
EDILSON & EDMILSON - E BANDA FORROZAO VAQUEIRO APAIXONA 003
JUNIOR SILVA
003
+ Prátiko
003
EDILSON & EDMILSON - E BANDA FORROZAO VAQUEIRO APAIXONA 003
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905568346
905568370
905568400
905568427
905568443
905568486
905568516
905568630
905568664
905568680
905568699
905568710
905568729
905568737
905568745
905568788
905568796
905568834
905568850
905569032
905569059
905569113
905569148
905569164
905569245
905569326
905569431
905569458
905569580
905569610
905569628
905569644
905569725
905569741
905569768
905569776
905569784
905569806
905569814
905569849
905569873
905569989
905570081
905570090
905570111
905570146
905570227
905570286
905570332
905570430
905570472
905570499
905570537
905570561
905570570
905570600
905570634
905570669
905570715
905570740
905570790
905570820
905570839
905570863
905570871
905570880
905570901
905570910
905570936
905570952
905570960
905570987
905571010
905571410
905571428
905571436
905571452
905571460
905571479
905571495
905571517
905571525
905571533
905571550
905571568
905571584
905571622
905571657
905571681
905571711
905571819
905571835
905571860
905571878
905571908
905572068
905572076
905572084
905572092
905572106
905572114
905572130
905572211
905572220
905572238
905572246
905572416
905572424
905572610
905572629
905572637
905572645
905572653

Bens Imóveis Empreendimentos Imobiliária
CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ
TURQUOISE
CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ
S/A COMUNICAÇÃO
CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ
Futon Dog
Beerpromo
un forklift
O MERCADO IMAGINÁRIO
VIDRAÇARIA REZENDE
PICOS
INDAUX
PICOS
VIP ESSÊNCIA
MICROSIL VOLUME
FAVORS
MICROSIL FINISH
MOROCCAN GLOW
Dom de Oliveira
SIGAS
Armazém Casa Decor
BOLOTA LANCHES
Vinho e Prosa
TERRA LIMPA
TERRA LIMPA
CRIBOX
BE HAPPY CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
COOLING FREEZING
Banda Chocolate com Tequila
RANCHO DA SAUDADE
SOUNDLUX
MANCHÃO RECIL
TECNOZINCO
ROUTE 60
O SABICHÃO
MIRIANGLY
COOLING FREEZING
ÉRGICO
ÁRIA
DIVINA MEDIDA
GLENNPAR
DRESS WAY
TOBOGGAN
Arena Pizza Bar
PRAIA GRANDE IMÓVEIS
DRAGON
SPARTEX
GEROLIFE H3
INSTITUTO DE HIPNOSE CLÍNICA
CABELO DE LUXO
Breu Branco Folia
INSTITUTO DE HIPNOSE CLÍNICA
TABRIZ
Aroma Espresso
TABRIZ
VEREDAS
BANDA PEGADA LOUKA
Programa SESI Qualidade de Vida
SOLARIUM DERMO SPA
VILLA HR
REWIND
WINTER CAFÉ
TST
OPPA
Sartorius
TSI
REWIND
LITHIUM
Prêmio Deca Estudos de Um Banheiro
Sartorius
Prêmio Deca Um Sonho de Banheiro
Sartorius
CRISTIANO MATTOS & DANIELL
Sartorius
Deca Club
Sartorius
Sartorius
My e-Life
Sartorius
CANTER
pictastik!
Sartorius
Sartorius
Sartorius
OPTI-VISIL
Consulta Vip
VISOVITE-LUTEÍNA
CATUSPA SERVICE
My e-Life
My e-Life
THN
S4 Vest
Models TV
THN
ABRATEX
BANOM
TERMINATOR
TAPERFIT
REDE BOA
REDE BOA
ORLANDO RAFAEL
MIX PRÉ-MOLDADOS
MIX PRÉ-MOLDADOS
Radio Objetiva 1 FM
NOSSA CURITIBA
TV 3D
NOSSA CURITIBA
Depilly Beleza e Estética
Mob Usinagem de Precisão
ADAM
Segredos de Festa Salgados
Segredos de Festa Salgados
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905572661
905572670
905572688
905572696
905572700
905572718
905572726
905572734
905572742
905572750
905572769
905572777
905572785
905572793
905572807
905572815
905572823
905572831
905572840
905572858
905572866
905572874
905572882
905572890
905572904
905572912
905572920
905572939
905572947
905572955
905572963
905572971
905572980
905572998
905573005
905573013
905573021
905573030
905573048
905573056
905573064
905573072
905573080
905573099
905573102
905573110
905573129
905573137
905573145
905573153
905573161
905573170
905573218
905573226
905573234
905573242
905573250
905573269
905573277
905573285
905573293
905573307
905573315
905573323
905573331
905573340
905573358
905573366
905573374
905573382
905573390
905573404
905573412
905573420
905573447
905573455
905573463
905573471
905573480
905573498
905573501
905573510
905573528
905573536
905573544
905573552
905573560
905573579
905573587
905573595
905573609
905573617
905573625
905573633
905573641
905573650
905573668
905573676
905573684
905573692
905573706
905573714
905573722
905573730
905573749
905573757
905573765
905573773
905573781
905573790
905573803
905573811
905573820

KDT
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
HJ EMULSÃO
DIGERI-ATIVOS
Casal na Pesca
DIVINA MEDIDA
ESSENCIAL CORPO EM EQUILIBRIO
FLORIPA LIMOUSINE
ZANELLO
BOULEVARD MIX
ALUNOS CONTADORES DE HISTÓRIAS
Z AVZ
Mebius Produções Fato e Video
FENIX
ZANELLO
HERBCONTROL SERVIÇOS AMBIENTAIS
outdoc
INNOVARE
SPRAY SOLUTIONS
JÓIA RARA
BUSCAPE IMÓVEIS
EMPREGA SOROCABA
EMPREGA PIRACICABA
Z AVZ
NOBLEX
H HABRO GROUP
GENTE FELIZ COM DENTE
ITAFOAN
Z AVZ
VEREDIANA PERSONAL TRAINER
F FERNANDES MÓVEIS PROJETADOS
FLOR DE LIZ
GENTE FELIZ COM DENTE
REGENERATE ENAMEL SCIENCE
Venda Mais, Corretor
Sonhofest
CASA MONTE LÍBANO RESTAURANTE ÁRABE
H HABRO GROUP
empreguetes
RODOMA
FISHING KIDS
BASHER RC
GOLDEN
REGENERATE ENAMEL SCIENCE
GENTE FELIZ COM DENTE
CITY HAIR CABELEIREIROS
CHOPPERIA DO ZECA
SILOBAG
Geral do Suco
B Carmo pontocom
CERRADO BRASIL CENTRO DE EVENTOS
HUNGRY
CASCUDO
FERBUS
BIO LASER DO BRASIL
GENTE FELIZ COM DENTE
BANDA VIDA LOKA
GRAMEIRA 3 IRMÃOS GRAMA 3 IRMÃOS GRAMAS 3 IRMÃOS
TWIT Esporte e Saúde
JOSS
INTEGRA AMBIENTAL
Mood Arquitetura & Design
AMILE
F FERNANDES MÓVEIS PROJETADOS
EFEITO FINAL BY SIMONE CRESPO
Power Full
Studio7 Estética e Cabelo
CHOCODATE
S STRIKE MUSIC
Chef To Go
ITAGIBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
DECORLINE
PETROSKI
Ilumitt
MEEMOOS
EDITORA ANZOL
S STRIKE MUSIC
ESPAÇO TRICOT
EDITORA ANZOL
VIRANDO DO AVESSO
EDITORA ANZOL
OptiTel
MANIDERMA MANIPULAÇÃO & HOMEOPATIA
FORNALHA LANCHES
H HABRO MUSIC
S&R MODAS
AMIDOFEC
ÍNTEGRA ESTÉTICA DENTAL
CIA DOS BRINQUEDOS LOCAÇÃO
Imobiliária Sobral
TOP GUITAR - MUSIC WEAR
SPAZIO MT ACABAMENTOS
DEFATO
XS BIKE
DONA NEGONA CASTING
ESPAÇO TRICOT
ITAGIBA
H HABRO MUSIC
GUAÇU
INNOVARE
KIKOY'S
ALTENBURG TOQUE DE SEDA
EXATA MT CONSTRUTORA
GUAÇU
ALTENBURG TOQUE DE SEDA
KIKOY'S
SORRIA SEMPRE
GALLO Sound
SILK TOUCH
AQUARIUS RESTAURANTE E CHURRASCARIA
ITAGIBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
SOFT TOUCH
IDEALE
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905573838
905573846
905573854
905573862
905573870
905573889
905573897
905573900
905573919
905573927
905573935
905573943
905573951
905573960
905573986
905573994
905574001
905574010
905574214
905574222
905574230
905574249
905574257
905574265
905574273
905574281
905574290
905574303
905574311
905574320
905574338
905574346
905574354
905574362
905574419
905574427
905574435
905574443
905574451
905574460
905574478
905574486
905574494
905574508
905574516
905574524
905574532
905574540
905574559
905574567
905574575
905574583
905574591
905574605
905574613
905574621
905574630
905574648
905574656
905574664
905574672
905574680
905574699
905574702
905574710
905574729
905574737
905574745
905574753
905574761
905574770
905574788
905574796
905574800
905574818
905574826
905574834
905574842
905574850
905574869
905574877
905574885
905574893
905574907
905574915
905574923
905574931
905574940
905574958
905574966
905574974
905574982
905574990
905575008
905575016
905575024
905575032
905575040
905575059
905575067
905575075
905575083
905575091
905575105
905575113
905575121
905575130
905575148
905575156
905575164
905575172
905575180
905575199

BRI CRED
TEMPEROS BARÃO
QUIBRAS
TEMPEROS BARÃO
TRITOES DO FORRO
ITAGIBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CAMECON
ESM ENTERTAINMENT SPORTS MANAGEMENT
BLACK FRIDAY
SMX BIKES & PARTS
MEDALHA BRASIL
BRIGADEIRO & CO.
Shadow Valley
ESTAÇÃO DO FAZ DE CONTA
B Bentley STORE
EDIFICANDO UM NOVO LAR
ATIBRÁS
MAIS GESTÃO – CONSULTORIA E TREINAMENTO
BRAZOES DA ESTRADA
go curso de idiomas
IDEALE
PHYTOMARE
BIG TURMA
ITAGIBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
Precisa odontologia avançada
Ministério Filhos de Davi MFD
MR GUN TIRO & PESCA LTDA
CLINICA DA VIDA CUIDANDO DE VOCÊ E DE SUA SAÚDE
HORT FRUT SAFRA
FG CELL
STATION TEK
VS IMÓVEIS
URUGUAY NATURAL PARRILLA GOURMET
SHAPER&CO.
URUGUAY NATURAL PARRILLA GOURMET
SIMTEK
ADBF
EU DIGO SIM.
JURÍDICO PREVENTIVO
BLACK FRIDAY PERNAMBUCANAS
MELHOR AMIGO
Leveza
THIEL ENGENHARIA
Q QUALYGRAF
PRONETT TELECOM
MATEL ENGENHARIA ELÉTRICA
Santuka
I.CAKE
AÇONORTE
CREAMLISS
I.CAKE
EEAP Educação Empresarial, Administração e Projetos
CONSTRUPROMO
QUEIJOS MEL
W PAULISTA OFFICES
A CAÇAROLA RESTAURANTE
UROTEC
Q QUALYGRAF
CLASSI CORREIO DO POVO
FORMULA
InvestePão
AGD AVIATION
40º Graus
FARMÁCIA DO TRABALHADOR BRASILEIRO
BAR QUITANDINHA
Biju Mel
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
prata rara UM DESEJO EM VOCÊ
Brazilian Flavour
Octopus cave
Q QUALYGRAF
SANITAS CENTRO DE DIAGNÓSTICOS
FEIRÃO FICHA LIMPA
M MERKATOR FEIRAS E EVENTOS
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
40 GRAUS SALÃO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS
AGROMANIA
W PAULISTA
MILAGRO
TEC FAN
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
ESGOTOU DESENTUPIDORA
prata rara UM DESEJO EM VOCÊ
GLOBAL AUCTION
DERMAVITÓRIA
TECRAD
INTER ENG
AGROMANIA
BACTOP
Vip Brasil com Amaury Jr.
PROCAST
SUL BASS COMPETIÇÕES
ELITTE
CVL CONSULTA VEÍCULO DE LEILÃO
VIDEOSIGN
ALFA SITE BAHRUN !
PROCAST
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
ALL ABOUT CAKES
VEDA SEMPRE
GRUPOLIMP LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO
PROCAST
Comunidade Evangélica Igreja da Família
SMX HIDRÁULICOS
Unymove
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
BODY ENERGY
Phenix
F- PROTEC
RUFUS
PRIMOR COMUNICAÇÃO VISUAL
NEUROTAURIN
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905575202
905575210
905575229
905575237
905575245
905575253
905575261
905575270
905575288
905575296
905575300
905575318
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905575350
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905575377
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905575415
905575423
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905575440
905575458
905575466
905575474
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905575504
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905575520
905575539
905575547
905575555
905575563
905575571
905575580
905575598
905575601
905575610
905575628
905575636
905575652
905575660
905575679
905575687
905575695
905575709
905575717
905575725
905575733
905575741
905575750
905575768
905575776
905575784
905575792
905575806
905575814
905575822
905575830
905575849
905575857
905575865
905575873
905575881
905575890
905575903
905575911
905575920
905576012
905576020
905576039
905576047
905576055
905576063
905576071
905576080
905576098
905576101
905576110
905576128
905576136
905576144
905576152
905576160
905576179
905576187
905576195
905576209
905576217
905576225
905576233
905576241
905576250
905576268
905576276
905576284
905576292
905576306
905576314
905576322
905576330
905576349
905576357
905576365
905576373
905576381
905576390
905576403
905576411

LEONEL
Unymove
TRIO SÓ PAIXÃO
PRESSTISSERIE
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
SisCafe
Gaya CONFECÇÕES
Unymove
DOMINUS
BFF - BEST FRIENDS FOREVER
PIPÓ
DELABIE
BFF - BEST FRIENDS FOREVER
UF UNIFACEX
AMA ALDEIA
BFF - BEST FRIENDS FOREVER
RODEX
DELABIE
BFF - BEST FRIENDS FOREVER
PRESSTISSERIE
BFF - BEST FRIENDS FOREVER
DELABIE
BFF - BEST FRIENDS FOREVER
ebb empresa brasileira de borracha
BFF - BEST FRIENDS FOREVER
DELABIE
LISTER
ROCHATIVA Responsabilidade Social
I'M IN
MEGA PAPER PAPELARIA
PRESSTISSERIE
SANTCLEAR
KG Transformações Veiculares
PIPÓ PIPOCA GOURMET
APES
EQUIPADORA PISADÃO
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
TAKING YOU HIGHER
Servos da Misericórdia
CASTOR
SALVE HAIR TRATAMENTO UNIVERSAL
. . . FICÇÃO
DELABIE
LINCE
BANDA FORRÓ CARICIAR
TOPAC
CASA COR BRASIL
IGREJA CRISTÃ RENOVO
US UNIQUE STORE
DELABIE
ALEMDALENDA
BLULL
DM - DROGAMAIA
PMG
ALEMDALENDA
PERSA
SE IGA
Clínica Raro
DELABIE
TOPAC
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
SYLVIA DESIGN PRIME
PMG
EcoMove
DELABIE
DELABIE
D'Gaya
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
ARTE A2
TIPSTORM
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
BODY CENTER ACADEMIA
SYLVIA DESIGN PRIME
ESCOLA DE MÚSICA DE UBERABA
MARCENARIA & ART
NETSHOES
gestão ebb automotive
PICOLÉ AZUL
MARCENARIA & ART
LIGHTSTORM
AKA MARCAS
OI SHOPPING
VALÉRIA DA AMAZONIA
TOPAC
MARCENARIA & ART
HORTGOTTA
Venda Mais, Corretor
brasileirão
ESFIHA SHOW
MULHER KARIOCA FITNESS
NETSHOES
SHOPPING OI BRASIL
TOPAC
DOM PORQUITO
SUPREMA PROFESSIONAL
LANCHINHO SAPECA
hydrasat
SHOPPING CATOPÊ
MR GUN tiro e pesca ltda.
DOM PORQUITO
PROGRAMA NATURA ACOLHER
MARANATALUM ESQUADRIAS METÁLICAS
BIOVIDA SAÚDE
PROGRAMA NATURA ACOLHER CONSULTORES
OUI SUCRÉ + SALÉ
SMART FLAG
PROGRAMA NATURA ACOLHER COMUNIDADES
MetalVeneza
FONOCLASS

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

932
932
932
932
932
932
932
933
933
933
933
933
933
933
934
934
934
934
934
934
934
935
935
935
935
935
935
936
936
936
936
936
936
936
937
937
937
937
937
937
937
937
937
937
938
938
939
939
939
939
939
939
939
939
940
940
940
941
941
941
941
941
941
941
941
942
942
942
942
942
942
942
942
943
943
943
943
943
944
944
944
944
944
944
944
944
945
945
945
945
945
945
945
945
946
946
946
946
946
946
946
946
946
946
947
947
947
947
947
947
947
947
947

62

DIRMA – Índice Numérico de Processos

905576420
905576438
905576446
905576454
905576462
905576470
905576489
905576497
905576500
905576519
905576527
905576535
905576543
905576551
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905576896
905576900
905576918
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905576934
905576942
905576950
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905576977
905576985
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905577000
905577019
905577027
905577035
905577043
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905577060
905577078
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905577108
905577116
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MR GUN tiro e pesca ltda.
003 P
MultRural Assessoria e Consultoria
003 P
RUPESTRE
003 P
EASY VIEW
003 P
EXPO CONNECT WORLD
003 P
EICK
003 P
PASYS
003 P
CIRCUITO DE OFERTAS NETSHOES
003 P
OPTE+
003 P
COLOROTAL
003 P
MASTERROLL
003 P
T-REX
003 P
levelcom propaganda e publicidade
003 P
OPTE+
003 P
LOC.COM
003 P
OPTE+
003 P
A loja do torcedor
003 P
MUNDO INFANTIL
003 P
COLORTAL
003 P
OPTE+
003 P
HELMUT BLUMENAU
003 P
CSU.HOST
003 P
HYDROMASTER
003 P
DESENVOLVER SER
003 P
VARNISH PREMIUM
003 P
Bela Casa aqui tem telhas e acabamentos
003 P
CONTABILIDADE OBJETIVO
003 P
AUTO SERRA VEíCULOS
003 P
Ponto de Anúncio
003 P
audcontabil auditoria e contabilidade
003 P
SHAWARMA DO SALIM
003 P
CSU.HOST
003 P
HELMUT BLUMENAU
003 P
CSU.HOST
003 P
NETSHOES
003 P
C.360º
003 P
BAIRROS DO TAMANDUATEÍ OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOC 003 P
C.360º
003 P
B2
003 P
C.360º
003 P
YACHTRIO
003 P
C.360º
003 P
LAÇO DE POÁ
003 P
C.360º
003 P
EMPORIUM JOIAS
003 P
FEIJÃO MARAVILHA
003 P
TODATEEN
003 P
NATASCHA LAVANDERIA E TINTURARIA
003 P
VIDRICK JEANS
003 P
Superbusca
003 P
CSU.Host
003 P
GENTILE KIMAFLOR
003 P
YACHTSUL
003 P
CSU.Host
003 P
Quali Idade Cuidados Gerontológicos
003 P
CSU.Host
003 P
C.360º
003 P
EMPORIUM JOIAS
003 P
YACHTSP
003 P
Café del Marco
003 P
C.360º
003 P
C.360º
003 P
GUERREIRO ORIGINAL BRAND
003 P
Superbusca
003 P
R'LUSS
003 P
C.360º
003 P
NUTRISERVICE NUTRIÇÃO CLÍNICA A SEU ALCANCE.
003 P
YACHTBAHIA
003 P
LIGUE PREFEITO
003 P
C.360º
003 P
OPTE+
003 P
OPTE+
003 P
OPTE+
003 P
OPTE+
003 P
PRATALIGHT
003 P
Box Ideal
003 P
PROFOCUS
003 P
DISQUE PREFEITO
003 P
GUERREIRO ORIGINAL BRAND
003 P
Live Center
011 P
2 2 Score
003 P
TODATEEN
003 P
PROFOCUS
003 P
GOLDLIGHT
003 P
PROFOCUS
003 P
Borgato
003 P
2 2 Score
003 P
MEU PRIMEIRO LIVRO
003 P
Borgato
003 P
INCOBRAS
003 P
Maria Receita
003 P
Borgato
003 P
POUSADA DO LUAR
003 P
PYTELLU'S
003 P
TODATEEN
003 P
TODATEEN
003 P
INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO
003 P
Carol Knudsen
003 P
DOCE MAGIA
003 P
TODATEEN
003 P
INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO
003 P
REVISTA TODATEEN
003 P
INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO
003 P
FORROZÃO MAR & SOL
003 P
LUNAR
003 P
REBECATHOMAZ INSTA-SHIRTS
003 P
Corrida Noturna de Salvador
003 P
INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO
003 P
TODATEEN
003 P
SEAFARER
003 P
REBECATHOMAZ INSTA-SHIRTS
003 P
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003 P
TODATEEN
003 P
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905578830
905578848
905578856
905578864
905578872
905578880
905579011
905579020
905579038
905579046
905579054
905579062
905579070
905579089
905579097
905579216
905579224
905579232
905579240
905579283
905579305
905579330
905579410
905579615
905579810
905579828
905579836
905580010
905580214
905580419
905580613
905580621
905580818
905581016
905581210
905581229
905581415
905581423
905581610
905581814
905582012
905582217
905582225
905582233
905582241
905582250
905582268
905582276
905582284
905582292
905582306
905582314
905582322
905582330
905582349
905582357
905582365
905582373
905582381
905582390
905582403
905582411
905582420
905582438
905582446
905582454
905582616

INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO
003 P
TODATEEN
003 P
INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO
003 P
CV CAMPO VIEJO
003 P
TODATEEN
003 P
evidenza odontologia de resultados
003 P
TODATEEN
003 P
TODATEEN
003 P
OX5
003 P
TODATEEN
003 P
D Dominio Campo Viejo
003 P
TODATEEN
003 P
EDUCAÇÃO CIDADÃ
003 P
SDB BOMBONIERE
003 P
CARLUCCIO´S
003 P
Mattos Filho Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Qui 003 P
ORACULOX5
003 P
ANGELITA FEIJÓ
003 P
Pensa e Cria
003 P
ANGELITA FEIJÓ
003 P
CARLUCCIO´S
003 P
ANGELITA FEIJÓ
003 P
PRONTAVISÃO
003 P
ANGELITA FEIJÓ
003 P
PRONTAVISÃO
003 P
ANGELITA FEIJÓ
003 P
003 P
ANGELITA FEIJÓ
003 P
ANGELITA FEIJÓ
003 P
FORROZÃO EVIDÊNCIA
003 P
PortuRioca
003 P
MINISTÉRIO QUERIDOS DO NOIVO
003 P
CAVES SANTA CRUZ
003 P
Nina Lui
003 P
CAVES SANTA CRUZ
003 P
BALU PROMOCIONAIS
003 P
EXPLORER
003 P
Life Soluções Tecnológicas
003 P
CRESCIT participações
003 P
TV PORTO VELHO
003 P
EPILARE
003 P
BALU PROMOCIONAIS
003 P
EFFICIENT VILLE
003 P
NOSSA CURITIBA
003 P
CONTASUPER
003 P
LA GIOCONDA
003 P
ÂMBITO DOMÉSTICO
003 P
LA GIOCONDA
003 P
CONTASUPER
003 P
CONTASUPER
003 P
OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO 003 P
CONTASUPER
003 P
CONTASUPER
003 P
FRONTEIRAS EDUCAÇÃO GERAÇÃO Z
003 P
CONTASUPER
003 P
BLONG EVOLUTION PECCIN
003 P
CASA DAS PISCINAS
003 P
PECCIN PURA
003 P
LOTOBOX
003 P
Hitz Extreme
003 P
TRANSCHICO
003 P
JLN MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
003 P
OFFICE BRASÍLIA
003 P
M&C Tintas
003 P
armazém de artes
003 P
Cabugá
003 P
Forró Pra Suar
003 P
Onagra Brasil
011 P
Cadê meu Brigadeiro?
011 P
GRÃ FILE
003 P
Thermo Baby
003 P
PITYLUBABY
003 P
EXITTO negocios imobiliarios
003 P
Denis Delphin
003 P
PRISMA CONTABILIDADE
003 P
dj danone
003 P
Ministério Soul Face
003 P
Clube do Concurso
003 P
Qualipp - Qualidade em Produtos e Processos www.qualipp 003 P
Terral
003 P
CS STARS
003 P
CS STARS
003 P
amokids.com
003 P
amokids.com
003 P
SENHOR DA LENDA
003 P
TRGRAF WEB & SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
003 P
Kuston
003 P
INAC
003 P
Linha PRIME
003 P
BELTECH INFORMÁTICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
003 P
PARK & SHOP
003 P
D'LUD
003 P
HOSPITAL MA+S
003 P
Botelho Comunicação
003 P
003 P
ESTACIONAMENTO MAIS E+
003 P
AGROCAD
003 P
MULTDESAFIOS
003 P
SAMHWA
003 P
DUNNIA
003 P
AGROCAD
003 P
Sigmaplas
003 P
SAMHWA
003 P
EL'HAVES
003 P
RONDONIA TRANSPORTES E SERVIÇOS
003 P
Conversas ao Pé da Página
003 P
LEDBEE
003 P
CHIMARRITO
003 P
cia. duelo
003 P
BETAXETIN
003 P
SENHORITA PIMENTA LINGERIE
003 P
AUDIOFLAT
003 P
VALE SERVI
003 P
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905582624
905582632
905582659
905582667
905582675
905582683
905582705
905582713
905582721
905582730
905582748
905582756
905582764
905582772
905582780
905582799
905582802
905582810
905582829
905582837
905582845
905582853
905582861
905582870
905582888
905582896
905582900
905582918
905582926
905582934
905582942
905582950
905582969
905582977
905582985
905582993
905583000
905583019
905583027
905583035
905583043
905583051
905583060
905583078
905583086
905583094
905583108
905583116
905583124
905583132
905583140
905583159
905583167
905583175
905583183
905583191
905583205
905583213
905583221
905583230
905583248
905583256
905583264
905583272
905583280
905583299
905583302
905583310
905583329
905583337
905583345
905583353
905583361
905583418
905583612
905583620
905583639
905583647
905583655
905583663
905583671
905583680
905583698
905583701
905583710
905583728
905583736
905583744
905583752
905583760
905583779
905583787
905583795
905583809
905583817
905583825
905583833
905583841
905583850
905583868
905583876
905583884
905583892
905583906
905583914
905583922
905583930
905583949
905583957
905583965
905583973
905583981
905583990
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EL'BRASA
TECGRAF
Guia Paladar
TECGRAF
RFIX MASSA FIXADORA
FONT D
FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO BRASIL-FOB
HUAFU
Pra Geral
FAST AGRO
CENTRO DE CARDIOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA ENDOCARDIO
FULECO
merelee
PRIME MED
casÁgil
Cafezin
RESPEITE A FAIXA
FAST AGRO
24 Horas Informática
BATAVO IDEAL
FAST AGRO
Café com Whisky
BATAVO IDEAL
Consumidor Legal
casÁgil
Gustavo Mioto
LINX FASHION CARD
ALUMICHAPAS
RED TEAM
KARRO´S Auto Peças
Help dentes
Docin
M CLUB MUSIQUEE
ISUSHI
Gustavo Mioto
Dog-in
let seven
SOU + BIKE
SAÚDE GARANTIDA
Lovers
Tabú Sucre - Bolivia
GUIMARÃES
DICORATE
SOU + BIKE
INNET
Q NUTRI
Mercadin express
Encontro Mineiro de Eletricistas
TOP GUARANÁ
AR ATITUDE E RESPEITO
BRINDES BMW
IT! REFRIGERANTES
Lanchin lanches saborosos
FREEDOM Control
R RICO'$
ecofinger
Bicho Legal
IT! LIMÃO
INICIATIVA FLORESTAL
SIZODAL
MILAGRO
IT! LEMON ICE
I E D - IGREJA EVANGÉLICA DEGRAUS
R RICO'$
CASA FARES
R RICO'$
Gotas de Cristal
ALLK ALLKIND OF SPORTS BRASIL
DAN CONTEMPORÂNEA
IT! LEMON ICE ZERO
Sundalias
ALLK ALLKIND OF SPORTS BRASIL
FUMO ESPECIAL NAVAL
ESTÉTICA ROSA BONITA
FERAS ESTILO
AGAIN AB+
Gotas de Cristal
FUMO ESPECIAL INDIO
ABDUL HADI FARES
GAUÃ ATACADO
Sarandeio
WAL IMÓVEIS
USEMIXER
JAKE PIZZAS E LANCHES
THE RISEN ONE REV 1:18
FITFORMA
REAL SUSHI
LOUXINFANT
PARQUE RESIDENCE
BOTICA ANIMAL
Dona Bella calçados
V2 versão 2048 bits
PREMIO RIO SOCIOESPORTIVO
RIO-CÂMBIO
MOTO ENCONTRO MOTO CENTER
ecochocolate
BOTICA ANIMAL
WAL PRESENTES
UnIvErSe
Bajja
NEWTOUCH
V2 versão 2048 bits
MAÁT
GRUPO + Q AMIZADE
IMOBILIÁRIA FERRAZ
V2 versão 2048 bits
ASPEN CÍRCULO
IAP! COSMÉTICOS
V2 versão 2048 bits
PAIXÃO NACIONAL CÍRCULO
FRONTEIRAS

-
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905584007
905584015
905584023
905584031
905584040
905584058
905584066
905584074
905584082
905584090
905584104
905584112
905584120
905584139
905584147
905584155
905584163
905584171
905584180
905584198
905584201
905584210
905584228
905584236
905584244
905584252
905584260
905584279
905584287
905584295
905584309
905584317
905584325
905584333
905584341
905584350
905584368
905584376
905584384
905584414
905584422
905584430
905584449
905584457
905584465
905584473
905584481
905584490
905584503
905584511
905584520
905584538
905584546
905584554
905584562
905584570
905584589
905584597
905584619
905584627
905584635
905584643
905584651
905584660
905584686
905584694
905584708
905584716
905584724
905584732
905584740
905584759
905584767
905584775
905584783
905584791
905584805
905584813
905584821
905584830
905584848
905584856
905584864
905584872
905584880
905584899
905584902
905584910
905584929
905585011
905585020
905585038
905585046
905585054
905585062
905585070
905585089
905585097
905585100
905585119
905585127
905585135
905585143
905585151
905585160
905585178
905585186
905585194
905585208
905585216
905585224
905585232
905585240

PRATICA MONTAGENS
003 P
IT! LARANJA
003 P
KASTELO MAMÃE BEBÊ
003 P
Fornazieri e Greco
003 P
HARMONY
003 P
VIVA L´ARTE
003 P
Tiozinho da Balada
003 P
TROPICAL HAIR
003 P
Renata Terrara
003 P
IT! GUARANÁ
003 P
América Med
003 P
WATTRUN
003 P
E2
003 P
VIVA L´ARTE
003 P
POWER RACER
003 P
IT! GUARANÁ ZERO
003 P
PRÁTICA MONTAGENS
003 P
O SACOLÃO
003 P
KRONE
003 P
MAZZA DOCES E GELÉIAS
003 P
KRONE
003 P
IT! COLA
003 P
Rent a local friend
003 P
KRONE
003 P
IDEROL
003 P
ASIAN WOK
003 P
IT! COLA ZERO
003 P
Advanced English Course
003 P
AUTO ESTILO
003 P
LABORATÓRIO SENSES
003 P
AUTO ESTILO
003 P
LONG HAIR THE AUTHENTIC
003 P
ROTEIROS DE CHARME
003 P
REMA
003 P
LONG HAIR THE AUTHENTIC
003 P
ROTEIROS DE CHARME
003 P
LONG HAIR THE AUTHENTIC
003 P
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO IVOTI
003 P
ESTRELAS DO MMA
003 P
ESTRELAS DO MMA
003 P
by SpumPalah apirações concretas
003 P
ZINCORAL
003 P
BISCOITOS BALNEÁRIO
003 P
MARISQUEIRO
003 P
ULTRALIGHT
003 P
RR2
003 P
PETISQUEIRA DO CAPITÃO
003 P
Museu da Memória e Patrimônio da Universidade Federal d 003 P
KELAZINC
003 P
Laturka estofados
003 P
Estúdio Palco
003 P
Shinekey
003 P
REPELITO
003 P
MONT BLANC
003 P
CAPITÓLIO
003 P
RR2
003 P
LUNICAR Serviços Automotivos
003 P
APARECIDA MARCAS
003 P
EFICSENTI
003 P
TOTAL MAX PRIME BEEF
003 P
DIÁRIO DO LESTE
003 P
ARROZ CAPRICHO
003 P
FB-FÁBRICA DA BORRACHA
003 P
SUSPEN
003 P
FLEX ASSISTS
003 P
AgendaPet
003 P
M.LINE
003 P
Lado Humano
003 P
APARECIDA MARCAS
003 P
MGR MINAS GERAIS REAL
003 P
CART CAFF
003 P
Linio
003 P
CONSUELO ATELIER
003 P
COLCHÃO WEB
003 P
FLEX ASSISTS
003 P
HS Hotel Savana
003 P
COCAIS
003 P
ORIMAX
003 P
CONSUELO ATELIER
003 P
Balneário SABOROSO
003 P
CONSUELO ATELIER
003 P
SenSol
003 P
Uniper POÇOS TUBULARES
003 P
MEU CAMARIM
003 P
GEFOKAL SISTEMA DE SINALIZAÇÃO
003 P
MOTOPÉ
003 P
FRESH E COOL
003 P
M'BARAKÁ EXPERIÊNCIAS RELEVANTES
003 P
PAMELA JORDÃO ACESSÓRIOS
003 P
Egalitê
003 P
SAN CAPS
003 P
SOU DA TERRA
003 P
INSTITUTO ORTOPÉDICO DE JACAREPAGUÁ
003 P
TOTAL MAX PRIME BEEF
003 P
MACROPAR
003 P
MULTLED
003 P
DUBRY'S FAST FOOD
011 P
RUÍDO DO SOLO
003 P
Octopus cave
003 P
LA PENSEÉ
003 P
YOKOMITSU
003 P
LOGPASS
003 P
GEFOKAL SISTEMA DE SINALIZAÇÃO
003 P
P & B Construtora
003 P
LOLA PAPETERIE
003 P
SAÚDE ÁGUA MINERAL
003 P
TRIPP'S MEN STYLE
003 P
Forró da Resenha
003 P
PINK SHINE
003 P
TEMPERUS RESTAURANTE
003 P
PINK SHINE
003 P
UPSTAIRS IDIOMAS
003 P
LÍDER COACH ON LINE
003 P
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905585259
905585275
905585283
905585291
905585305
905585313
905585321
905585330
905585348
905585356
905585364
905585372
905585380
905585399
905585402
905585410
905585429
905585437
905585445
905585453
905585461
905585615
905585623
905585631
905585640
905585658
905585666
905585674
905585682
905585690
905585704
905585712
905585720
905585739
905585747
905585755
905585763
905585771
905585780
905585798
905585801
905585810
905585828
905585836
905585844
905585852
905585860
905585879
905585887
905585895
905585909
905585917
905585925
905585933
905585941
905585950
905585968
905585976
905585984
905585992
905586000
905586018
905586026
905586034
905586042
905586050
905586069
905586077
905586093
905586107
905586115
905586212
905586220
905586239
905586247
905586255
905586263
905586271
905586280
905586298
905586301
905586310
905586328
905586336
905586344
905586352
905586360
905586379
905586387
905586395
905586409
905586417
905586425
905586433
905586441
905586450
905586468
905586476
905586484
905586492
905586506
905586514
905586522
905586530
905586549
905586557
905586565
905586573
905586581
905586590
905586603
905586611
905586620

OKRAK SPORT
ALTO GESSO
TÁXI ATENDE
BANDA NUMEROS
TECNOZINCO
AÇAI POWER VENDENDO ENERGIA
TOP STORE INFORMÁTICA
Pizzaria do João
QUER QUE EU FAÇA?

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
Studio R - Soluções em iluminação
003
PATRÍCIA REIS
003
LOCAÇÃO NACIONAL
003
QUALIDADE DE VIDA É ATITUDE
003
ROSSETTI
003
PROPOSTA VERDE
003
PHILOMENA
003
cepan / Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste
003
KR KUARTO REVIRADO
003
BEM ME QUER
003
LUPA
003
LEVALE
003
EGOS CLÍNICA ODONTOLÓGICA CL1000 CONSTRUINDO O SEU MELH 003
ELLABELLA ESTÉTICA
003
BEM ME QUER
003
BE BRANCOTT ESTATE
003
BETA
003
Check-in Magazine A sua viagem começa aqui
003
ROSSETTI
003
TRANSITION ÁREA
003
DONA LAURA
003
RedeFood
003
HCB HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICÊNCIA CACHOEIRA DO SU 003
IBIZZA
003
Mil Tipos
003
CHOCOFLORES
003
HCB HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICÊNCIA CACHOEIRA DO SU 003
GRÁFICA ECOGRAF
003
CORINGA SUPER FLOCÃO
003
G EM TESTE
003
PAREDÃO NICK SOL
003
WILDWOOD
003
GEMFIELDS
003
PROTEÇÃO GERAL
003
PLATECH PLATAFORMAS ESPECIAIS
003
MANGRAN INTERNACIONAL
003
PROJETO DIA NACIONAL DO SAMBA
003
FRUX
003
CASA DE VALENTINA
003
003
FRUX
003
CORINGA FLOCUSCUZ
003
QUICK STILE
003
EXTINDOR
003
MUSEU DA MÚSICA BRASILEIRA
003
Mil Tipos
003
DECOR POLTRONAS
003
CE CRAQUES DO ESPORTE
003
ROBÔ EDINHO
003
G PROVADO
003
CASA DE VALENTINA
003
Em Fá Maior
003
CALHAS SERI
003
G GIROLANDO
003
COREPOXI
003
PAULO RICARDO & FERNANDO
003
CONSTRUTORA IMOPLAN
003
FACEETRUCK
003
ALMADALOG TRANSPORTES E LOGISTICA
003
VÍVEA
003
ODONTO INTEGRAL
003
wifi
003
MC GESSO
003
FACEETRUCK
003
CHOCOFLORES
003
BANCA DE BANANA
003
BETINA
003
VÍVEA
003
FESTIVAL DA BANANA DE ITAPAJÉ
003
BEM ME QUER
003
FREE SPACE
003
R+M VOGT
003
VÍVEA
003
PHILOMENA
003
CASA DE VALENTINA
003
Nammu
003
axsound
003
GOLDEN FRIDAY
003
next2U
003
VÍVEA
003
wifi
003
JANUÁRIO ADVOCACIA MILITAR
003
AWIX
003
Print Note .com.br
003
NUTRINOVE VIVID
003
MARED
003
VÍVEA
003
SILVERFLEX
003
GOLDEN FRIDAY
003
Dizap
003
N NOROESTE
003
NUTRINOVE FIOS
003
GLOBALFUT
003
NUTRINOVE PONTAS
003
SEVITH Contabilidade
003
PSIQUIATRIA PAULISTA
003
NUTRINOVE REVIT
003
GOLDEN FRIDAY
003
ANGLO SANTISTA
003
VILLENA PRESENTES E DECORAÇÕES
003
BRATLETAS
003
M MAKRO
003
Uó Brechó
003
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GOLDEN FRIDAY
Mondexflex
BACK DOOR BOUTIQUE
MARED
CAFOFOCHIC
Creative copias.com.br
P PERFICAMP
GVB
Clínica Corpore
CAFOFOCHIC
M MAKRO
GOLDEN FRIDAY
M MAKRO
GOLDEN FRIDAY
GEMFIELDS
ORTTIS EVENTOS
GOLDEN FRIDAY
DUDINHA e a GALINHA PINTADINHA
CAVAZA
GEMFIELDS
LANCHES & CIA
TROVADOR
PHILOMENA
GOLDEN FRIDAY
Fábrica de Histórias
Mondexflex
GEMFIELDS
GOLDEN FRIDAY
SUPERLATIVA
GOLDEN FRIDAY
Pintadinha
KAGEM
Dudinha e a Galinha
SITEC BOJOS E ESPUMAS
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CLINICA DRAGÃO DIVINO SHEN LONG
003
HALLIVE.COM
003
PRONA
003
INTCOM
003
KAGEM
003
Glamour do Sol
003
Sr. Chocolate
003
GALILEU GALO CARIJÓ
003
KAGEM
003
KAGEM
003
Clínica Veterinária Tatuapé
003
GALINHA AZULEIKA
003
MONTEPUEZ
003
MONTEPUEZ
003
Conhecer para Cuidar
003
MONTEPUEZ
003
SONHO LAR
003
APLANE
003
PINTINHO AMARELINHO
003
DUDINHA
003
APLANE WEB
003
NDG LOGISTICS
003
MARIANA
003
GND LOGISTICS
003
GALINHA DORA
003
MONTEPUEZ
003
GERA GRUPO DE ESTUDOS REFLEXÃO E AÇÃO
003
EFIGÊNIA GALINHA TCHÊ TCHÊ
003
KARIBA
003
IHQ - História em Quadrinhos Digital
003
KARIBA
003
Congresso Brasileiro de Dança Moderna
003
KARIBA
003
KARIBA
003
Fórmula Farmacêutica
003
Estopinha
003
Inove Elevadores
003
Techpad
003
Nanomega
003
MILAGRO
003
Grupo MB
003
CUSCO & CIA
003
SOLUZINC
003
ZINCUM
003
INDMAR
003
NORM OF MATURITY IN MANAGEMENT, GOVERNANCE AND DATA QUA 003
PCM
003
CINEMA SHADOW
003
PÃO DE QUEIJO IMPÉRIO MINEIRO
003
HERBOFÓRMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
003
Design Cabeleireiros Souza
003
MEU PEQUENO ANJO PINTURAS ESPECIAIS
003
MAKE UP LU
003
NaGaragem
003
VIA AÉREA
003
RESTAURANTE PANELA DE FERRO SABOR DE MINAS
003
MICRODRONES
003
Campus Festival
003
Baralhada
003
AMERICA TODAY 157
003
Outros na TV
003
Lounge Prime
003
Tralhas do Chef Tudo para você cozinhar
003
AC PROMOÇÕES & EVENTOS
003
Pede Aí delivery de bebidas e conveniências
003
SOINFANT
003
HYALUDRATE
003
Jalapão
003
Colégio Cenecista Doutor José Ferreira
003
Works
003
MK NOIVAS E DAMAS
003
HOOK & TACKLE
003
Madax Service
003
Colégio Cenecista Elias Moreira
003
CLARO SISTEMAS
003
Colégio Cenecista Pedro Antônio Fayal
003
MARQUÊS DE BORBA
003
CONSTREL
003
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905590201
905590210
905590228
905590236
905590244
905590252
905590260
905590279
905590414
905590422
905590430
905590449
905590457
905590465
905590473
905590481
905590503
905590511
905590520
905590538
905590546
905590619
905590643
905590724
905590732
905590759
905590848
905590929
905591011
905591020
905591046
905591054
905591062
905591089
905591100
905591119
905591143
905591151
905591160
905591208
905591275
905591313
905591372
905591380
905591437
905591518
905591542
905591593
905591666
905591739
905591755
905591763
905591780
905591801
905591844
905591879
905591917
905591950
905592042
905592050
905592093
905592220
905592239
905592255
905592328
905592336
905592352
905592387
905592395
905592425
905592441
905592450
905592492
905592506
905592514
905592522
905592530
905592549
905592581
905592590
905592603
905592620
905592638
905592654
905592700
905592743
905592778
905592786
905592816
905592832
905592891
905592913
905593618
905593626
905593642
905593669
905593740
905593820
905593863
905593901
905593928
905593952
905593979
905594029
905594045
905594053
905594061
905594088
905594100
905594118
905594240
905594436
905594452

LITTLE ROCK
ERVAS & PLANTAS MEDICINAIS
RASTEC tecnologia
HOLLISTER SOLANA BEACH
Colégio Cenecista Nossa Senhora do Carmo
ROTH INFORMÁTICA
MEALE ENGENHARIA
ESPORTE AMAZÔNIA
AMANARA
MADAME CANELA
YOSI SAMRA YS
SIGNA MÍDIA EXTERIOR
YOSI SAMRA YS
ConsultaRH Coaching & Treinamentos Gerenciais
G-9 INCORPORADORA & CONSTRUTORA
LITERATURA EM FOCO
Lizerro
NEGÓCIOS DA AMAZÔNIA
MADÁ RESTAURATE
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003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
BEM CASADO DÁ SORTE
003
ATRIUM DOG
003
COTRICAMPO
003
Colégio Cenecista Catanduvas
003
FEIRA LIVRE DA AMAZÔNIA
003
INOVACLIMA
003
LA PANOTECA
003
PANFOLIA
003
14 BI
003
ECKO.PH
003
UM Bi
003
BLOCO ROMANCE
003
ECKO.PH
003
SLOW BAKERY
003
TWW PNEUS
003
Escola Cenecista de Brasília
003
Vitaltec
003
Colégio Cenecista Presidente Kennedy
003
Colégio Cenecista Monsenhor Antônio de Souza Gens
003
BLINDAFORT
003
LOS CLOP
003
Acorde Bem
003
ROYALLE EMPREENDIMENTOS, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
003
DYNAMO
003
Jalapao
003
RJSAMBA
003
ATIVO
003
EPADOR
003
Colégio Cenecista Senador Eduardo Amaral
003
Escola Cenecista João Régis Amorim
003
PANCWHEYKE
003
vianna moveis
003
STOKLOG
003
Faculdade Cenecista da Ilha do Governador - FACIG
003
GHISOLFI
011
Faculdade Cenecista de Itaboraí - FACIT
003
AMOUR DE CHOCOLATS
003
Faculdade de Itaboraí
003
Seu Khalifa
003
Faculdade Cenecista de Rio Bonito - FACERB
003
Faculdade Cenecista de Nova Petrópolis – FACENP
003
INSITUM
003
POLYCRAFT
003
TORII
003
Centro de Ensino Superior Cenecista de Farroupilha - CE 003
WIND PARADE
003
KANPAI
003
Faculdade Cenecista de Campo Largo - FACECLA
003
Social 10dency
003
DNA Online
003
Faculdade Cenecista de Rio das Ostras – FACRO
003
OXXO
003
bis2bis
003
Instituto Cenecista Fayal de Ensino Superior - IFES
003
NADURRA
003
FORRÓ DO AMASSO
003
Rejuntamento Pratiko
003
Instituto de Ensino Superior Cenecista – INESC
003
THE GLENLIVET
003
BOTA FORA DUNELLI
003
Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves - FACEBG
003
Argamassa Pratiko
003
TXKN
003
Faculdade Cenecista Nossa Senhora dos Anjos - FACENSA
003
Faculdade Cenecista de Varginha - FACECA
003
Faculdade Cenecista de Joinville - FCJ
003
Faculdade Cenecista de Osório – FACOS
003
BOTA FORA DUNELLI
003
Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo 003
ANA MARIA ROLL
003
COSTA & PARRA
003
FANYGIRL
003
Mad Mustache
003
VYSTU
003
STIVALI
003
showbi
003
Pizza Ponto Net
003
STIVALI
003
RIO MAIS BARATO
003
ORLANDO WINES
003
gustavo vierini
003
FRUTOBEM
003
FRUTABEM
003
TRILHA DA EDUCAÇÃO
003
Feirão do Jeans
003
VIA CRUVIANA
003
BRUNO E THIAGO
003
ESTD. 1801
003
ABERLOUR
003
AMAZÔNIA MULHER
003
rir Brigaderia
003
MECSEG
003
Maria Domitilla
003
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905594509
905594622
905594819
905594827
905594843
905595017
905595211
905595220
905595238
905595424
905595432
905595610
905595629
905595637
905595645
905595653
905595661
905595670
905595688
905595696
905595700
905595718
905595726
905595734
905595742
905595750
905595815
905595823
905595831
905595840
905595858
905595866
905595874
905595882
905595890
905595904
905595912
905595920
905595939
905595947
905595955
905595963
905595971
905595980
905595998
905596005
905596013
905596021
905596048
905596056
905596064
905596072
905596080
905596099
905596102
905596110
905596129
905596137
905596145
905596153
905596161
905596170
905596188
905596196
905596200
905596218
905596226
905596234
905596242
905596250
905596269
905596277
905596285
905596293
905596374
905596447
905596595
905596633
905596722
905596773
905596846
905596870
905597028
905597052
905597249
905597621
905597672
905597737
905597818
905597885
905597907
905597923
905597931
905597990
905598083
905598113
905598121
905598210
905598229
905598415
905598440
905598547
905598555
905598571
905598598
905598610
905598628
905598652
905598687
905598709
905598903
905598911
905598954

Stick & Molde
Rocka Rocka
SHOP BRAZIL
PORTTÃO4
SER 3D DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO
On va Manger
On va manger
Casa de Carnes Loss Beef
Bistroquet
Santos City Tattoo
Meias Órfãs
KATMAI
GRAFI
MULTCLEAN
MULTCLEAN
SAVE ENERGY
mStore
ULLIK
Agamat Restaurante
ULLIK
DOCTOR PHEABES
DOCTOR PHEABES
MFSF FRIGORÍFICO SAN FRANCISCO
AZULÃO EXPRESS
DOCTOR PHEABES
DOCTOR PHEABES
Cassita RETÍFICA E AUTO PEÇAS
RANCHO DA SAUDADE
INPRECOL
DaFeira
colorcut
RIOLAPA NEWS
VIE L'AMOUR
BENDITHO BAR
PRATA ARTEFATOS DE CONCRETO
SEVLA PRODUÇÕES
ARAÇATUBOM
3 ELAS SEMI JÓIAS E COMPLEMENTOS
MAXI MASSAS
MPLIFE
SULEBLON GPS TAXI
CERRADO MINEIRO
NOM (Núcleo de Óperas e Musicais)
Via Campo
B BANANA RECORDS
MR.CLEAN
HortMaq
VBR VETSTORE
AMAHIL
DaFeira
COLÉGIO ISBA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
IMPE CAR
USILIX
PORTAL DO ÓCULOS
MARANGUAPE
Alegria Brinquedos
SKALLIBONE SORVETES
VBR VETSTORE
Scavollo
Cocktail Week
D'JAN
NEW BOX
KELLI BAUMANN
INESP
ITHIBAN PAISAGISMO
SITE PARA HOMENS
PROJETO IMPACTO LITERATURA
BAHIA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
ALLECO
STS - Spin Trade Solutions
Alpha Casa
BMA AMBIENTAL BIOTECMA
BMA AMBIENTAL BIOTECMA
Grêmio Rock
ALLECO
ESPAÇO UNICO FESTA
SINCOMACO
Banda Apostolo'Z
Argamassa ISOFLOC-NSB
Academia de Segurança Pública
Colégio Cenecista Nossa Senhora dos Anjos – GENSA
MC15
CUT EXTREME LIQUIDFAST CAPSULES
Corpus Clin
Marejet
HARMIDE
HARPENTINE
Prova de resistência do cavalo marajoara
Sorojet
nego boy
DROGAN SUPER
UDIMAR
PIZZARIA SABOR DA MASSA
MARCELO HENRIQUE & MATHEUS
VALBRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
SPREAD CORP WEB SERVER
SPREAD CORP WEB SERVER
DIAGEO
ALVENAREX
HAROSIN
HARITACK
BARAH ENGENHARIA
Mulher de Peito
BARAH ENGENHARIA
3A3P
ICE BABY
POWER MOTO
HARIPHENOL
PINTA NEGRA
Porto Alegre Beer Company
HARIMAC
SÓ CANAL
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905598962
905598970
905598997
905599012
905599020
905599063
905599101
905599110
905599144
905599187
905599195
905599241
905599268
905599284
905599365
905599420
905599446
905599470
905599632
905599667
905599683
905599705
905599713
905599748
905599764
905599772
905599837
905599853
905599888
905599918
905599926
905599934
905599950
905599977
905599993
905600010
905600029
905600061
905600070
905600088
905600126
905600134
905600142
905600150
905600193
905600258
905600282
905600347
905600371
905600410
905600509
905600517
905600525
905600541
905600576
905600592
905600614
905600630
905600657
905600681
905600703
905600894
905600967
905600991
905601033
905601416
905601637
905601742
905601793
905601815
905601823
905601831
905601866
905601874
905601890
905601939
905601955
905601963
905601980
905601998
905602005
905602013
905602080
905602218
905603435
905603613
905603680
905603770
905603788
905603800
905603818
905603826
905603834
905603842
905603850
905603869
905603877
905603885
905603893
905603907
905603915
905603923
905603931
905603940
905603958
905603966
905603974
905603982
905603990
905604008
905604016
905604024
905604032

STANFORD
REVESTALIC
HARIFLOC
Lá Vem Ela
XERETA
E AGORA
BIOLOGIA INTERAÇÃO E TECNOLOGIA
ASBRASUCO
HARIESTER
FISICA INTERAÇÃO E TECNOLOGIA
FILOSOFIA LEITURAS, CONCEITOS E INTERAÇÃO
GEOGRAFIA LEITURAS E INTERAÇÃO
HARISIZE
AUTOMAMAIS
NOX
BANABORGES
FENIX
Radix
Praensino
POLO VIRACOPOS PARKING
ARCOR 4D
Jornal da Van
COTALEX
VIBRO AIR
ARCOR 4.0
CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO
LATANOFT
Expoconcurso
OFICINA DE HISTÓRIA
CLONAP
Radix
MATEMÁTICA INTERAÇÃO E TECNOLOGIA
Jornal da Van
QUÍMICA AÇÃO E INTERAÇÃO
NOX
TRAVOTIN
SOCIOLOGIA CONCEITOS E INTERAÇÃO
PORTUGUÊS LINGUAGENS EM CONEXÃO
FENIX
BIMALUMI
ROSUGLIL
INSECTA
Quix Radix
Resolvo Pra Você
DIGEDONA
Quix Radix
PARADA CERTA ESTACIONAMENTO
JUST WALK
JUST WALK
WORKMAN
Tradição Potiguar
DESEMPENHO CONTÁBIL
WHITERIVER
MAMASWISS
Terra Bella
CROYDON
DON CELESTO
SANTO TROCO
ARPOADOR
ARPOADOR CLÁSSICO
ARPOARDOR CLÁSSICO
SERUM ANTI-AGE SUBLIME ANNA PEGOVA
ROSUTIN
DOMPEPT
TRAVOPTIC
BIMAGAN
FREI GALVÃO - O ARQUITETO DA LUZ
OLYMPEX
MAYARA DOMINGUES
MAYARA DOMINGUES
OLYMPEX
A CASA DO PLANO DE SAÚDE
XIIIS
HD BURN
XIIIS
OLYMPEX
Paulo Henrique e Gabriell
MENDES
Safe by Choice
OLYMPEX
TRELUNA
OLYMPEX
UNDRESS ME
METEORO JEANS
Quarto da Moda
GEISHA TABLE
Svetlana
ESTRE PETRÓLEO

GET IT
FLORIAN
FEMINIMARIS MODA INTIMA
POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO
FEMINIMARIS MODA INTIMA
RC Company
POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO
POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO
CELE IDIOMAS CENTRO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO
FERROCAL
NICOLAUS
RC Company

NUTRYCÃO
SABAO EM PO RINZO. LAVA MAIS BRANCO! CONTEÚDO 1 Kg
NUTRYCÃO

Pink Print Adesivos
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905604040
905604059
905604067
905604075
905604083
905604091
905604105
905604113
905604121
905604130
905604148
905604156
905604164
905604172
905604180
905604199
905604210
905604229
905604237
905604245
905604253
905604261
905604270
905604288
905604296
905604300
905604318
905604326
905604334
905604342
905604350
905604369
905604377
905604385
905604393
905604407
905604415
905604431
905604440
905604458
905604466
905604482
905604490
905604512
905604520
905604539
905604547
905604555
905604571
905604580
905604610
905604628
905604636
905604644
905604652
905604660
905604679
905604687
905604695
905604709
905604717
905604725
905604733
905604741
905604750
905604768
905604776
905604784
905604792
905604806
905604814
905604822
905604849
905604857
905604865
905604873
905604881
905604890
905604903
905604911
905604920
905604938
905604946
905604954
905604962
905604970
905604989
905605004
905605012
905605020
905605047
905605055
905605063
905605071
905605080
905605098
905605101
905605110
905605128
905605136
905605144
905605152
905605217
905605233
905605241
905605268
905605292
905605322
905605330
905605357
905605365
905605381
905605411

VIVA AMBIENTAL
NUTRYER
VB VIDRAÇARIA BAHIA
NUTRYER
VIVA AMBIENTAL
CENTENARIA
VIVA AMBIENTAL
A Lavadeira
COPEFLOR
VIVA AMBIENTAL
GEL VISCO ELÁSTICO
Nativo do Cerrado Sorvetes
VISCO ELÁSTICO GEL
REVISTA MINHA
VIVA AMBIENTAL

003
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003
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003
003
003
003
003
003
003
003
003
Estância A Flores & Folhas
003
GT GALVATEC
003
STUDIO K CENTRO DE BELEZA
003
REVE
003
GATOS DE TOALHA
003
ESCO
003
KABASIGI
003
APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA, MEIO AMBIENT 003
ESCO
003
OXIL MANUFATURA REVERSA
003
O Caipira
003
ESCO
003
PROJETO IMPACTO FÍSICA
003
IGREJA EVANGÉLICA REUNIDOS EM CRISTO
003
KABASIGI
003
ETI-USE
003
003
OXIL MANUFATURA REVERSA
003
RODOPIO
003
CENTRALLY GROWN
003
Lerê Designed Papertoy
003
MEU DEUS AMADO
003
Turmalina Essências e Cosméticos
003
003
NARGANY
003
HIGICAMP
003
LEVEN
003
NR-5
003
JESUS SACRAMENTADO
003
003
LACLI
003
LEXONEO
003
NR-5
003
USBEE UNIÃO SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO
003
K'Zahara
003
OXIL MANUFATURA REVERSA
003
M.F. METALURGIA FINA
003
COVOLAN TÊXTIL ULTRA STRETCH JEANS
003
BRASMAR
003
ZETA INFORMÁTICA
003
OXIL MANUFATURA REVERSA
003
Brands in Box
003
COVOLAN TÊXTIL ULTRA STRETCH JEANS
003
SIMP SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE MANDIOCA DO PARANÁ
003
003
GAGO ELÉTRICO
003
BJ DIESEL MECÂNICA E COMÉRCIO
003
BRASMAR
003
LAUDO A DISTÂNCIA
003
1LINE!
003
003
NÆON - Núcleo Avançado de Estudos em Ortopedia e Neuroc 003
Dica do Cupido
003
COVOLAN TÊXTIL ULTRA STRETCH JEANS
003
BRASMAR
003
SAPATARIA SÃO JOÃO
003
Brasília Inox
003
Consultants Group by Tegon
003
FESTA X
003
COOPADAP
003
003
CINEFLIX CINEMAS
003
TRICOLAÇO FUTEBOL CLUBE
003
STUD10
003
MADEIRAS MUNARO
003
THE KIDS CLUB FUN LANGUAGES
003
CARROCERIAS BAHIA
003
003
BRASMAR SERVIÇOS LOGÍSTICOS
003
NEOCLEAN
003
FRUTABENNE
003
FIDELIFLIX
003
FRUTOBENNE
003
Bebês e Mimos
003
GS MALHAS
003
OXIL MANUFATURA REVERSA
003
BRASMAR SERVIÇOS LOGÍSTICOS
003
Clube Quatro Academia
003
OXIL MANUFATURA REVERSA
003
BLACK SERVICE
003
I LOVE MOVIES
003
VOGUE AUTOMOTIVE
003
BRASMAR SERVIÇOS LOGÍSTICOS
003
RODOPIO
003
RODOPIO
003
YASMIN
003
FGL
003
RECOLLETA
003
Madrecitas
003
OXIL MANUFATURA REVERSA
003
coruja books
003
Constantini
003
Gestão Consciente
003
Klak Sound
003
VELÔ
003
BE GREEN
003
Banda Menina Bakana
003
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905605420
905605470
905605616
905605624
905605691
905605713
905605756
905605764
905605799
905605802
905605845
905605853
905606159
905606272
905606302
905606400
905606418
905606485
905606507
905606582
905606639
905606647
905606671
905606698
905606736
905606744
905606795
905606841
905606906
905606949
905606973
905606990
905607066
905607082
905607112
905607139
905607155
905607180
905607252
905607287
905607325
905607350
905607376
905607414
905607627
905607660
905607686
905607740
905607759
905607775
905607899
905607910
905607937
905607945
905607953
905607961
905607970
905607996
905608003
905608011
905608020
905608046
905608070
905608623
905608674
905608720
905608755
905608780
905608801
905608810
905608828
905608844
905608895
905608909
905608933
905609026
905609042
905609220
905609247
905609255
905609271
905609280
905609301
905609310
905609336
905609344
905609352
905609360
905609387
905609417
905609425
905609433
905609611
905609816
905609824
905610016
905610415
905610822
905610830
905610849
905610920
905611039
905611098
905611136
905611209
905611217
905611233
905611446
905611454
905611489
905611500
905611535
905611551

XTL
Tropicana
CONVERSANDO COM O MAESTRO
XTL
OFICINA DO CATATAU
FILIPINAS
MAMUTE
Manufacto
FILIPINAS
VELÔ
OFICINA DAS DIVISÓRIAS
IDEZ
AZNUTRI
MIRACAST
KORFF
GIOVANNA VAMPESI
RILASTIL
R42
BIOCLIN
HIDROVITALIS
DEKORDOR
PLANTOR
CHICLUB
BIOCOLA
PULLMAN BISNAGUITO
WALKER IMPORTS
PLUS VITA BISNAGUITO
LIPODRENE
TRIDENT SENSATIONS
PULLMAN MANTECADAS
TELEMIX
PLASTOL
RPM
GAZETA DO POVO AO VIVO
VULKEN
PRO-RIVER
EUCON
RPM
DIAGNÓSTICO GUIADO GLAUBER CARINHENA
GAZETA AO VIVO
BÚFALO
ECU-SIMULADORES
POLARIS
RPM
CAFÉ COPA RSX
VULKEN
LESAMIS
EUCON
Supril
Selar Imóveis
LISTAR
UNOTV
Extrata
TRYTOR
HACO
OCEANFRONT IMOVEIS
LIFE IN COLOR
HACO
LIFE IN COLOR
TRANCO
HACO
TRAMO
MALLE
FRENTE
CORTES
BONNAROO
BELTAXI
MESON
NOVO TESTAMENTO VIVO
CULT TALK
TRAVAN
CULT TALK
CULT TALK
ARCAR
DUSTER
PERAK
LAZTRA
TROYCA
TORA
GRAVO
ISSEXY
LEALTY
SOLTTO
ISSEXY
VENCI
INOVARQ
Helsar
CRYLON
MILHA
AVENCA
via eterna
MARA
CONTO
TRANSFLEX
Pasta Guedes-Pinto
Hospital Veterinário de Petropolis
MAMOVOPS Maurício Moço Voice Performance Studio
EXTRUSOL TAKOS
EXTRUSOL
NA MEDIDA
BOMGOSTO
BOSSAMBA
NA MEDIDA
PLASTOL
EUCON
PLASTOL
RPM
BIBLIA DE ESTUDO POVOS NÃO ALCANÇADOS
VULKEN
CABEREDUX
PLASTOL
B FLAT V
EUCON
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905611594
905611608
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905611705
905611730
905611748
905611829
905611853
905611870
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905611900
905611985
905612000
905612051
905612060
905612078
905612086
905612094
905612108
905612116
905612124
905612132
905612140
905612159
905612167
905612175
905612183
905612191
905612205
905612213
905612221
905612230
905612248
905612256
905612264
905612272
905612280
905612299
905612302
905612310
905612329
905612337
905612345
905612353
905612361
905612370
905612388
905612396
905612400
905612418
905612426
905612434
905612442
905612450
905612469
905612477
905612485
905612612
905612620
905612817
905613015
905613210
905613228
905613236
905613244
905613252
905613260
905613279
905613287
905613295
905613309
905613317
905613325
905613333
905613341
905613350
905613368
905613376
905613384
905613392
905613406
905613414
905613430
905613449
905613457
905613465
905613473
905613481
905613490
905613619
905613627
905613635
905613643
905613651
905613660
905613678
905613686
905613813
905613821
905613830
905613848
905613856
905613864
905613872
905613880
905613899
905613902
905613910
905613929
905613937
905613945
905613953
905613961

de verdade
VULKEN
MUNDO CENTER
RELPEXA
PAULMIRIM
HERVANATIVA
HOSPITAL 9 DE JULHO
HOSPITAL 9 DE JULHO
HOSPITAL 9 DE JULHO
HOSPITAL 9 DE JULHO
HOSPITAL 9 DE JULHO
LE CLUB
LITTLE MISTRESS
OTIMIZY SISTEMAS INTELIGENTES
REAL FREE
GS GRANSENA
NA ONDA DO SURF - ESTILO SURFWEAR
JOFRAMA INDUSTRIAL LTDA.
ESSENCIALE MODA FEMININA & ACESSÓRIOS
PETIBOM RESTAURANTE E PIZZARIA
CLUBVIP TUR
VINARO
SABORES DA PADARIA
Barômetro
PALÁCIO DAS CORES
HYPERMAIS
STORMSPILL
NBNC - NO BRANDING, NO CRY
Loja do João
CAMBARISSÚ
OÁSIS
PAULA SPIVAK
GIALLO FIORITO
THAMETAL SISTEMAS METÁLICOS
MALASTRANA Bohemian Beer
@BALADA
DB DONA BELMIRA
PESTLINE
Ideal LED Soluções em Iluminação
SAUDAV
ESPAÇO INTERNO
@BALADA
MINISTÉRIO BELÉM DO PARÁ
SAUDAV
FESTIVAL MOTEL GASTRONOMIA
Brutus Suplementos
DERMOGEN
BRUTALIS
D DUBAR LAUTREC
BARI MUSSARELA
B@LADA.COM
Lubisul
D DUBAR 5
RESERVA DOS AMIGOS
COOPERPACK
D DUBAR CACAU
ALPES ILUMINAÇÃO
BEAUTY FOR FUN
DUBAR FOGO PAULISTA
B@LADA.COM
VIDIGAL
UNITRAMA
CATHO A CATHO FUNCIONA
CATHO A CATHO FUNCIONA
MISSÃO MINUTO
CATHO A CATHO FUNCIONA
ROCHA imóveis
B@LADA.COM
CATHO A CATHO FUNCIONA
CATHO
Don Bianco massa fresca superiore
CATHO
CATHO
ALPES ILUMINAÇÃO
CATHO
VALÉRIA TOTTI
SILK CENTER Digital
Idiomasat
ATT - ALL THE TIME
Marazu armação dos búzios
security day
NEW JAPAN ETIQUETAS
MARATONA DE FÉRIAS
SUPLETIVO ATLÂNTICO
NM - NACIONAL METAIS
CHINA DANYSAN DELIVERY
DUELO OLÍMPICO RÁ TIM BUM!
Diego Luz
R RADIANCE
ORIGINAL TATAMIS ECOLOGICAMENTE CORRETO
vetsociety
SKIN DEFENSE
MADAME BELLA
Z ZOATO
P.E.C. PORTUGUESITOS ESPORTE CLUBE
F FIKÇÃO
AFINS
R RADIANCE
ORIGINAL TATAMIS
AFINS
AFINS
TOPLOC ASSESSORIA E COMÉRCIO EXTERIOR
AFINS
Z ZOATO
AFINS
Q QUICKFAT
13 LETRAS
Brick Empreendimentos Construção e incorporação
AFINS
N C O
F FIKÇÃO
Promep
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905613970
905613988
905613996
905614003
905614011
905614020
905614038
905614046
905614054
905614062
905614070
905614089
905614097
905614100
905614119
905614127
905614135
905614143
905614151
905614160
905614178
905614186
905614194
905614208
905614216
905614410
905614429
905614437
905614445
905614453
905614461
905614470
905614488
905614496
905614500
905614518
905614526
905614534
905614542
905614550
905614569
905614577
905614615
905614623
905614631
905614640
905614658
905614666
905614674
905614682
905614690
905614704
905614712
905614720
905614739
905614747
905614755
905614763
905614771
905614780
905614798
905614801
905614810
905614828
905615018
905615026
905615034
905615042
905615050
905615069
905615077
905615085
905615093
905615212
905615220
905615239
905615247
905615255
905615263
905615271
905615280
905615298
905615301
905615310
905615328
905615336
905615344
905615352
905615360
905615379
905615387
905615395
905615409
905615417
905615425
905615433
905615441
905615450
905615468
905615476
905615484
905615492
905615506
905615514
905615522
905615530
905615549
905615557
905615565
905615573
905615581
905615590
905615603

BLACK TIE
AFINS
Q QUICKFAT
BLACK TIE
SFILARE
Nanna Bella atelier
MIMO STYLE
R RADIANCE
Construtora Cajado
mais COXINHA
MIMO STYLE
Z ZOATO
ZAION
EPWS
F FIKÇÃO
Sonhos de Minas
BARILOG
MIMO STYLE

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
MUSSARELA KALIFFA
003
PERSONAL KERATIN PROFESSIONAL
003
R RADIANCE
003
KGB ACADEMIA
003
Z ZOATO
003
sem culpa
003
F FIKÇÃO
003
ECEPE - Encontro Estadual de Cerimonialistas e Profissi 003
OK ORIGINAL KIMONOS
003
R RADIANCE
003
Formigueirinho
003
Z ZOATO
003
PEEKABOO
003
F FIKÇÃO
003
ENOGESTÃO Solução Integrada de Gestão de Vinícolas
003
ALLPROT
003
QUIFF ME TENDER
003
ZOOGESTÃO Maneio Técnico e administrativo de Efectivos 003
SUPLEMIL
003
associação racing
003
ALLPROT
003
ALLPROT
003
LADO Z JEANS
003
MONTÊS
003
LUBRISAN
003
ALLPROT
003
VISION CLEAR
003
CarolaS
003
INAO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA DA AMAZÔNI 003
GUINZA
003
REPELOX
003
VISION CLEAN
003
DUMB BLONDE
003
DAYMAKEUP PROFESSIONAL
003
BAHER
003
BATALI
003
ISSO DISSO
003
SOPA INSTANTÂNEA NA MEDIDA CERTA
003
CarolaS
003
PEEKABOO
003
AUTO CENTER GIRO
003
MIL MASSAS
003
Mr. DOG
003
O PAPEL DAS HISTÓRIAS
003
SARAH PENIDO
003
PLATENO
003
ESPORTE CLUBE RÁ TIM BUM
003
LIPOREDUCTYL
003
RAV TRANSPORTES
003
GRANDES PERSONAGENS
003
MIL MASSAS
003
SOL & SOL EMPREENDIMENTOS
003
PORTAL DE DOCUMENTOS
003
BONDE DA CRUZEIRO SERTANEJO
003
CIDADE DO CALÇADO
003
1001 QUESTÕES DE CONCURSO
003
PRÓ VITA
003
R BERTOLETTO ADVOGADOS REGISTRE MARCAS ON-LINE
003
LIG CHINA DELIVERY
003
BRABULL'S
003
SANCARE
003
CLORSEPT
003
NEOYAMA AUTOMAÇÃO
003
LA PALMA PIZZERIA, OSTERIA & CERVEJARIA
003
VITAMIL
003
RANOTEC
003
NIKIBIKI
003
CHICTOSA
003
DR. MACCA
003
REDE CAMPESTRE
003
Z ZAGAYA
003
DATA MANAGEMENT ASSOCIATION SELO DE MATURIDADE EM GESTÃ 003
F20CARTUCHOS
003
003
REDE CAMPESTRE
003
Qualquer Nota
003
DAYMAKEUP PROFESSIONAL
003
VÁLVULA GAZUL ESTABILIZADORA E OTIMIZADORA DE GÁS
003
WebRota
003
PLASTIPASSO
003
ScoutFever
003
CABINAS UNIÃO DOIS VIZINHOS - PR
003
DERMOGEN
003
NEOYAMA AUTOMAÇÃO
003
Wellkids
003
TRANSFORMERS
003
SULFETO
003
Wellmix
003
Wellmix
003
DACORSO ADVOGADOS
003
Computação Criativa
003
Wellmix
003
VIA CITY
003
PLASTIPASSO
003
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1112
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1113
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1113
1113
1113
1113
1113
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1115
1115
1115
1115
1115
1115
1116
1116
1116
1116
1116
1116
1116
1117
1117
1117
1117
1117
1117
1117
1117
1117
1117
1118
1118
1118
1118
1118
1118
1118
1118
1118
1118
1119
1119
1119
1119
1119
1119
1119
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
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1121
1121
1121
1121
1121
1121
1122
1122
1122
1122
1122
1122
1122
1122
1122
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1123
1123
1123
1123
1124
1124
1124
1124
1124
1124
1124
1125
1125
1125
1125
1125
1126
1126
1126
1126
1126
1127
1127
1127
1127

905615611
905615620
905615638
905615646
905615654
905615662
905615689
905615697
905615700
905615719
905615727
905615735
905615743
905615751
905615760
905615778
905615786
905615794
905615816
905615824
905615832
905615840
905615859
905615867
905615875
905615883
905615891
905615913
905615921
905616014
905616022
905616030
905616049
905616057
905616065
905616073
905616219
905616227
905616413
905616618
905616626
905616812
905617010
905617231
905617258
905617274
905617290
905617320
905617436
905617444
905617460
905617495
905617517
905617525
905617584
905617665
905617819
905617886
905617924
905617932
905617975
905618017
905618041
905618084
905618106
905618122
905618165
905618203
905618238
905618440
905618726
905619315
905619331
905619340
905619439
905619501
905619579
905619595
905619617
905619650
905626036
905626044
905626052
905626079
905626087
905626095
905626109
905626125
905626184
905626230
905626249
905626257
905626273
905626281
905626303
905626311
905626320
905626338
905626346
905626354
905626389
905626397
905626400
905626460
905626478
905626613
905626621
905626630
905626826
905627016
905627024
905627032
905627040

CAFÉ PATOENSE
003 P
Wellkids
003 P
EZUTE
003 P
PRIME EDUCACIONAL
003 P
CLASSE ACRÍLICOS
003 P
EZUTE
003 P
SEU BOLSO FEBRABAN
003 P
alive MUSIC
003 P
BUNKER LOCAÇÕES
003 P
O QUE QUEREMOS?
003 P
EZUTE
003 P
LF&CO
003 P
DICA 21
003 P
USI USINAS SOCIAIS INTELIGENTES
003 P
MABEL A CADA MORDIDA, UM SORRISO. ÁGUA E SAL + FRESQUIN 003 P
CHEF BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
003 P
EZUTE
003 P
DICA 21
003 P
TSINGTAO
003 P
INSTALADORA HEIN
003 P
USI USINAS SOCIAIS INTELIGENTES
003 P
MARCUS SOUZA OFTALMOLOGIA
003 P
EZUTE
003 P
Jetlag Energy Drink
003 P
LF & CO
003 P
alive MUSIC
003 P
IMAGGINI
003 P
003 P
SABB SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL
003 P
003 P
LF & CO
003 P
IMAGGINI
003 P
MBOARDS
003 P
PERSONALITY REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS
003 P
PLASTIPASSO
003 P
PROFISSIONAL CURSOS ON LINE
003 P
REDE CAMPESTRE
003 P
MABEL A CADA MORDIDA, UM SORRISO. CRACKER + FRESQUINHO 003 P
USI USINAS SOCIAIS INTELIGENTES
003 P
TOP GOLD
003 P
LF & CO
003 P
MAX ULTRA
003 P
LADRILLO PARRILLA ARGENTINA
003 P
PIPITA
003 P
PIPITA
003 P
JEQUITI FYO PROFISSIONAL
003 P
JEQUITI EU BEIJO
003 P
AMETHYSTOS DOMAINE LAZARIDI
003 P
JEQUITI EU DESPERTO
003 P
JEQUITI FYO PROFISSIONAL STYLING
003 P
ELEMENT
003 P
OENOTRIA LAND COSTA LAZARIDI
003 P
NORMALIZE
003 P
ASMACOOL
003 P
CABÔCA
003 P
ARPOADOR CLÁSSICO
003 P
C.360º
003 P
JEQUITI EU DEVORO
003 P
ASMACOOL
003 P
JEQUITI EU PROVOCO
003 P
JEQUITI EU SONHO
003 P
ORALZINC
003 P
ULTRACOMB
003 P
ULTRACOMB
003 P
EDITORA YES
003 P
SIMBADOL
003 P
JEQUITI EU SEXY
003 P
ASMACOOL
003 P
ULTRACOMB
003 P
DANZ
003 P
DIRETÃO SÃO PAULO
003 P
NETPEÇAS
003 P
NETPARTS
003 P
RIOLASER CENTRO DE LASER OCULAR LTDA
003 P
GRUPO PREVIDENTE
003 P
S.P.S SISTEMA PREVIDENTE DE SAÚDE
003 P
Academia Brasileira de Segurança Pública
003 P
Academia de Segurança Pública do Brasil
003 P
CLUBE ARENA PRIME
003 P
CLUBE ARENA PRIME
003 P
ACQUA CORPUS CLUB DE GINASTICA
003 P
EUROMARCAS
003 P
Sinhá da Ilha
003 P
ALFA INFORMÁTICA.NET
003 P
FB FERRADURAS BRASIL
003 P
PONTO DO GESSO
003 P
IMOBILIARIA RURAL
003 P
FLUXO VEST
003 P
ROTA DA TRILHA
003 P
MIG SOLDA
003 P
M13 MÍDIA TREZE
003 P
ODOR OFF
003 P
WD MÓVEIS ARTESANAIS
003 P
WD MÓVEIS ARTESANAIS
003 P
FEIRA DO INTERCAMBISTA
003 P
Kabhana
003 P
viajashop
003 P
MANOLA
003 P
Concur$eiro Quiz
003 P
Ronca e Fuça
003 P
003 P
omido fitness
003 P
IPEJA INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDOS JURÍDICOS AVANÇAD 003 P
AGRAMKOW LATIN AMERICA
003 P
Prátika Innova
003 P
INGÁPRINT
003 P
HDCVI
003 P
Microchip Mplab -Atten Instruments - Owon - Austria Mic 003 P
vtrina
003 P
BIG Net SHOP
003 P
Turn Key Consulting
003 P
Turn Key Consulting
003 P
Turn Key Consulting
003 P
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905627059
905627067
905627075
905627083
905627091
905627105
905627113
905627121
905627130
905627148
905627156
905627164
905627172
905627180
905627199
905627202
905627210
905627229
905627237
905627245
905627253
905627261
905627270
905627288
905627296
905627300
905627318
905627326
905627334
905627342
905627350
905627369
905627431
905627482
905627504
905627512
905627539
905627547
905627555
905627563
905627598
905627601
905627610
905627628
905627636
905627644
905627652
905627660
905627679
905627687
905627695
905627709
905627717
905627725
905627733
905627741
905627750
905627768
905627776
905627784
905627792
905627822
905627830
905627849
905627857
905627873
905627881
905688090
905688139
906021855
906026024
906026300
906028825
906030188
906030595
906030617
906030773
906030790
906030803
906030900
906031842
906033020
906033047
906033128
906035163
906035708
906035929
906036232
906037832
906038006
906039436
906042232
906042941
906043530
906044081
906044090
906046238
906047064
906049733
906050952
906051312
906051371
906051401
906051410
906051584
906053447
906053781
906054176
906054389
906054575
906054613
906063558
906068738

Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Goods
OXIGÊNIOS 2
CANTINHO DO BEBÊ
Taizushi
ARROZ BY SAN
MB MOÇA BUNITA
MAMMAJAPA
CASERITA
Position Consultoria
TOP DECOR TRÊS FRONTEIRAS
graza COZINHAS E ARMÁRIOS
NUTRIGROW
SONO LEVE
DR. SABÃO
PERMIX
LAJES CRISTAL
GV
NUTRIGROW
REVISTA TOP DECOR
BlueSky
MINI BOMBOM SORVETES SKIMEL
BRAZILY sports
COOPRE
OBRA PRIMA
HOTEL LAWRENCE
GV
Think English
PERMIX
GV
Q DIMAQSUL
DP DIPAMIX
ELEGANZA
GIARETTA IMOBILIÁRIA
RV ONE
CLÍNICA DE ORTODONTIA DA BAHIA
FON-DIP
COLD-DIP
teste
Italia Delivery
FOREVER BEAUTY
New Design Interiores
teste

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
230
230
139
139
139
139
139
139
feirafolia.com.br
139
ISA - Instituto Santo Agostinho
139
139
MANIFESTO
139
Terra do Sempre Produções.
139
UNIXXTI SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 139
SOUL.SET
139
AS LOTÉRICAS
139
zero grau
139
FONTESB REFORMAS
139
PrintLook
139
FRUTAS DO SOL
139
Teste
139
ITAIQUARA GREGO
230
CLÍNICA POPULAR DO BRASIL
139
Ô Lá em casa! Presentes
139
CORRETORES DE IMÓVEIS S.A.
139
teste
139
teste
139
teste
139
teste
139
Vascello Bar Restaurante
139
sementes germax
139
teste
139
Gangsta
139
Festa Glamour
139
I'm Free Tonight
139
I'm Free Tonight
139
Evox
139
Bilheteria 24 horas
139
Coco & Cana
139
futebol extremo
139
Direito Cotidiano
139
UNAFLOR
139
A Casa do Bolo
139
rejuvenate
139
HOSBOOK
139
ELIDU
139
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1150
1150
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1150
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1151
1151
1151
1151
1151
1151
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1152
1152
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1152
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1152
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1154

906075270 Start Apps
906080622 GRUPO TRENZÃO

139 P
139 P

1154
1154
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100+
1001 QUESTÕES DE CONCURSO
100% GAMES
13 LETRAS
14 BI
18CRR81 CERRUTI
18CRR81 CERRUTI
19 dezenove
1LINE!
2001 UTILIDADES
20 Bi
210 ACESSÓRIOS
2 2 Score
2 2 Score
24 Horas Informática
2+CAPITAL
2+CAPITAL
31 MINUTOS
31 MINUTOS
360 BIKESHOP
39MT
3A3P
3 ELAS SEMI JÓIAS E COMPLEMENTOS
3R+
40 E POUCO IMPORTA
40º Graus
40 GRAUS SALÃO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS
42MT
4F FLORADA FIRME FRUTO FORTE
4F FLORADA FIRME FRUTO FORTE
50MT
70W POWER SOUND 5.1CH SURROUND
76
76
7 CACAU
7 TIME
A7 TELECOM
A7 TELECOM
A7 TELECOM
A AMARYLLIS BRASIL
A ARAGON
AB ABRIL BASIC
AB ABRIL BASIC
AB AMBIENTAL
AB AREIAS
ABBOTT
ABC DA ESPIRITUALIDADE
AB CONCRETOS
AB CONCRETOS
ABDUL HADI FARES
ABEAS - REDE BENEDITINA
ABEAS REDE BENEDITINA
ABERLOUR
ABIPE ASSOC. BRASIL.DE INTERCÂMB. PROFISS. E ESTUDANTIL
ABIPE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INTERCÂMBIO PROFISSIONAL
ABM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS CRECI 7130J
Abobrinhas Festival de Comédia
ABOU ALI MÓVEIS SOB MEDIDA
ABR
ABRANGE
ABRANGE
ABRANGE
ABRANGE
ABRANGE
ABRANGE LOGÍSTICA
ABRANGE LOGÍSTICA
ABRANGE LOGÍSTICA GLOBAL
ABRATEX
ABRIGO DAS ÁGUAS POUSADA
ABRIL CLASSIC
ABRIL CLASSIC
ABSOLUT
ABSOLUT
ABSOLUT BERRI ACAI
ABSOLUT Country of Sweden BERRI AÇAÍ
ABUP
ABUP DESIGN WEEK
ABUP MÓVEL SHOW
ABUP SHOW
ABUZADA SHOES
ABU-ZUZ RESTAURANTE
ABV ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E FACILIDADES
ACAAI ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ARTE DE ARTESANATO DE ITAPE
Academia Brasileira de Segurança Pública
Academia de Segurança Pública
Academia de Segurança Pública do Brasil
ACADEMIA H3 FITNESS
ACADEMIA VIBE FIT
AC ALLERGIC CENTER
AC ALLERGIC CENTER
ACAM - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ASSISTÊNCIA AO MUCOVIS

905520785
905615220
840258836
905613910
905591011
830711015
830711031
905537874
905604768
840117000
905563123
905525035
905577221
905577280
905582829
905548094
905548116
902611216
902611577
905533208
840241046
905598610
905595920
902256998
902870840
905574699
905574834
840241054
840238592
840238606
840241062
830406972
829694633
829694625
902660128
902877674
902866877
902866800
902866656
829838520
902679791
902862219
902862367
902864270
902868217
830727299
840251319
902864300
902864319
905583663
902849476
902849417
905594100
829597603
829597611
905537211
905561511
905533194
902874349
823054128
819741612
819741620
822712210
814094775
901687022
901690023
825150205
905572068
905536070
902862405
902862294
901370525
901399191
902481002
902476092
902661892
902661744
902661655
902661973
905536975
902721569
905524365
830005269
905619579
905596846
905619595
905520700
905447212
902877364
902877178
902798456
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003
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241
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003
003
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235
235
565
003
003
241
351
171
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004
004
400
400
400
400
003
400
003
090
003
003
003
003
003
351
351
004

731
1121
421
1110
1047
198
198
788
1084
259
881
750
960
961
984
810
810
479
479
759
368
1065
1058
472
639
925
926
368
360
360
368
162
149
149
492
702
609
609
607
152
511
569
570
583
619
214
386
583
583
992
550
549
1054
1180
1180
779
872
759
674
1170
1163
1163
1169
1157
445
445
1172
899
767
570
569
443
443
476
476
494
493
493
494
777
519
742
154
1138
1063
1138
729
725
699
697
539

AC ANNA CAROLINNA
A Casa do Bolo
A CASA DO PLANO DE SAÚDE
A CAÇAROLA RESTAURANTE
ACCORD
ACCORD
ACCORD
ACCORD
ACE
ACE BRANCOS DIAMANTE
ACELKAR
ACENDE NO ESCURO MAXINE
ACESSAR
ACESSO G3
ACESSÓRIO CARIOCA ACESSÓRIOS FEMININOS
ACIERA IMÓVEIS
ACISAP Associação Comercial, Industrial e De Serviços D
ACJ ASSESSORIA EMPRESARIAL
ACNE CLEARING
ACNESTOP
ACOLHIDA NA COLÔNIA
ACOLHIDA NA COLÔNIA
ACOMBÊ
Acorda Brasil
Acorde Bem
A COSTUREIRA
AC PROMOÇÕES & EVENTOS
ACQUABIO
ACQUABRAVA
ACQUA CORPUS CLUB DE GINASTICA
ACQUALITÁ
ACQUA MASTER
ACQUAMIX
ACQUA MUNDI
ACQUA VITA
Acquaviva Editora
ACROSOMA
ACRY-LIGHT-GEL
ACRY-LIGHT-GEL
ACTION
ACTION COACH
ACTIVE WOMAN
ACTIVOX
ACÚSTICO GOSPEL
ADAM
ADATRONIC MONITORAMENTO
ADBF
ADDA
ADENTA
AD FILME
ADIT DO NORDESTE ARGAMASSAS COLANTES E REJUNTES
AD MARKETING
Adminco
ADORA BRASIL FESTIVAL
ADORANDO
ADORATTE
AD RECURSOS HUMANOS
Advanced English Course
ADVANTAGE
ADVANTAGE
ADVANTAGE
ADVANTAGE
AEROMILHAS
AEROPAC
AERO SHAKE MILK SHAKE
AEROSORT
AEROSORT
AEROVENTRE
A ESSÊNCIA DO UMAMI AJI-NO-MOTO REALÇADOR DE SABOR UMAM
AesthetiCoach
AFABB-DF
AF ANNY FASHION
AFFARE
AFFARE
AFILINET
AFINAL O QUE QUEREM AS MULHERES
AFINS
AFINS
AFINS
AFINS
AFINS
AFINS
AFINS
AFORISMO
A Fortiori
AFRAS TRANSPORTES E FRETES
AFTER NEWS COMPLEMENT
AG AF COMUNICAÇÃO
AGAIN AB+
Agamat Restaurante
AG ANAIS GVANI NEW YORK

902868594
906054575
905601831
905574621
830724206
830724036
830724184
817986049
840251432
840246102
902869892
830703691
830650040
900829923
840237170
902869051
902710176
901049123
840227922
902795511
902860100
902859994
902864165
902867474
905591313
905523628
905589963
902873156
902103687
905626036
830080643
902864777
905547241
840238525
900094222
905527844
830682929
830723790
830723773
903123339
900155620
902871846
840251203
902800256
905572637
902875531
905574435
902865170
902863371
902865358
902801139
840237421
905565690
840227329
905562119
905548230
840237596
905584279
840238266
840238258
840238240
840238231
828252467
821750941
840214464
830724982
830724923
902875132
830377832
905557581
902433288
905533356
902867970
902867830
905538773
902441698
905613813
905613988
905613856
905613848
905613937
905613872
905613899
902865978
905560183
840246170
822556340
902670204
905583639
905595688
902867849
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003
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565
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400
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100
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011
400
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230
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003
004
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565
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011
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295
003
150
003
351
351
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400
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351
003
003
590
400
003
003
041

621
1154
1072
924
208
207
208
1160
387
377
631
197
173
439
346
625
516
441
297
537
557
557
581
614
1048
737
1043
662
1183
1138
155
587
808
359
430
752
181
203
203
719
431
651
385
541
900
680
921
590
576
592
541
349
885
291
875
812
351
999
358
358
357
357
1178
1169
282
211
211
678
161
830
475
763
618
617
793
475
1109
1112
1109
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1111
1109
1110
598
869
378
1169
508
991
1056
617

72
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ÁGAPE IMÓVEIS DO NORDESTE
AGD AVIATION
AGENDA BRASIL CULTURAL
AgendaPet
Ágere Construção Civil
AGE SYSTEM ANEETHUN
AGHOS
AGHOS
AGITO SP
AGORA DF
AGORA VAI!!
AG PLAST
AGRAMKOW LATIN AMERICA
A GRANDE EVANGÉLICA
AGRIUM
AGRIUM
AGRO BELONI
AgroBoi Campo & Cidade
AGROBRÁS
AGROBRÁS
AGROBRÁS
AGROBRÁS
AGROCAD
AGROCAD
AGROCEL
AGROMANIA
AGROMANIA
AGRONACIONAL
AGRONACIONAL
AGROS
AGROSINDI
AGROSINDI
AGROSPRAY
AGROSPRAY
AGROSPRAY
AGUA DA ROCHA
AGUA MINERAL MIL
ÁGUA MINERAL NATURAL DULAR FONTE SANTA ROSA
ÁGUA MINERAL NATURAL HIMALAIA
ÁGUA MINERAL NATURAL POLAR FONTE NOSSA SENHORA DE NAZAR
ÁGUAS CHACARA DO POETA
ÁGUAS DO AMAZONAS
ÁGUAS DO BRASIL
AGV
AGV
AGV
AGV AGRO VERDE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
A HERCHCOVITCH
A IGREJA BATISTA ALPHAVILLE
AIRCARD
AIR CHINA
AIRIS
AIRIS COMPUTER
AJJ
AKAI
AKAI
AKAI
AKA MARCAS
AK ANNE KANNER
AK ANNE KANNER
AKER
AKFIX
AKFIX
AKFIX
AKIS
AKIYAMA KITBIO
AKIYAMA KITBIO
AKIYAMA KITBIO
AKON COSMETICS
ALA MÓVEIS
ALARMY
A Lavadeira
ALBIERI
ALBIERI
ALC
ALcad
ALCANCY CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES E SEGURANÇAS
ALCOMET
ALCONT Contabilidade
Alegria Brinquedos
ALEL
ALEMDALENDA
ALEMDALENDA
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
ALEXANDRE HERCHCOVITCH
ALEXANDRE JAKSIC PERRONI
ALEX SANDER
ALFA INFORMÁTICA.NET
ALFA SITE BAHRUN !
ALFERRE BOLSAS E ACESSÓRIOS
ALGHARVE
ALGO ALLIANCE
ALIANCE
ALIANÇA BATISTA SOCIAL CEJOP - Educação, Social e Saúde
ALIANÇA COM ALTISSIMO
ALIMENTOS LEVES UN1ONE
ALIMIX
alive MUSIC
alive MUSIC
ALJ SILVA
ALL ABOUT CAKES
ALLBLACK
ALLECO

840235445
905574680
830629289
905584694
905523016
902823574
902878816
902878697
902872044
905557794
829800220
905539532
905626460
905537521
840202679
840202660
902863436
902870998
902878247
902878174
902889982
902889958
905582306
905582349
902421344
905574958
905574842
840237782
840237774
830404970
840237804
840237790
902872974
902872702
902895990
828622507
820760757
902865382
840037597
902864971
840236921
828632030
828642400
829880534
829880550
905525213
905524020
830080180
902875795
817588140
830830880
825043018
825043026
840147546
840036906
840036850
840036795
905576136
820510343
820510335
827905700
840231229
840231350
840231075
840116969
902875469
902875485
902875477
830702830
905562550
902875213
905604113
902870793
902870734
828476624
903887819
902871870
826296378
905565410
905596110
902878450
905575741
905575784
827399987
827400020
827400039
827399960
827399995
827399979
820654078
818480513
830459243
827400047
827400004
827400012
840037651
830722726
905626079
905575032
902875841
902867881
902653199
823119220
905532627
905558790
902243624
902872710
905615883
905615697
902777530
905575067
840230206
905596250
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100
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100
003
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003
100
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003
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990
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011
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990
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100
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150
241
400
003
003
351
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235
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565
003
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003
351
351
400
241
003
003
235
351
003
003
400
003
003
003

331
925
170
1004
733
547
708
707
653
833
151
800
1141
783
281
281
577
642
705
705
714
714
979
980
474
928
926
352
352
162
352
352
661
659
715
140
115
592
230
589
344
140
1178
153
153
751
740
1180
683
1160
221
1171
1172
268
228
227
227
944
1166
1165
134
314
315
312
259
680
680
680
192
879
679
1077
637
636
1178
719
651
127
885
1060
707
939
941
1176
1176
1176
1176
1176
1176
1166
1161
164
1176
1176
1176
230
199
1138
930
684
617
487
120
753
842
471
659
1131
1128
531
930
308
1062

ALLECO
ALL GRIP
ALLIANCE
ALLK ALLKIND OF SPORTS BRASIL
ALLK ALLKIND OF SPORTS BRASIL
ALLKAR
ALL PET
ALLPROT
ALLPROT
ALLPROT
ALLPROT
ALLSAN
ALLSAN
ALMADALOG TRANSPORTES E LOGISTICA
ALMA GAÚCHA
ALMOÇO DO ATLETA
ALOE VERA EXTRATUS
ALOH!
A loja do torcedor
ALÔÔ CADEIRA
ALPES ILUMINAÇÃO
ALPES ILUMINAÇÃO
Alpha Casa
ALPHA DESIGN
ALPHAMAX MÁRMORES E GRANITOS
ALPHAMIX Tecnologia em movimento
ALPHA QUÍMICA
ALPINO
ALPINO
ALPINO
ALSTOM
ALSTOM
ALSTOM
ALSTOM
ALTANIUM NEO2
alteco
Altec Segurança
ALTENBURG TOQUE DE SEDA
ALTENBURG TOQUE DE SEDA
ALTERIAN
ALTERIAN
Althaia
Althaia
Althaia
Althaia
Altiva
ALTOÉ
ALTOÉ
ALTO GESSO
Alto Padrão Musical
ALT TENSIONER
ALUCOVER
ALUMICHAPAS
Alumifit
ALUNOS CONTADORES DE HISTÓRIAS
ALUSTEP
ALUSTEP
ALVENAREX
AMA ALDEIA
AMACIANTE SUAVEN LIS
AMAHIL
AMANARA
AMANIA
A MARCA DO ENVIDRAÇAMENTO
AMARETTO GOURMET
AMARYS BRASIL
AMARYS BRASIL
AMAZON ELEGANCE
AMAZÔNIA BRASILIS
AMAZÔNIA MULHER
Amazonian SPA
AMBCLEAN
AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES
AMBIMET MONITORAMENTOS AMBIENTAIS
ÂMBITO DOMÉSTICO
AMELE
AMELE
A MELHOR MÚSICA BRASILEIRA DE TODOS OS TEMPOS
A MELHOR MÚSICA BRASILEIRA DE TODOS OS TEMPOS
América Med
AMERICANAS.COM VIAGENS
AMERICAN BANKNOTE
AMERICAN BANKNOTE
AMERICAN DINER
AMERICA TODAY 157
AMETHYSTOS DOMAINE LAZARIDI
AMIDOFEC
AMIGO DO LAR ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL 24 HORAS
AMIKI
AMILE
AMINOCAP
AMINOMIX POTROS
AMINOMIX POTROS
AMO
amokids.com
amokids.com
AMOREKINHO
AMOUR DE CHOCOLATS
AMPCO 25
AMPCOLOY
AMPIEZZA HOTEL
AMPLIAR
AMPLI ESPAÇO
AMPLILUB
AMSTERDAM PUB
AMSTRONG
AMT
A MULHER V
A MULHER V
A MULHER V
ANABALLENS
ANA BEATRIZ
ANA JOAQUINA

905596447
840237561
840147490
905583361
905583329
902779958
902582828
905614500
905614550
905614569
905614631
830333550
830333568
905586093
902646940
902664271
840255586
840237030
905576586
905559703
905613341
905612612
905596277
840235410
840118007
905520610
902647563
902912585
902912887
902912402
821124986
821124595
821125010
821124706
830642617
905552997
905558987
905573749
905573714
830722793
830722785
902867911
902868179
902868209
902867962
905522885
902865129
902885847
905585275
902863444
840252072
902871463
905582918
902863975
905572769
816734755
828483183
905598415
905575377
824112245
905596048
905590414
901853577
840116861
901576123
902876643
902877186
905522974
828031967
905594118
905520750
825914256
902798545
840217773
905578830
840251122
840251068
840118538
840118546
905584104
829859330
824646401
824646398
902867628
905589920
905617320
905573560
830715142
829493484
905573315
902875582
902864254
902864203
905533569
905581415
905581423
840158025
905591917
840259247
840259255
902863851
901915289
902868926
902657798
840256540
840202156
840250959
840227604
840227620
840227612
840256680
829721924
905524012
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1063
350
267
991
990
532
478
1117
1117
1117
1118
159
159
1020
483
501
395
345
951
866
1105
1102
1062
331
263
728
484
718
718
718
1167
1167
1167
1167
172
816
845
915
915
200
200
617
619
619
617
732
590
712
1010
577
391
645
985
580
902
1159
1178
1065
934
1171
1060
1045
452
258
444
693
698
733
1177
1054
730
1173
539
286
972
385
384
266
266
998
153
122
122
615
1042
1134
912
199
146
909
681
583
582
765
977
977
276
1049
426
426
579
463
624
491
402
280
383
294
295
295
403
149
740
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ANA MARIA MANIAKS
ANA MARIA ROLL
Ananda
ANAURBANA
ANCOSOL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDIT
ANCOSOL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDIT
ANDAIMEFLEX
ANDAIMEFLEX
ANDAIMEFLEX
ANDAIMEFLEX
ANDAIMEFLEX
ANDAIMEFLEX
ANDERNA
ANDERNA
ANDERNA
ANDERNA
ANDRADE
ANDRÉ IMÓVEIS
ANDREZZA MODAS
ANEMOFER
ANEW
ANFOCAP
ANGELITA FEIJÓ
ANGELITA FEIJÓ
ANGELITA FEIJÓ
ANGELITA FEIJÓ
ANGELITA FEIJÓ
ANGELITA FEIJÓ
ANGELITA FEIJÓ
ANGIOTENSIL
ANGLO SANTISTA
ANGRY BIRDS
ANGRY BIRDS
ANGRY BIRDS
ANGUS CARNE CERTIFICADA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANGUS
ANHANGUERA CAMINHÕES
ANIMAGICAL
ANIMAL CARE FOOD
ANIMALE HOME
ANIMALE HOME
ANIMAL KAISER
ANIMAL KAISER
ANIMAL KAISER ANIMAL KAISER EVOLUTION
ANIMAL KAISER ANIMAL KAISER EVOLUTION
ANIMED BELÉM PLANO DE SAÚDE ANIMAL
Anjo Gabriel
ANTECABOS
ANTHONY
ANTHONY
ANTHONY
ANTIACNIL
ANTON SOLRAK
ANUÁRIO DE SÃO PAULO
AO
AO
AO
AONDE NAMORO
APARECIDA MARCAS
APARECIDA MARCAS
APARTAMENTOS DE VILLA CONCIVIL
APES
APETIDOG
APETIT GRILL
APIARIOS BURITI
APLANE
APLANE WEB
APLBA
APLIC
AP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
APOIO FUNDAÇÕES E GEOTECNIA
APOIO TELEMARKETING
aporta - Encontro Estudantil de Artes Cênicas
APP
APPAREL
APPLY SYSTEM
APPLY SYSTEM
A PRAIA
APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA, MEIO AMBIENT
APTECNET
AQC Amigos que Correm
AQUA DE MINAS
AQUARIUS RESTAURANTE E CHURRASCARIA
AQUASTAR
AQUASWEET
AQUI BARATO CONFECÇÕES
AQUI NÃO
Arariblog
ARASHIKAGE
ARASHIKAGE
AR ATITUDE E RESPEITO
ARAÇATUBOM
ARBOL DE PLATA
ARBORETO
ARCAR
Arca Skateboard
ARCLT
ARCMAN
ARCMAN
Arcofoods
A.R CONFECÇÕES
ARCOR 4.0
ARCOR 4D
ARCTIC TRUCKS
AR DECORAÇÕES
AREA
Arena Pizza Bar
ARENA RIO
ARENA RIO
ARENA RIO
ARENA RIO
ARENA RIO
Argamassa ISOFLOC-NSB
Argamassa Pratiko
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905564685
905592832
902877860
902439499
905533470
905533500
830676783
830676813
830676775
830676805
830676821
830676791
840232101
840232128
840232098
840232110
900747110
840196610
830886699
002553775
840259000
902875647
905577809
905577868
905577884
905577841
905577825
905577892
905577787
840111169
905586581
830648550
830648534
830648569
840221525
840235674
830443517
905522958
840237472
840237456
840238061
840238053
840241291
840241348
905539354
902807544
840221681
830723625
830723633
830723641
905554442
840221665
905547250
830441859
830441875
830441891
901699586
905584597
905584724
902868985
905575571
905555600
830697403
830853014
905587677
905587707
902860542
817267441
902796879
905524489
829454659
902862677
902873571
006112030
905539044
905523261
827042698
905604288
905538757
902870106
830702105
905573790
840256558
840108869
823110281
823071707
902870726
840036922
840036698
905583140
905595912
902384490
902869450
905608909
902865927
822284618
840256833
840256841
902864645
902861794
905599764
905599683
830213856
901904422
830700056
905570111
840231326
840231300
840231199
840231342
840231237
905596773
905592620

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

003
003
100
235
003
003
400
400
400
400
400
400
003
003
003
003
100
003
100
990
003
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
400
400
003
003
351
003
003
003
003
003
003
003
003
004
003
351
351
351
003
003
003
560
560
560
175
003
003
351
003
003
241
241
003
003
351
235
400
003
230
351
351
552
003
003
100
003
003
351
100
003
003
003
270
269
351
003
003
003
003
400
351
003
100
400
003
003
351
100
003
003
004
351
351
003
003
003
003
003
003
003
003

884
1052
703
475
764
764
179
180
179
180
180
180
321
321
321
321
438
280
222
1155
423
681
967
968
968
968
967
968
967
257
1027
173
173
173
287
334
163
733
349
349
354
354
370
371
799
543
289
202
202
202
818
289
808
1181
1181
1181
445
1003
1004
624
937
821
183
222
1037
1038
560
115
538
744
146
572
665
1155
795
734
131
1079
792
633
187
916
402
234
120
120
636
228
226
988
1058
473
628
1095
598
119
404
404
586
567
1068
1068
156
460
184
893
315
314
314
315
314
1063
1051

ARGENE
ÁRIA
ARKADIN
ARKADIN
ArK Brasil
ARKHI-ARQUITETO
ARKHI-ARQUITETO É O ARQUITETO +
ARMARIUS DESIGN
ARMAZÉM 4X4
ARMAZÉM 4X4
Armazém Casa Decor
armazém de artes
Armazem do Reino culinária viva gourmet feito à mão
armazem ecomproducts
ARMEN
Aroma Espresso
ARPA
ARPA
ARPOADOR
ARPOADOR CLÁSSICO
ARPOADOR CLÁSSICO
ARPOARDOR CLÁSSICO
ARQ GESSO
arqlogis
Arquitetura Feminina
Arquivo Ativo
ARREDO
ARROZ BY SAN
ARROZ CAPRICHO
ARROZ FOGÃO DE LENHA
ARROZ FOLHA AZUL
ARROZ FOLHA VERDE
ARROZ KI GOSTOSO
ARROZ POPULAR
Arroz Tocantins
ARRUDA SIMÓES
ARTAMA
ARTE A2
ARTE ADESIVA
ARTE & BELEZA
ARTEC EXPERT HAIR
ARTE LUX
ARTENS
ARTEPROJETO
ARTÉRIA
ARTE RUMO
ARTES"DE UM TUDO"
ARTES"DE UM TUDO"
ARTEX AÇO INOXIDÁVEL
ARTEX AÇO INOXIDÁVEL
ARTEX AÇO INOXIDÁVEL
ART FOX
ARTGRAF ETIQUETAS
ARTHUR AND THE WAR OF THE TWO WORLDS
ARTIGOTECA
ARTIGOTECA
ARTILHEIRO
ARTIS Q.ZEN
ARTIS ZEEGO.ZEN
ART-LATEX
ArtWork Studio
A RUA É NÓIZ
Arya Laya
ASBIN ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA ABIN
ASBRASUCO
ASIAN WOK
AS LOTÉRICAS
ASMACOOL
ASMACOOL
ASMACOOL
As Marias de Carol Acessórios
AS Parts Grupo Auto Sueco
ASPELLE NYLONS
ASPEN CÍRCULO
Assembleia de Deus Seguidores de Cristo
ASSEMBLÉIA DIGITAL
ASSEMBLEIA ONLINE tudo igual, mas diferente!
ASSET DB
ASSET DB
ASSETUR
ASSETUR
ASSETUR
ASSIS E ASSOCIADOS ENGENHEIROS CONSULTORES
ASSISTEC
associação racing
ASSOCICAR PROTEÇÃO AUTOMOTIVA
ASSTRAB - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO BRASIL
ASTER
ASTRASAND
ASUS TAICHI
ATACAREJÃO ATACADO & VAREJO
ATAK
ATALAIA DO DEUS VIVO
A-T ALEGRA-TE
ATAR
Ateliê do Brigadeiro
ATELIER DA PEPI
ATIBAIA SHOPPING
ATIBAIA SHOPPING
ATIBAIA SHOPPING
ATIBRÁS
ATIVA NAUTICA
ATIVO
ATLANTA
ATLANTA
ATLANTICO
ATLANTICO RESEARCH CENTER
ATLAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Atlas Tecnologia e soluções integradas
ATM
ATP SPORTS
ATRIUM DOG
ATTACK

830724974
905569849
830634312
830634347
905537076
902726277
902726390
902102311
905523776
905523644
905569113
905579240
905558847
905523334
902844385
905570570
902199447
830484450
905600657
905600681
905617665
905600703
902878310
904842894
905546717
902877640
840245980
905627539
905584643
823150810
840117965
840117973
905556305
823426181
901086746
840250851
840257503
905576012
905525221
905522869
829447377
905523415
902744453
905538170
905563298
902637142
830758615
830758607
901822159
901822183
901822205
905532937
902858343
829525190
840235828
840235810
901856320
840258704
840258720
902876627
901791075
905537432
902865900
840257686
905599110
905584252
906033047
905618203
905617924
905617525
905567749
901433683
902883046
905583957
905539885
905564693
905564600
840231474
840231466
902784641
902784692
902784625
840255896
823084329
905614542
905524837
830763457
823091856
905559215
840257910
902866010
905563085
902866745
902675281
902769960
902865889
830652388
840251416
840251408
840251394
905574001
840238797
905591542
825690757
825690749
902870807
902870874
826112641
901547808
840165986
826674780
905590619
840230486

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

100
003
400
400
003
400
400
175
003
003
003
003
003
003
090
003
400
400
003
003
003
003
351
003
003
351
003
003
003
270
003
003
003
400
351
003
003
003
003
003
100
003
400
003
003
400
400
400
295
295
295
003
351
351
003
003
351
003
003
351
351
003
041
003
003
003
139
003
003
003
003
351
241
003
003
011
011
003
003
400
400
400
003
286
003
003
090
269
003
003
351
003
100
400
400
100
400
003
003
003
003
003
003
100
100
100
100
100
175
003
100
003
003

73
211
893
171
171
778
520
520
468
738
737
891
975
842
735
548
894
470
164
1071
1071
1135
1071
706
724
808
701
376
1149
1003
120
262
262
825
121
441
383
410
942
752
732
146
736
524
789
881
480
216
216
450
450
450
756
553
146
335
335
455
420
420
693
449
781
598
412
1066
999
1153
1136
1135
1135
889
443
711
996
804
884
884
316
316
534
535
534
396
120
1117
748
217
120
847
413
598
881
608
510
530
598
175
387
386
386
919
362
1049
125
125
637
639
126
444
276
129
1047
312

74
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ATTACKTIX
ATTA CONSULTORES
ATT - ALL THE TIME
ATTITUDE LINE
ATTRACT ENGAGE DEVELOP RETAIN
ATTRACT ENGAGE DEVELOP RETAIN
ATTRACT ENGAGE DEVELOP RETAIN
ATTRACT ENGAGE DEVELOP RETAIN
ATUAL
ATUAL COMEX
ATV ATREVIDA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
audcontabil auditoria e contabilidade
AUDIOFLAT
ÁUDIOPLUS
AUDISOL
AUDREN DESIGN MÓVEIS PLANEJADOS
AUREX DIGITAL TECH
AURORA
AURORA
AURORA
AUTEC
AUTHENTIC PICABU
AUTHENTIC TRAPPIST PRODUCT
AUTO CENTER GIRO
AUTOCRED
AUTO CRED FIAT
AUTO ESCOLA EDUTRAN
Auto Escola Estrada Real
AUTO ESCOLA TRANSFORMAÇÃO
AUTO ESTILO
AUTO ESTILO
AutoLEX Baterias
AUTOMAMAIS
AUTO PEÇAS MARIANA
AUTO PEÇAS PAZ
AUTO SERRA VEíCULOS
AUTOTRAC 1
AUTOTRAC 1
AUTOTRAC 1
AUTOTRAC 1
AUTOTRAC 1
AUTOTRACK-ONE
AUTOTRACK-ONE
AUTOTRACK-ONE
AUTOTRACK-ONE
AUTOTRACK-ONE
AUTOTRAC ONE
AUTOTRAC ONE
AUTOTRAC ONE
AUTOTRAC ONE
AUTOTRAC ONE
AUTOTRAC ONE
AUTOTRAC ONE
AUTOTRAC TELEMETRIA
AUTOTRAC TELEMETRIA
AUXYBORR
AVAL
AVAL
AVANTE DENTAL
AVATAR FAMESTAR
AVATAR FAMESTAR
AVEMAR
AVENCA
AVENTURE AV
A VIDA POR SP
ÁVILA
AVITA TUDO DE BOM
AVITA TUDO DE BOM
AVIVAMENTO
AVT-450 DESINFETANTE
AWIX
AXÉ ORIXÁ
AXION PLUS
axsound
AZEITE DE DENDÊ PALMEIRAL
AZNUTRI
AZULÃO EXPRESS
AZUL DO VENTO PÁRA-QUEDISMO
AZUL DO VENTO PÁRA-QUEDISMO
AÇAÍDEIRA
AÇAI POWER VENDENDO ENERGIA
AÇAI TROPICAL
AÇÃO VEICULOS
AÇO BELÉM
AÇONORTE
AÇOUGUE TOBIAS
Açucar Cristalmontes
B2
B2LEARN
BABYCLETA
BABYCLETA
BABY FRUIT
BABY LUK
BABY PIZZA
BABY ROCKA
BABYZEN
Back contact
Back contact
BACK DOOR BOUTIQUE
BACKSTAGECOUNTRYBAR
BACTOP
BAGHEERA
BAGHEERA
BAGHEERA
BAGHEERA
BAGHEERA
BAGHEERA
BAGHEERA
BAGHEERA
BAGHEERA
BAGHEERA
BAGHEERA
BAGHEERA

830668721
902877976
905613392
905556232
840235879
840235852
840235836
840235844
800274261
902874225
830702709
905576713
905582454
905559029
902859374
905556623
902860739
840256639
840256566
840256590
823347770
902873385
900969598
905614780
819044261
820252999
905557719
902305425
902808931
905584287
905584309
902676075
905599284
905564448
905523237
905576691
902873717
902873814
902873784
902873750
902873610
902874381
902873920
902874454
902873873
902873890
902877518
902877348
902876422
902876384
902877283
902795252
902795732
902795872
902796046
902681117
901914037
901914037
905493745
840221827
840221819
840246234
905609417
902809997
902868896
905553110
902860917
902860836
905536924
823151700
905586425
830701818
901624217
905586360
829418008
905606159
905595734
902868608
902868675
840145586
905585313
905539753
828500193
902897780
905574559
905554469
900692723
905576802
902864696
902121464
902121430
902773291
902877828
827424493
840257210
901243418
830703845
830703853
905586654
903700336
905574966
840110162
840110197
840110138
840110235
840110804
840110855
840110057
840110502
840110650
840110430
840110464
840110758
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P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

400
351
003
003
003
003
003
003
920
100
351
003
003
003
351
003
351
003
003
003
820
351
400
003
235
191
003
100
004
003
003
400
003
003
003
003
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
004
004
004
004
400
185
175
003
003
003
003
003
400
100
003
351
351
003
269
003
351
210
003
100
003
003
351
241
003
003
003
821
351
003
003
351
003
351
351
351
400
241
100
003
351
004
004
003
155
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

178
704
1106
824
335
335
335
335
1156
673
191
953
982
845
554
825
561
403
402
402
1170
663
440
1120
115
115
832
472
543
1000
1000
510
1067
884
733
953
666
667
667
667
665
675
668
675
668
668
700
699
691
691
699
537
537
538
538
511
462
462
727
291
290
378
1095
543
624
816
562
562
777
121
1023
185
445
1022
145
1091
1057
621
621
266
1010
803
1178
716
923
818
437
954
587
468
468
530
703
132
409
442
198
198
1028
719
928
245
245
244
246
253
253
243
249
251
248
248
252

BAGHEERA
840110715 P 003
BAGHEERA
840110081 P 003
BAHER
905614720 P 003
BAHIA BAIANA
905552890 P 003
BAHIA BLOCK
830702695 P 100
BAHIA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
905596242 P 003
BAIRRO NOVO
902871730 P 100
BAIRROS DO TAMANDUATEÍ OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOC 905576780 P 003
BAIS
902769405 P 400
Baixo e Voz
905555996 P 003
BAJA MOTORSPORTS
830686746 P 400
Bajja
905583884 P 003
@BALADA
905612272 P 003
@BALADA
905612345 P 003
BALCONY BRASIL
840116926 P 003
Balneário SABOROSO
905584830 P 003
BALOO
840109652 P 003
BALOO
840109539 P 003
BALOO
840110065 P 003
BALOO
840109954 P 003
BALOO
840109814 P 003
BALOO
840111037 P 003
BALOO
840109768 P 003
BALOO
840109997 P 003
BALOO
840109970 P 003
BALOO
840110049 P 003
BALOO
840110022 P 003
BALOO
840109865 P 003
BALOO
840109911 P 003
BALTOGAR
840111150 P 003
BALU PROMOCIONAIS
905578058 P 003
BALU PROMOCIONAIS
905578252 P 003
BAMBERG BIER EXPRESS
830701940 P 351
BAMBI
828652350 R 821
BAMBINO
824707281 P 351
BAMBINO 5500
902877593 P 241
BANABORGES
905599420 P 003
Banana Longboards
905553560 P 003
Banana Rosa
901969370 P 230
BANCA DE BANANA
905586255 P 003
BANCO DE ALIMENTOS
840221509 P 003
BANCO EMPRESARIAL BANDEIRANTES
820191973 R 565
BANCORTUR
902870866 P 351
BANCOS SOCIAIS
840221584 P 003
Banda Apostolo'Z
905596722 P 003
BANDA BADALAWÊ
830016600 P 351
BANDA CAETANO
905559339 P 003
Banda Chocolate com Tequila
905569610 P 003
BANDA CR-3
830701826 P 351
Banda Dutton's
905539621 P 003
BANDA FILHOS DE PLATÃO
830722718 P 351
BANDA FOGO E GLÓRIA
902871749 P 100
BANDA FORRÓ CARICIAR
905575687 P 003
BANDA FORRÓ PETECA
840258950 P 003
BANDA FORRÓ SEM LIMITES
828416796 P 351
BANDA FORROZÃO ARTSHOW
840222912 P 003
BANDA G.D.O DO FORRÓ GAROTOS DE OURO
902867202 P 351
Banda IdeiaXekke
905536711 P 003
BANDA INOVA
901859109 P 230
Banda Menina Bakana
905605411 P 003
BANDA NOVA GERAÇÃO
902854666 P 241
BANDA NUMEROS
905585291 P 003
BANDA PEGADA LOUKA
905570669 P 003
Banda Plurais
905537408 P 003
BANDA PRIME
902026496 P 230
BANDA REFLEXUS DE CRISTAL
905547519 P 003
BANDA TEMPESTADE DO FORRÓ
902749986 P 351
BANDA TOQUE DE CLASSE
902860780 P 241
BANDA TOTUS
905553640 P 003
BANDA TROPICAL BRASIL
902864491 P 100
BANDA VIDA LOKA
905573250 P 003
BANDA XAQUALHA
830791558 P 351
BANDEIRANTES
821055291 R 565
BANDEIRANTES EQUIPAMENTOS DE PAGAMENTO DE CONTAS
819624586 R 565
BANDEIRANTES EQUIPAMENTOS DE PAGAMENTOS DE CONTAS
819624616 R 565
BANDEIRANTES LINHA TELEFONICA DIRETA
819625965 R 565
BANDEIRANTES LINHA TELEFONICA DIRETA
819625957 R 565
BANDEIRANTES MONEY
820454729 R 565
BANDEIRANTES MULTIEXTRATO
819751707 R 565
BANDEIRANTES MULTIEXTRATO
819751693 R 565
BANDEIRANTES URNA DE PAGAMENTOS DE CONTAS
819624578 R 565
BANDEIRANTES URNA DE PAGAMENTOS DE CONTAS
819625922 R 565
BAN DEL
840251270 P 003
BANDIDA
902737589 P 400
BANLIMPO
902873679 P 351
BANOM
905572076 P 003
BARAH ENGENHARIA
905598555 P 003
BARAH ENGENHARIA
905598598 P 003
Baralhada
905589912 P 003
BARÃO DE MAUÁ FOR MEN
905567480 P 003
BARATO DA OBRA
905533313 P 003
BARATO NÉ!!!
903323524 P 180
BARBER S-2
007143060 R 990
BAR DO PEDRINHO COPACABANA DESDE 2008
901301892 P 351
BARÉ IMÓVEIS
902416359 P 150
BARÉ IMÓVEIS
902416359 P 180
BAR EXPRESSO SOROCABANO DESDE 2003
902868837 P 351
BARILOG
905614135 P 003
BARI MUSSARELA
905612426 P 003
Barômetro
905612159 P 003
BAR QUITANDINHA
905574710 P 003
BARRACUDA
830689818 P 400
BARRA WORLD SHOPPING & PARK
901770299 R 512
BARTEKIM
902757636 P 400
BARTEKIM CHOPERIA
902859838 P 351
BARTEKIM JAPONES
902859820 P 351
BASCO
814148441 R 990
BASE - Base Assessoria e Serviços Esportivos Ltda.
905567285 P 003
BASENTABS PASCOE
840251696 P 003
BASE - OUT COLLECTION
905504976 P 003
BASE S/A
826476155 P 351
BASHER RC
905573072 P 003
BASICA CAMISAS
905554817 P 003

251
244
1119
815
190
1062
650
954
529
823
182
995
1100
1101
259
1005
239
238
243
242
240
255
240
243
242
243
243
241
242
257
969
971
187
1179
122
701
1067
816
464
1021
287
1164
639
288
1063
154
849
891
186
801
199
650
939
423
137
291
612
774
456
1090
551
1010
894
781
466
809
524
562
817
585
908
219
1167
1163
1163
1163
1163
1165
1163
1163
1163
1163
386
522
666
899
1065
1065
1042
888
762
719
1155
442
474
474
623
1114
1102
1099
925
182
1183
525
556
556
1157
888
388
728
128
906
818
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BASSO INDUSTRIAL
BASSO INDUSTRIAL
BATA AMBASSADOR
BATA INDUSTRIALS
BATALI
BATA TECHNOLOGY
BATAVO IDEAL
BATAVO IDEAL
BATEL KIDS
Baterias AutoLEX
BATERIAS FREITAS
BATERIAS HELETROL
BATLÓ
BATUK DO BRASIL
BAUTECH
BAWSKA ICE
B BANANA RECORDS
BB blueberry
BBDC BANCO DE DADOS COMUM DE CREDENCIAMENTO
BBDC BANCO DE DADOS COMUM DE CREDENCIAMENTO
B Bentley STORE
BB Folia
B BIAGGI
BBS PRO SOUND
BBVA BANCOMER
B Carmo pontocom
BD BLU-RAY DISC
B de Bonita
B.DUCK
BEACH BOARD
BEAT SAMBA MUSIC
BEAUTIFUL MAGIC
BEAUTIFUL MAGIC
BEAUTIFUL MAGIC NH
BEAUTY FOR FUN
BEAUTY FROM WITHIN
BEAUTY HOUR
Bebês e Mimos
BE BRANCOTT ESTATE
BECKETT
BECO DO MOCOTÓ
BE COOL
BEEF SPACE SUA LOJA DE CARNES
BEEF SPACE SUA LOJA DE CARNES
BEER CENTER
Beerpromo
BE FREE ENGLISH SCHOOL
BE GREEN
BE HAPPY CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
BE HAPPY NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
BEHRINGER
BEHRPRO
BEIJO DA SORTE
BEIJO DA SORTE
BEIJO DA SORTE
BEIJO DA SORTE
Bela Casa aqui tem telhas e acabamentos
BELAVITTA
BELDENTAL
BELEZA SUSTENTÁVEL
BELIFFEBEL
BELIFFEBEL
BELIFFEBEL
BELLA
BELLA CHIC
BELLA JANELA
BELLALI LINGERIE
BELLA ROSE
BELLAVISTA ESTATE BUENO
BELLAVISTA ESTATE BUENO
BELLE BANNE
BELL VALEY SINOS
BELOO
Belo Vale Alimentos
BELTAXI
BELTECH INFORMÁTICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
BEMA
BEMBOLADO
BEM CASADO DÁ SORTE
BEM ESTAR COLCHÕES
BEMIS
BEMIS
BEM ME QUER
BEM ME QUER
BEM ME QUER
BEM-VINDO BANRISUL SERVIÇOS FINANCEIROS
BENDITHO BAR
Bendito Biquíni
BENDITO DESEJO
Bendito Vestido
BENEÇÚCAR
BEN-HUR ENGENHARIA METALÚRGICA
Benntta
Bens Imóveis Empreendimentos Imobiliária
BESSIE COMPLEMENTOS
BEST IN SHOW
BeSure
BETA
BETA
BETAXETIN
Bethânia
Bethânia
Bethânia
Bethânia
BETINA
BETINHO CARRERO
BETON MIX CONCRETO LTDA
BFF - BEST FRIENDS FOREVER
BFF - BEST FRIENDS FOREVER
BFF - BEST FRIENDS FOREVER
BFF - BEST FRIENDS FOREVER
BFF - BEST FRIENDS FOREVER
BFF - BEST FRIENDS FOREVER
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905533100
905533151
840232306
840232195
905614739
840232241
905582837
905582861
902869078
902675982
902189450
902866907
830821554
902869990
840148020
902896520
905595998
902767836
902859919
902859960
905573986
905558103
840037023
902860500
828634432
905573153
827497350
905533704
840252617
902027026
905554604
904423786
818119713
819189154
905612620
902002511
902769138
905605020
905585658
840238088
902659847
905537238
902869337
902869434
829012095
905568630
905537165
905605381
905569458
902865960
830725440
840252366
830703160
830703187
830703195
830703179
905576675
902798987
901312576
830618767
905554426
905554493
905554477
830333622
900483555
902877313
902873199
827907656
902869647
902869671
840237430
905559479
830791485
905558774
905608755
905582233
905419820
840227884
905590546
905560663
840038020
840038003
905585640
905585453
905586298
905520661
905595882
902813587
902861743
902814281
902872443
902871668
901553158
905568346
840227833
840118317
905547616
905585666
830618619
905582438
905524896
905524942
905525027
905525094
905586263
820277444
903886251
905575350
905575431
905575385
905575415
905575458
905575474

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P

003
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100
400
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351
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003
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351
010
010
003
003
003
351
351
003
400
003
003
400
003
208
700
700
003
400
400
003
003
003
400
003
100
100
565
003
003
003
003
090
351
003
100
100
100
100
003
004
175
400
003
003
003
351
100
100
351
150
090
090
003
003
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
351
400
351
351
400
003
003
003
003
003
400
003
003
003
003
003
003
990
150
003
003
003
003
003
003

757
757
322
321
1119
322
984
984
625
510
469
610
220
632
270
715
1059
529
556
556
918
836
228
559
140
907
132
766
394
467
818
723
1161
1162
1103
465
529
1088
1013
355
491
779
627
628
1179
890
779
1090
891
598
213
393
194
194
194
194
952
540
443
169
818
818
818
159
434
699
662
134
630
630
349
862
219
841
1094
978
725
297
1047
870
232
231
1013
1012
1021
729
1058
545
566
545
657
648
444
889
297
265
809
1013
169
981
748
749
750
750
1021
1165
719
934
935
934
935
935
936

BFF - BEST FRIENDS FOREVER
B FLAT V
BF SUPLEMENTOS
BFW Beauty From Within
BFW BEAUTY FROM WITHIN
BFW Beauty From Within
B & G
BG BIANCA GIBBON
BG BIANCA GIBBON
BH2O TELE MINERAL
BH360º
BHC
BIACREAM
BIAGGI
Bibi e Maria
BÍBLIA DE ESTUDO DO ESPÍRITO SANTO
BÍBLIA DE ESTUDO DO FOGO
BÍBLIA DE ESTUDO DO PODER DO ESPÍRITO SANTO
BIBLIA DE ESTUDO POVOS NÃO ALCANÇADOS
BÍBLIA DO FOGO
BICA PEDRA
BICHO BONITO
BICHO COMEU
Bicho Legal
BICHOS DO SUL
BIENAL DE DANÇA DA AMAZÔNIA
BIEN'ART
BIFE DOG
BIG BLOCOS
BIG CHINA
BIG CHINA DELIVERY
BIG Net SHOP
BIG TOYS
BIG TURMA
BIG WALL EQUIPAMENTOS PARA AVENTURA
Biju Mel
BIKELIN
BIKE ONE
BIKETRONIC
BIKE VIP CLUB
BIKINI COMPORTADO
BILHAR EL CONDOR 13
Bilheteria 24 horas
BILLY
BIMAGAN
BIMALUMI
BINGO RIO
BIOALLERGIC
BIOARRAY SOLUTIONS
BIOARRAY SOLUTIONS
biocell
BIO CLEAN
BIOCLIN
BIOCOLA
BIO COLUNA
BIOCTAL
BIOCTAL
BIOCTAL
BIOCUBE
BIOFAST
BIO FITNESS CLUB
BIOFRUT
BIOIMIS
BIOIMIS
BIOIMIS
BIO LASER DO BRASIL
BIOLAVAGEM AUTOMOTIVA
BIOLINKER
BIOLL
BIOLOGIA INTERAÇÃO E TECNOLOGIA
BIOMA
BIOMARKER
BIONDI
BIO PANTANAL
BIOPATH
BIOPLANET
BIOPLANET
BIOQUÍMICA
BIOQUÍMICA DA AMAZÔNIA
BIOREPEL
BIOREPEL
BIOSILK
BIO-VAC
BIOVIDA SAÚDE
BIOVITA
BIOXIDIL
BIRCATTI
bis2bis
BISCOITOS BALNEÁRIO
BI-SEPT
BISK DOG
BISOLIFT
Bistroquet
BISTROT DUPARC
BIT GROW
BITTOS
BIVIK
BIZRATE
BIZRATE
BIZU DELÍCIA DE EMOCÃO
BJ DIESEL MECÂNICA E COMÉRCIO
B & K INVESTIMENTOS
BKP
BKR EVENTOS & FESTAS
Black Belt
Black Belt
BLACK FRIDAY
BLACK FRIDAY PERNAMBUCANAS
BLACK"METAL"IPA
Black Onyx
BLACK SERVICE
BLACK TIE
BLACK TIE

905575318
905611535
840231725
902002201
902002619
902002236
840236425
905559371
905559290
905558782
827860765
830725695
902846086
840037015
905533763
902871943
902871960
902872028
905611446
902871951
840241577
829680330
902652915
905583213
902863967
902869833
826720587
828461848
840238568
902872508
902872583
905627016
902871633
905574257
828845034
905574729
840118180
905557905
902866389
905537718
902875221
840227787
906051584
827025696
905601416
905600088
830619658
902876295
840258160
840258194
902945149
829754547
905606507
905606698
902879057
902878824
902878891
902878743
840257562
901842842
840147376
822130831
840109210
840109237
840109199
905573234
901556556
902737376
830421599
905599101
902868349
830703209
902863231
830852999
828355436
905533658
905533593
825392683
902859676
902872494
902872770
840257031
840036264
905576357
825084326
902704583
902869680
905592492
905584449
840257953
905564090
830724702
905595238
905523890
902866192
902862421
815656106
825485940
825485932
825272548
905604733
902872745
901853070
902865609
905539877
905539834
905573919
905574460
905549465
830703829
905605098
905614003
905613970
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003
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003
400
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400
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100
351
100
003
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351
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351
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351
400
003
351
351
560
820
003
351
351
003
351
003
822
003
003
003
351
003
351
003
139
351
003
003
400
351
003
003
150
235
003
003
090
351
351
351
003
400
003
552
003
003
003
003
560
400
230
003
241
351
351
241
351
003
003
591
351
351
241
003
003
003
821
400
351
003
003
003
003
351
003
003
100
100
990
230
230
400
003
351
351
351
003
003
003
003
003
100
003
003
003

75
933
1097
318
465
466
465
341
850
849
842
134
214
549
228
767
652
652
653
1096
652
372
148
487
989
580
631
1174
1178
360
657
658
1143
647
920
1179
925
264
834
603
786
679
296
1153
131
1071
1069
169
689
416
416
719
150
1091
1092
709
708
708
708
411
451
267
1169
235
235
235
908
1183
522
163
1066
620
194
576
222
137
766
765
1172
555
657
660
408
224
947
1172
516
630
1050
1001
414
882
210
1055
739
600
570
1159
125
125
124
1084
660
451
594
804
804
918
922
814
198
1088
1112
1112

76
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BLACK & WHITE
BLACK & WHITE
B@LADA.COM
B@LADA.COM
B@LADA.COM
Bladelock Technology Keeps Blade Locked In
BL BANK LOG
BLENDY
BLIMPS BALOES PROMOCIONAIS
BLINDAFORT
BLOCO CAIPIRINHA CAIP PRODUÇÕES
BLOCO DO SARGENTO PIMENTA
BLOCO INFLAMÁVELL
BLOCO ROMANCE
BLOG DIÁRIO
BLOG MONEY
BLONDE
BLONG EVOLUTION PECCIN
BLOOM GIVENCHY
BLUEFIRE
BLUE MINT
BLUE RABBIT
BLUE RABBIT
BlueSky
BLUEYES
BLUGIRL
BLULL
BLUMENTHAL
BMA AMBIENTAL BIOTECMA
BMA AMBIENTAL BIOTECMA
BM DUMONT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
BN BELEZA NATURAL
BN BELEZA NATURAL
BN BELEZA NATURAL
BOAH
BOA MESA
BOA MESA
BOA SEMENTE - IGREJA EM CÉLULAS
boação
BOCUSE D'OR
BOCUSE D'OR
BODY CENTER ACADEMIA
BODY ENERGY
BOIS DE NUIT
BOISE CASCADE
BOISE CASCADE
BOISE CASCADE
boitugelo
BOI VERDE
BOLA 7 MUSIC 7
BOLA BANANA
Bolimbola Box
BOLOS DO FLÁVIO
BOLOTA LANCHES
BOMBATEC
bombolinha
Bombolinho
BOM DIA ITATIBA E LOUVEIRA
BOM DIA ITATIBA E LOUVEIRA
BOM DIA LOUVEIRA
BOM DIA LOUVEIRA
BOMGOSTO
BOM JESUS AGRO
BOMPACK
BOMPACK
BOMPACK
BOMPACK
BOM PRINCÍPIO
BOM PROVEITO
BOM PROVEITO
BONANZA PIZZARIA
BONDE DA CRUZEIRO SERTANEJO
Bonde dos Chocolícias
Boneca de Panno
BONJOUR
BONNAROO
BONOLAT
BONPOP
BÔNUS CARD UNICARD
BOOMERANGFAN
BORELLA CONSTRUÇÕES
Borgato
Borgato
Borgato
BORN IN PARADISE
BOSEN TIRE
BOSSAMBA
BOSTON BAKERY PAES . DOCES . BOLOS & MUITO MAIS
BOTA FORA DUNELLI
BOTA FORA DUNELLI
boteco do arroz
Botelho Comunicação
BOTEQUIM SALVE SIMPATIA
BOTEQUIM SALVE SIMPATIA
BOTICA ANIMAL
BOTICA ANIMAL
BOUGAINVILLE
BOULEVARD MIX
BOUTIQUE DO PESCADO
BOUTIQUE DOS ENXOVAIS
Boutique TABV
BOVIMAIS
BOVIPLUS
Box Ideal
BOXING MACHINE
BR
BR
BRABOX
BRABULL'S
BRAHMA10
BRAHMA 100
BRAHMA 1000
BRAHMA 200

840259328
840259280
905613015
905613287
905612434
905532732
902878476
828760870
840231636
905591208
830702822
905549619
828124078
905591054
902680374
902682130
900670592
905579046
905525159
840228740
819200093
900682698
826600085
905627709
902874160
826752063
905575750
822706024
905596293
905596285
905539320
840257970
840257937
840257945
825124123
901856266
901856231
902866311
905555481
840227981
840227965
905576047
905575148
840195745
830640380
830640398
830640363
902683110
822042894
830431527
902653610
902802275
905559274
905569148
900542047
902855263
902862260
840237715
840237693
840237685
840237707
905610920
840241739
828526338
900928123
828526338
900928123
902846035
902872656
902872648
840256159
905615093
905533372
905378911
901916897
905608720
905563883
840241011
828052905
840256817
905539370
905577272
905577302
905577337
840257902
902771078
905611039
830264809
905592590
905592786
905562135
905582276
902860976
902861034
905583850
905583779
821934490
905572750
905536355
902661590
905527410
902660829
823742237
905577175
840037600
840256876
840256892
840157320
905615263
840251742
840251750
840251769
840251777
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003
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590
590
003
351
269
003
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003
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100
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100
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003
003
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003
400
400
400
400
400
090
400
400
003
003
351
351
090
003
003
003
003
003
003
235
235
251
251
351
100
100
003
003
003
141
100
003
003
003
235
003
003
003
003
003
003
400
003
171
003
003
003
003
241
351
003
003
400
003
003
400
011
400
821
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

427
426
1103
1104
1102
755
707
141
317
1048
191
814
136
1047
511
511
436
974
751
298
1162
1182
1174
1151
673
130
940
1169
1063
1062
799
414
414
414
124
454
454
602
820
297
297
943
931
280
172
172
172
512
118
163
488
542
848
891
434
551
569
352
352
352
352
1096
374
139
440
139
440
548
659
659
399
1121
763
725
463
1094
882
368
135
404
799
961
961
962
413
530
1096
157
1051
1051
875
979
562
562
994
994
118
902
770
493
752
492
1170
960
230
405
405
275
1122
389
389
389
389

BRAIN
BRAIN
BRAIN
BRAIN
BRAIN
BRAIN DIGITAL
BRAL-MAX
BRANCA FULÔ
BRAND-FINANCE
BRAND NEW
Brands in Box
BRASARÁBIA
BRASFOAM COLCHÕES E ESPUMAS
brasileirão
Brasiles Construtora e Incorporadora Ltda
Brasília Inox
BRASILIDADE CORRETORA DE SEGUROS
BRASILLUX
BRASIL MINÉRIOS
BRASILPLAY
BRASILRENTAL BRR
BRASILRENTAL EMPILHADEIRAS
Brasil Sucos
BRASINHA RESTAURANTE
BRASLEN chocolates
BRASMAQUINAS IRRIGAÇÃO E MAQUINAS
BRASMAR
BRASMAR
BRASMAR
BRASMAR SERVIÇOS LOGÍSTICOS
BRASMAR SERVIÇOS LOGÍSTICOS
BRASMAR SERVIÇOS LOGÍSTICOS
BRATLETAS
BRÁULIO & RICARDO
BRAVO
BRAVO DOIS
BRAZFRANGO
BRAZFRANGO
Brazilian Flavour
BRAZILY sports
BRAZOES DA ESTRADA
BRAZUCA
BRAZUCA
BRCARD
BRCARD
BRECHO DA PATY BRE CHIC
BRÈGE
BRENNAND CIMENTO CIMENTO REAL
Breu Branco Folia
Brick Empreendimentos Construção e incorporação
BRI CRED
BRIGADEIRANDO COM KARLA SOUSA
BRIGADEIRO & CO.
BRIGADEIRO DICUNHADA
BRILHA NO ESCURO MAXINE
BRINDES BMW
BRIQUE GOSPEL
British Academy
BROETTO
BROMIUM
BROMIUM
BROOKS BAR
BROOKS BAR
BROOKSIDE
BROOKSIDE
BROTHER AT YOUR SIDE
BROTHER AT YOUR SIDE
BROTHER AT YOUR SIDE
BROTHER AT YOUR SIDE
Brother & Brother
BRUNO E THIAGO
BRUSCK SC
BRUTALIS
Brutus Suplementos
BR VET
BRwood
BS BELLE SCARP
BUBBLE BAR BAZZAR
BUCANERO
BUENO
BUENO
BUENO BR. ESTRUBOX
BUENO BR. ESTRUBOX
BUENO BR. PRINT
BÚFALO
BUFFET DE IGUARIAS
BUFFET INFANTIL FABRINKANDO
BUFFET ST PAUL FESTAS E EVENTOS
BULLDOG
BULLI & PUPE
BUMBO
BUMBO
BUMBO
BUNKER LOCAÇÕES
Burguesinha
BURGUETO
BURLLESQUE
Burrill Brasil Investimentos
BUSCA BICO
BUSCAPE IMÓVEIS
BUZZYBOL
BWA CLEANER
BY ART
BY ART
BYBOLL'S
BYBOLL'S
BYE BOY
by Selma
by SpumPalah apirações concretas
BYTRATTO
BYTRATTO
BYY
BZ BUZUGUITAS

840241240
840241194
840241216
840241208
840241224
840145659
830702890
827469438
901970735
818119527
905604687
905558707
830703381
905576209
902866478
905604849
840256663
840147287
902706837
830668578
823494110
901690295
905559134
902871226
902651633
840184271
905604814
905604741
905604652
905605063
905604962
905605128
905586603
902833944
901916811
901916722
901275271
901275280
905574753
905627725
905574214
840147600
840147597
905533518
905533305
840187300
905565720
830723897
905570499
905613929
905573838
840246137
905573943
840237260
830703705
905583159
840238940
902661078
905564154
840237006
840237014
905561996
905561384
840232020
840232047
822312549
822312514
822312506
822312530
905556267
905594061
840241470
905612400
905612388
902868900
900854014
902872290
902876376
905567528
902894420
902894439
905556275
905556259
905556240
905607325
902860305
905559169
902682822
840241089
826324550
830347933
830347941
830347950
905615700
902873474
905539796
905540034
905393104
840137745
905572866
830692045
831303190
905539460
905539362
902869809
902869949
902862693
905539613
905584422
902865854
902868047
902827456
902233173
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003
003
003
003
003
003
351
400
235
590
003
003
351
003
351
003
003
003
400
351
565
235
011
351
400
003
003
003
003
003
003
003
003
150
100
100
230
560
003
003
003
003
003
003
003
011
003
241
003
003
003
003
003
003
351
003
003
400
003
003
003
003
003
003
003
270
270
270
270
003
003
003
003
003
351
351
241
351
003
090
090
003
003
003
003
351
003
400
003
351
351
351
351
003
241
003
003
141
141
003
400
003
003
003
351
351
241
003
003
351
351
235
400

370
369
369
369
369
266
192
132
464
1160
1083
840
196
945
604
1085
403
267
516
178
1170
445
846
643
487
279
1085
1084
1082
1088
1087
1089
1027
548
463
463
442
1183
925
1151
919
268
268
764
762
279
885
206
893
1111
917
377
918
347
197
988
364
492
883
345
345
873
872
320
320
119
119
119
119
824
1054
371
1101
1101
624
439
656
691
888
715
715
824
824
824
1093
558
847
511
368
127
160
160
160
1128
664
803
805
725
266
904
183
224
800
799
631
632
572
801
1001
597
618
547
471
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BZK BOZOKA
BZK BOZOKA
BZM
BZM
C2V
C.360º
C.360º
C.360º
C.360º
C.360º
C.360º
C.360º
C.360º
C.360º
C.360º
C.360º
CA-ACF2
CABELO DE LUXO
CABEREDUX
CABIBRÁS
CABIBRÁS
CABINAS UNIÃO DOIS VIZINHOS - PR
CABINETS ARMÁRIOS E AUTOMAÇÃO
CABINE ZOOMFOTO
CABÔCA
Cabugá
CACAU GOURMET BRIGADEIRIA
CACHAÇA DO BOX 32
CACHOS & CIA INSTITUTO DE BELEZA
CACHOS & CIA SALAO DE BELEZA
CA CLINÍCA ALAMEDA DA SERRA
Cadê meu Brigadeiro?
CADENA SISTEMAS
CADERDOZE
Café Astoria
CAFÉ BABETTE
CAFÉ BENIXX
CAFÉ BNIZ
CAFÉ CARREIRO
Café com Whisky
CAFÉ COPA RSX
Café del Marco
Café Giorno
CAFÉ GOURMET BRASIL
Café MONTANA EXTRA FORTE
CAFÉ NO BULE
CAFÉ NOVA ESTRELA
Café Pão de Queijo & Cia
CAFÉ PATOENSE
Café Speciale
CAFÉ TEEN
Cafezin
CAFOFO
CAFOFOCHIC
CAFOFOCHIC
CAIO BORGES
CAIUÁ ENERGIA
CAIUÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S A
CAIXA SEGURADORA SAÚDE
cajarana
CAKE MASTERS
CAL BALANÇAS
CALCEVEL CALÇADOS
CALCICHELL
CALCIFOR
CALCIOMIL
CAL-COMP
CAL-COMP
CALDD DE PEIXE AQUABIO
CAL GESSO LTDA.
CALHAS SERI
CALLA COSMÉTICOS
CALSITE T.M.F
CALVARIO URBANSTREETWEAR
CALVET
CAMA CARRO DO BRASIL
C & A MAGAZINE
Camamel
CAMBARISSÚ
CAMECON
CAMIL QUASE PRONTO
CAMINHO DO CORAÇÃO
CAMINHOS DO VINHO
CAMISAS POLO
CAMPBELL SCIENTIFIC
CAMPBELL SCIENTIFIC
CAMPEIRO
CAMPEÕES DO NORDESTE JERKED BEEF CARNE BOVINA SALGADA,
CAMPER
CAMPESTRE DA SERRA
Campilar Tempera Mais
CAMPIONE
CAMPO LARGO VINTAGE
CAMPOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Campus Festival
Canada Study
Canada Study
CANA SACANA
CANGURU CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL
CANINHA TIETÊ
CANON
CANOPUS PUBLICIDADE & PROPAGANDA
CANTER
CANTINHO DO BEBÊ
CANTINHO DOS PEQUERRUCHOS
CANTO SEGURO CORRETORA
CANTO ÚNICO
cap10
CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO
Cap Fiador
CAPITALE ENERGIA
CAPITALE ENERGIA
CAPITALE ENERGIA
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902877534
902877763
900972262
900972262
830764186
905576799
905576810
905576772
905576853
905576837
905577078
905576985
905577035
905577116
905577027
905617819
814135234
905570472
905611489
902451464
902451839
905615484
905525051
902857240
905617584
905579283
905560221
830381600
830671960
830671986
905493710
905579410
901855995
905539079
902796771
840237413
902797042
902797069
901916919
905582853
905607627
905577019
902810340
826374956
902873407
825027870
830703241
902867652
905615611
902810421
821471961
905582799
826487912
905586670
905586727
905553276
840250584
840250576
902871560
902861310
905533020
840147350
902184954
840257376
822020122
827572115
830631020
830631003
829663690
902856278
905586026
901856169
901679038
840229771
902875825
902663720
904194264
905322843
905612213
905573897
820181773
840251351
822781980
840257350
830475400
830352392
900009810
840235860
840257880
902869442
905564367
902746790
902883429
826203868
905589904
902888099
902936239
840257635
905536649
823337960
840202970
901912921
905571517
905627504
902868152
901320986
840257465
905537963
905599772
902873555
840258437
840258402
840258429

P
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P
P
P
P

351
351
565
560
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
700
003
003
400
400
003
003
351
003
003
003
100
351
351
003
011
351
003
004
003
004
004
175
003
003
003
004
351
351
100
100
351
003
004
400
003
552
003
003
003
003
003
351
351
003
003
010
003
400
351
090
400
351
351
003
100
230
003
351
400
155
004
003
003
990
003
821
003
400
400
009
003
003
241
003
400
351
351
003
150
150
003
003
821
003
351
003
003
351
400
003
003
003
100
003
003
003

700
702
1182
1182
218
954
954
954
955
955
959
956
958
959
958
1135
1157
893
1096
475
475
1125
750
552
1135
976
869
161
178
178
726
976
454
796
538
349
538
538
463
984
1093
956
544
127
664
124
195
615
1127
544
116
983
1173
1029
1029
816
380
380
646
565
756
267
469
410
118
133
170
170
148
552
1019
454
445
302
683
501
721
724
1100
917
1164
386
1169
410
164
160
429
335
413
628
883
524
711
127
1041
713
719
412
774
1170
281
461
897
1148
618
443
410
788
1068
665
418
418
418

CAPITALE ENERGIA
CAPITALE ENERGIA
CAPITAL IMÓVEIS
CAPITÓLIO
CARA DE PAU
CARA DO CARTÃO
CARAMELLA CAFÉ
CARAMELOS
CARAMURU
CARAVANA DOS APÓSTOLOS MUNDIAL DO PODER DE DEUS
CARAVANA DOS APÓSTOLOS MUNDIAL DO PODER DE DEUS
CARAVANA DOS APÓSTOLOS MUNDIAL DO PODER DE DEUS
CAR AZUL SEGUROS
CARBON DISCLOSURE PROJECT
CARBON DISCLOSURE PROJECT
CARBON DISCLOSURE PROJECT
CARBON DISCLOSURE PROJECT
CARBONFLEX
CARBONFLEX
CARBONSKIN
CARBONSKIN
CARBONSKIN
CARBONSKIN
CAR CENTRO DE ATENDIMENTO RÁPIDO AZUL SEGUROS
CAR CENTRO DE ATENDIMENTO RÁPIDO AZUL SEGUROS
CARDANTEC
CARDIOSARTAN
CARDSARTAN
CARESSA
CARIOCA OFFICES
CARIOCA OFFICES
CARLETI
CARLIGHTS
CARL STAHL
CARLUCCIO´S
CARLUCCIO´S
Carmo Imoveis
CAROL
CAROL
CAROL
CAROL
CarolaS
CarolaS
Carol Knudsen
Carosello Laboratório Criativo
Caroso Imóveis
CAROZZI
CARPE DIEM
CARROCERIA SÃO JOSE
CARROCERIAS BAHIA
CARROS ACESSÓRIOS E INSULFILMES
CAR STATION
CARTÃO 21
CARTÃO AEROMILHAS
CARTÃO ELETRÔNICO UNIBANCO
CARTÃO MÚLTIPLO UNICARD
CARTÃO PASSAPORTE UNIBANCO
CARTÃO SENIOR UNIBANCO
CARTÃO SISTEMA ELO
CARTÃO UNIBANCO
CART CAFF
CARTEIRA ELETRÔNICA DE CARTÕES UNIBANCO
CARTÕES GÊMEOS
CARVALHAES
CARVALHAES
CARVÃO FAVORITO
CARVOZ R
CARVOZ S
CASA
CASA AMARELA EXECUTIVE HOTEL
CASA COR BRASIL
CASA DA CLIMATIZAÇÃO
CASA DA CONSTRUÇÃO CANDEIAS
CASA DA JÓIA
CASA DA MAMÃE
CASA DAS CAPOTAS
CASA DAS PISCINAS
CASA DA VOVÓ
Casa de Carnes Loss Beef
CASA DE CARNES SÃO PAULO
CASA DE FERRAGENS SANTA CLARA
CASA DEL PIERO
CASA DE VALENTINA
CASA DE VALENTINA
CASA DE VALENTINA
CASA DO CAFE
CASA DOCHURRASQUEIRO CONFORTO E LAZER
Casa do Croissant
CASA DO LAPTOP
CASA DO LAPTOP
CASA DOS LENÇÓIS
CASA DOS MACACOS
CASA FARES
casÁgil
casÁgil
Casal na Pesca
CASAMENTO & ARTE
CASA MILLE
CASA MONTE LÍBANO RESTAURANTE ÁRABE
CASA ONLINE
CASA & PISCINA
CASAR NA SERRA
CASA SEGURA SBOT
CASA SEGURA SBOT
CASA SEGURA SBOT
casatoda
CASA TUA
CASCOFORTE
CASCUDO
CASERITA
CASH BACK BANDEIRANTES
CASH DISPENSER BANDEIRANTES
CASH DISPENSER BANDEIRANTES

840258372
840258275
902864351
905584562
902877577
902874900
902798448
840238410
902742558
902877194
902876988
902876716
902878441
830475966
830475974
830475940
830475931
840238762
840238770
840238746
840238754
840238703
840238711
902878379
902885723
821371010
840110960
840111010
824086120
840250908
840250894
902385755
905493770
823482707
905577744
905577817
905450531
830188878
830056521
830274146
830040595
905614763
905614658
905577442
902185845
902860119
819374245
902869167
826785662
905604946
905562240
840227477
821450310
828252475
821453440
827106300
824997220
822218577
810923122
819701017
905584740
822934655
826803547
902877798
902879103
902035487
905555325
905555350
840045476
830701664
905575709
905538943
830702385
902860453
905523377
902643630
905579054
829764437
905595220
840229763
905524578
900712635
905586344
905586000
905585887
840227337
823099555
905559010
902869183
902869094
840246200
905555589
905583299
905582888
905582780
905572700
840230346
905536568
905573021
902865099
830679995
903959763
830703586
830703594
830703608
902797891
905522893
902846507
905573218
905627563
820773832
819625981
819624594
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400
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090
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155
351
990
241
100
003
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552
565
003
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100
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011
241
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003
351
100
003
400
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100
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230
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270
003
100
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351
400
150
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004
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100
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565
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77
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417
583
1002
700
677
539
358
523
698
696
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706
164
164
164
164
362
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361
706
711
1168
255
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121
383
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473
727
121
967
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725
156
154
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1119
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963
469
557
1162
625
130
1087
877
293
1168
1178
1168
1175
1171
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1163
1004
1169
1174
702
709
467
819
819
232
185
939
795
189
559
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481
975
150
1055
302
745
437
1022
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120
845
625
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378
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990
984
983
901
311
772
905
590
180
720
196
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196
539
732
549
907
1149
1166
1163
1163

78
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CASINO DE MONTE-CARLO
825186200 R 821
CASSINO CLUB
905532899 P 003
Cassita RETÍFICA E AUTO PEÇAS
905595815 P 003
CASTELO FORTE COMUNICAÇÃO VISUAL
905559657 P 003
CASTOR
905575628 P 003
CATA SONHOS
840221436 P 003
CATHO
905613309 P 003
CATHO
905613350 P 003
CATHO
905613333 P 003
CATHO
905613325 P 003
CATHO A CATHO FUNCIONA
905613260 P 003
CATHO A CATHO FUNCIONA
905613244 P 003
CATHO A CATHO FUNCIONA
905613236 P 003
CATHO A CATHO FUNCIONA
905613295 P 003
CAT KIT CAT DA ALEGRIA
901841242 P 400
CAT MEL
902582534 P 230
CATUSPA SERVICE
905571681 P 003
CAVAZA
905586816 P 003
CAVES SANTA CRUZ
905578040 P 003
CAVES SANTA CRUZ
905578023 P 003
CAVIGLIA
902375687 P 351
CB-10
902875191 P 351
CB COMPREBEM BARATEIRO
824982487 P 351
CBEM
840232144 P 003
CB SOUND
902870378 P 351
C CAMPOS ADVOCACIA EMPRESARIAL
826203850 P 351
CCBM
902119567 P 230
CCE
824865812 R 565
CCE
815352034 R 565
CCE
813977355 R 565
CCE
800323327 R 735
CCE
813977339 R 565
CCE
825362385 R 565
CCE
825362377 R 565
CCE
825362369 R 565
CCE
800323394 R 735
CCE
812142055 R 565
CCE
825362350 P 235
CCE
812142047 R 565
CCE
800323386 R 565
CCE
800323246 R 565
CCE
609514385 R 565
CCE
825362393 R 565
CCE
824890531 R 565
CCE
006742505 R 565
CCE
006742491 R 565
CCE CONNECT
827854323 R 565
CCE INFO
830564365 P 235
C CEMC PARTICIPAÇÕES
900195452 P 009
CCE MIND
827854315 R 565
CCE PERFORMANCE
829730540 P 235
CCE RESOLVE
830736018 P 235
CCE SMART
827854331 R 565
CCE SUPERGAME
813977312 R 565
CCE TREND
829058737 P 235
CCE WIN
829120181 R 565
C CONCRETIZA
840246307 P 003
C CONCRETIZA
840246218 P 003
C CONDESSA CAVALCANTI INTIMO LUXO
830720120 P 351
C CYBER HOME
840258747 P 003
CDHC
902784080 P 400
CDI
822068834 P 400
CDS INFORMÁTICA
905562437 P 003
CEADES
905532678 P 003
CEAPE-PI
902860089 P 100
CEARÁ GESSO
905536860 P 003
CECCHI CONFEZIONE ITALIANA
830701532 P 351
CE CRAQUES DO ESPORTE
905585976 P 003
CEDISIK
829197958 R 795
CEDOES P&D- PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANT 905564278 P 003
Cekat Agência de Modelos
902876961 P 351
CELASE
829752587 P 351
CELEBRITY STYLER
830725172 P 351
CELE IDIOMAS CENTRO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
905603907 P 003
CELEIRO SHOW BAR
840251858 P 003
CELLA ALIMENTOS
900689870 P 010
CELLA ALIMENTOS
900689854 P 010
CELLCORE
840229160 P 003
CELLCORE
840229151 P 003
CELPLAY
828648875 R 823
CELPLAY
828653941 R 821
CELPLAY
828648891 R 823
CELSIA
830498214 P 400
CELSO NASCIMENTO CONTE COMIGO
902745514 P 097
CELTA
822550547 R 565
CÉLULAS EMPREENDEDORAS
902847880 P 351
CENTAURO EDITORA
901891592 P 100
CENTENARIA
905604091 P 003
CENTER PÃES
905524918 P 003
CENTER TURISMO
830763155 P 351
CENTÉSIMO
840259093 P 003
CENTRALINA
817623833 R 583
CENTRALINA
817623833 R 730
CENTRALINA
817623833 R 795
CENTRALLY GROWN
905604407 P 003
Centro Automotivo e Borracharia PNEU 400
905523520 P 003
CENTRO COMERCIAL TIRADENTES
905560701 P 003
CENTRO DE CARDIOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA ENDOCARDIO
905582748 P 003
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL KINDERGARTEN
902718177 P 400
Centro de Ensino Superior Cenecista de Farroupilha - CE 905592328 P 003
CENTRO DE NEGÓCIOS DE SÃO PAULO
817878556 P 269
CENTRO EDUCACIONAL E RECREATIVO ANDRÉ FRANCO
902868934 P 041
CENTRO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ
903006600 P 150
CENTRO EDUCACIONAL TRIUNFO
824431243 R 552
CENTRO EMPRESARIAL DE JAGUARIÚNA
902866354 P 351
CENTRO ESPÍRITA O SEMEADOR
902875787 P 351
CENTRO MÉDICO VIDAPREV
900465174 R 569
CENTRO UNIVERSITÁRIO COMUNITÁRIO DE SANTA CATARINA
902772007 P 400
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SANTA CATARINA
902772023 P 400
CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA CATARINA
902747487 P 400
CEONA
840237120 P 003
CEONA
840237138 P 003
CEONA
840237111 P 003
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1172
755
1057
865
937
286
1104
1105
1105
1104
1104
1103
1103
1104
451
478
898
1031
969
969
473
679
124
321
634
127
468
1171
1158
1157
1156
1157
1172
1172
1172
1156
1157
124
1157
1156
1156
1156
1172
1171
1155
1155
1176
166
432
1176
150
215
1176
1157
143
1179
379
378
199
421
534
118
878
754
557
776
184
1018
1179
883
695
150
212
1075
389
437
437
301
301
1179
1179
1179
165
524
1169
549
459
1077
748
216
424
1160
1160
1160
1080
736
870
983
518
1050
115
624
719
1171
603
683
1181
530
530
524
346
346
346

CEONA
CEONA
cepan / Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste
CEQUIP
CERÂMICA BARTH
CERÂMICA CANABRAVA
Cerâmica Capitólio
CERAMICA PINTURAS
CEREAIS & SINERGIA
CERRADO BRASIL CENTRO DE EVENTOS
CERRADO IMÓVEIS
CERRADO MINEIRO
CERT
Certifik
Certifique
CERTSCAN
CERTSCAN
CERTSCAN
Certus Software
CERVEJARIA BODEBROWN
CERVICTAL
CERVICTAL
CETONAZOL
CETUS
Céu de Costura
CEVA
C.F.C CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES NOVA CONQUISTA
CHAMA AZUL
CHAMA AZUL
CHAMA DE FOGO CHURRASCARIA
chamelleon
CHAMIÉ IMAGEM DA MULHER
CHANSON
CHANSON
CHARLOTTE CONSULTORA IMOBILIARIA
CHÂTEAU MONTROSE SAINT-ESTÉPHE
CHÂTEAU TRONQUOY-LALANDE SAINT-ESTÈPHE
CHAVEIRO 24 HORAS CAMPINAS
CHECK DISPENSER
CHECK DISPENSER
CHECK DISPENSER BANDEIRANTES
Check-in Magazine A sua viagem começa aqui
CHEF ALCARAZ
CHEF BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CHEF DE MINAS
CHEF EM CASA VINHO BRANCO SECO FINO
CHEF EM CASA VINHO TINTO SECO FINO
CHEFITA
CHEFITA
Chef To Go
CHEQUE FÉRIAS
CHIC & BARATO
CHIC & BARATO
Chic e Elegante
CHICLUB
CHICTOSA
CHILLER TECH REFRIGERAÇÃO
CHIMARRITO
CHINA DANYSAN DELIVERY
CHIP SET INFORMÁTICA
CHIQUINHO FRANCHISING
CHOCOCHIP
CHOCODATE
CHOCOFLORES
CHOCOFLORES
Chocoisis
CHOCOLATE
CHOCOLIGHT
CHOCOLIGHT
CHOCO MALAGUETA BY FLAVIA BATISTA
CHOCORICO
C HOME
CHOPPERIA DO ZECA
CHOPP IJUHY
CHOPP TAJ
CHOPP TAJ
CHORANGO
CHOVITA
CHRISTOPHER ROBIN
CHRISTOPHER ROBIN
CHRISTOPHER ROBIN
CHRISTOPHER ROBIN
CHRISTOPHER ROBIN
CHRISTOPHER ROBIN
CHRISTOPHER ROBIN
CHRISTOPHER ROBIN
CHRISTOPHER ROBIN
CHRISTOPHER ROBIN
CHRISTOPHER ROBIN
CHRISTOPHER ROBIN
CHRISTOPHER ROBIN
CHRISTOPHER ROBIN
CHURRASCARIA 477
CHURRASCARIA E CERVEJARIA BOLA 7
CHURRASQUERIA
CIA 10 OPERADORA DE TURISMO
CIA DO AR-RJ ESCOLA DE AVIAÇÃO
CIA DO LENÇOL
CIA DOS BRINQUEDOS LOCAÇÃO
CIA DO SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA
cia. duelo
Ciamais
CIA MARITIMA BEACHWEAR
CIA MARITIMA BEACHWEAR
CIAPLAST
CIATE - CENTRO DE INFORMAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR NO
cibele campa
CICLO KIDS
CID
CIDADÃO DO AMANHÃ
Cidade da Confecção
Cidade da Moda
Cidade da Moda

840237090
840237103
905585437
840258968
902869060
905557832
902797727
840257252
828325260
905573161
902859986
905595963
829578986
905547624
905547640
840257090
840257139
840257163
905544617
902875965
824651430
824651430
820380342
830713158
902786083
800145208
902874357
830332979
830334190
905536916
905524586
902869582
902871510
902871374
830618244
901782351
901784370
840235488
819624527
819624551
819624543
905585674
902860623
905615778
830763830
902683136
902683390
905070585
905070526
905573382
902801287
905533224
905533240
902877852
905606671
905615344
905555651
905582411
905613473
818548436
902866516
902864890
905573366
905586247
905585755
905560124
826351980
905547926
905548000
840251904
902656546
840258739
905573129
902862138
840250703
840250738
905539575
901034681
840110243
840110146
840110103
840110170
840109610
840109660
840109709
840109857
840109903
840109750
840110324
840109792
840110367
840110294
902116649
830431535
830703373
902863878
840202741
840246196
905573587
905520696
905582420
904024954
840116799
840116780
824043340
830701575
905539125
830617582
830701630
902875523
902793535
902742086
902741969
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003
003
003
003
351
003
004
003
351
003
351
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CIDADE DO CALÇADO
905615212 P 003
CIDADE MARAVILHOSA
830724060 P 041
CIDADE MARAVILHOSA
830723935 P 241
CIDADE PARA-OLÍMPICA RIO 2016
902766392 P 004
CIELO
902868080 P 351
CIETEC
905524659 P 003
CILBI
902865277 P 351
CIMOLAI
905536592 P 003
CIMOLAI
905536541 P 003
CIMOLAI
905536371 P 003
CIMOLAI
905536479 P 003
CIMPAR
902868560 P 351
CINEFLIX CINEMAS
905604890 P 003
CINEMA SHADOW
905589343 P 003
CINTRON PREMIUM ENERGY DRINK DRINK IT, LIVE IT
905536789 P 003
CIRANDA DA BELEZA NATURA
905564294 P 003
CIRCUITO DE OFERTAS NETSHOES
905576497 P 003
Circuito Soul Carioca
905548159 P 003
CIRCULO DE AMIGOS ELECTROLUX PROSDÓCIMO
819479926 P 269
CIRCULO LAZER COM MAIS PRAZER!
822315807 P 270
CISCO
829630546 P 351
CITRATUS
829732411 P 295
CITRATUS
829732411 P 351
CITROMAX FLAVORS
902289896 P 400
CITROMAX FLAVORS
902289888 P 400
CITY
902886991 P 010
CITY
902886908 P 010
CITY
902909690 P 010
CITY HAIR CABELEIREIROS
905573110 P 003
CIVIC
817986073 R 565
CJ SHOPPS
840166125 P 003
CLAIR BROS
901769223 P 150
CLARISSA STRAUSS
902653539 P 400
CLARO SISTEMAS
905590147 P 003
CLASSE
830191780 R 565
CLASSE ACRÍLICOS
905615654 P 003
CLASSE A PISOS E REVESTIMENTOS
902868063 P 100
CLASSI CORREIO DO POVO
905574656 P 003
CLASSIC TENNIS.COM.BR
840238444 P 003
CLEANFIX
840241674 P 003
CLEANFIX
840241666 P 003
CLEANNER DO BRASIL
902670956 P 400
CLEANNER DO BRASIL
902670751 P 400
CLEANPLAY
902161806 P 230
CLEANPLAY
902162837 R 560
CLEAN POINT
829094830 P 400
CLEANPROTEC
905558006 P 003
CLEANSLATE
840257856 P 003
CLEAN UP
830470204 P 235
CLEAR CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS
902861727 P 351
CLEARLY PATCHOULI
905564502 P 003
CLEMENTINE CATERING SERVICE
840036680 P 003
CLEREEZO
840228953 P 003
CLERESO
840228970 P 003
Clic Clac
903896338 P 155
CLICHERIA BLUMENAU
902875353 P 351
Clicketz
902869868 P 351
CLICK EXPLORA
824858883 P 351
CLICK FESTAS BH
902873458 P 351
CLICK PROTEÇÃO
902903306 P 241
CLICK PROTEÇÃO POSITIVO
902907859 P 241
CLIMA ESPETACULAR
901777102 P 230
CLIMAOESTE
902245929 P 400
CLIMASOL
905524969 P 003
CLIMASOL
905524985 P 003
CLIMAVER ACUSTIC
902871072 P 351
CLIMAVER ACUSTIC
830702768 P 351
CLIMBER
840147651 P 011
CLIMBER
840147660 P 011
CLIMENA
902870823 P 351
CLINDEX
905567501 P 003
CLINIAFAGU SAÚDE
902245945 P 100
CLÍNICA AYALA
840245777 P 003
CLÍNICA BRASIMED
902868225 P 100
Clínica Corpore
905586719 P 003
CLINICA DA VIDA CUIDANDO DE VOCÊ E DE SUA SAÚDE
905574303 P 003
CLÍNICA DEBORA AYALA
840245750 P 003
CLÍNICA DEBORA AYALA WALVERDE
840245793 P 003
CLINICA DE FISIOTERAPIA E PILATES SER SAUDAVEL
840147910 P 003
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA EQUILIBRIUM
902861077 P 100
CLINICA DENARI
840238517 P 003
CLÍNICA DE ORTODONTIA DA BAHIA
905627881 P 003
CLINICA DRAGÃO DIVINO SHEN LONG
905587367 P 003
CLÍNICA MARCELO NAVARRO
902874543 P 041
CLÍNICA NEUROLÓGICA LUIZ ATAÍDE
905559282 P 003
CLÍNICA POPULAR DO BRASIL
906038006 P 139
Clínica Raro
905575814 P 003
Clínica Veterinária Tatuapé
905587464 P 003
CLINICS
840238452 P 003
CLINIE
901834955 P 400
CLINIPEL SPA DAY
902867890 P 100
CLINITEC
905522931 P 003
Cliodent
902194534 P 400
Cliomedi Clínica Integrada Odontologica e Medica S/S Lt 902874683 P 100
CLITOP
840231806 P 003
CLONAP
905599918 P 003
clone´s
902872842 P 351
C.LOPEZ ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES
902872524 P 351
CLORO FORT
816724644 R 590
CLORSEPT
905615280 P 003
CLUB DE CAMPO SUPERMERCADOS
902875990 P 351
CLUBE ARENA PRIME
905619617 P 003
CLUBE ARENA PRIME
905619650 P 003
CLUBE DO ASSINANTE
819399574 R 565
CLUBE DO BOXE
905536363 P 003
CLUBE DO CARRO FIRESTONE
830724567 P 241
CLUBE DO CARRO FIRESTONE
830724532 P 241
Clube do Concurso
905580621 P 003
Clube do Confete festas infantis
905557476 P 003
CLUBE DO FÃ
821254430 P 165
CLUBE DOS VIRA-LATAS
902785346 P 400
CLUBE LAÇOS ETERNOS
902872419 P 351
CLUBE LAÇOS ETERNOS
902872427 P 241
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208
207
529
618
746
591
773
772
770
771
620
1086
1041
775
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949
811
115
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150
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472
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487
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1128
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509
469
1184
143
836
413
164
566
884
226
299
299
719
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631
123
664
716
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447
471
749
749
643
191
268
268
638
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472
375
619
1029
920
375
375
270
563
359
1152
1035
676
848
1153
941
1036
359
450
617
733
470
676
319
1068
660
657
1159
1122
686
1138
1138
1163
770
209
209
977
829
116
535
657
657

CLUBE LAÇOS ETERNOS
CLUBE LAÇOS ETERNOS
CLUBE MASTER BRASIL
Clube Quatro Academia
CLUBVIP TUR
CLUB YSALOMEH
C&M
C&M PROJETOS DE AR CONDICIONADO
CNG IN A BOX
CNG IN A BOX
COBERTURA & CIA.
COCAIS
COCART
COCINERO
Cocktail Week
COCO
COCO
Coco & Cana
COCO DUPLO
COCOON
CODIFER
COFEMA ATACADISTA FERRAGENS HIDRÁULICA ELÉTRICA
COFEMA ATACADISTA FERRAGENS HIDRÁULICA ELÉTRICA
COFEMA ATACADISTA FERRAGENS HIDRÁULICA ELÉTRICA
COFEMA ATACADISTA FERRAGENS HIDRÁULICA ELÉTRICA
COFEMA ATACADISTA FERRAGENS HIDRÁULICA ELÉTRICA
COFEMA ATACADISTA FERRAGENS HIDRÁULICA ELÉTRICA
COICE DA MULA
COINSTEL COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
COLCHÃO WEB
COLCHÕES DOCELAR
COLD-DIP
COLEGIO ABEL OUSADO ALTERNATIVO E EFICIENTE
COLÉGIO ATUALIDADE
Colégio Cenecista Catanduvas
Colégio Cenecista Doutor José Ferreira
Colégio Cenecista Elias Moreira
Colégio Cenecista Monsenhor Antônio de Souza Gens
Colégio Cenecista Nossa Senhora do Carmo
Colégio Cenecista Nossa Senhora dos Anjos – GENSA
Colégio Cenecista Pedro Antônio Fayal
Colégio Cenecista Presidente Kennedy
Colégio Cenecista Senador Eduardo Amaral
COLÉGIO ISBA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
COLÉGIO JOÃO XXIII
COLÉGIO NOVA GERAÇÃO
COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO
COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO
COLETIVO_SHOWROOM
COLEÇÃO FRONTEIRAS
COLLOSSOS
COLMAR ORIGINALS
COLMÉIA DO SORVETE CREME MEL
COLOCAR RECURSOS HUMANOS
COLOMBU'S RESTAURANTE
COLONINHO
colorcut
COLOROTAL
Colorpage Bureau de Impressão
COLORTAL
COMAB
COMAB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
COMAB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
COMA E EMAGREÇA AURICULOTERAPIA
COMBATBOOK
COMDADOS INFORMÁTICA
COMDADOS INFORMÁTICA
COMEDY CLUB
COMEX miNY
COMFIT
COMFORTABLY SEXY
COMMON PLATFORM
COMMON PLATFORM
Comodum
COMPACT
COMPACT
COMPACT
COMPAGNIE DE LA MONTAIGNE E DE LA FOREST
COMPANY EVENTS LOGÍSTICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COMPLETA IMÓVEIS
completa saúde centro de especialidades
COMPLETEVIEW
COMPLETEVIEW
COMPLEXO HOSPITALAR SÃO MATEUS
COMPOSTA BRASIL
COMPOSTA BRASIL
COMPOTA C EDIÇÕES LIMITADAS
COMPRAS MUNICIPAIS
COMPRE BEM
COMPREBEM
COMPREBEM
Comprei por impulso.com
COMPUSTORE
Computação Criativa
COMUNIDADE DOS BICHOS
COMUNIDADE DOS BICHOS
Comunidade Evangélica Igreja da Família
COMVED
COM.VOCAÇÃO
COM.VOCAÇÃO
COM.VOCAÇÃO
CONAMEX
CONCABOS
CONCAVVE
Conceito new ambientes planejados
Conceição Festas
CONCÓRDIA AMBIENTAL
CONCREFÁCIL
CONCREV PRÉ-MOLDADOS
Concur$eiro Quiz
CONDOMÍNIO DE VILLA CONCIVIL
CONDOMÍNIO ON LINE
CONEXÃO DO ARTISTA

902869043
902869019
828039135
905605071
905612124
829751793
840118171
905539060
840245904
840245920
840147414
905584805
840250657
840108958
905596153
840037899
840037902
906053447
830722858
902614975
828587299
902864211
902872966
902864050
902873393
902873539
902873121
905534441
905537360
905584775
840255934
905688139
840227353
902877453
905590724
905590058
905590120
905591160
905590244
905596870
905590163
905591151
905591666
905596064
824724402
840250827
902723111
902723383
840118163
840166699
902660381
830398368
905566920
902703714
905564103
900039159
905595858
905576519
905556658
905576608
902867636
902867598
902867601
840236913
840259042
830653694
830653708
902855638
829366512
840232284
830475486
828122121
828122130
905538145
830363190
830363190
830363203
810670712
902815938
905559177
902876201
840240988
840240961
905539559
905564987
905565118
902577859
902869752
824835247
822727951
820943762
905558685
902655965
905615573
902868810
902868705
905575105
840231202
840255837
840255829
840255810
905531698
840235550
902368923
905558995
902863290
902865765
902860879
902860020
905626346
902868969
902874217
840237766
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351
351
003
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351
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003
139
351
400
100
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003
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230
003
351
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003
145
003
400
400
003
003
400
400
003
351
011
100
003
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003
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351
351
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400
400
351
100
003
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100
003
210
295
295
560
400
003
351
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230
351
100
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003
010
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011
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100
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79
625
625
135
1088
1099
150
264
796
375
376
267
1005
381
235
1061
231
231
1153
200
479
140
583
661
581
664
665
662
767
780
1004
396
1153
292
699
1047
1043
1044
1048
1045
1063
1044
1048
1049
1060
123
382
519
519
264
278
492
161
888
515
883
429
1057
949
826
951
615
614
614
344
423
176
176
552
144
322
164
136
136
789
160
160
160
1156
545
847
688
368
368
800
884
884
478
630
123
119
115
840
490
1127
623
621
931
314
395
395
395
752
332
473
845
576
596
562
557
1141
624
673
352

80
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CONEXÃO FASHION
CONEXÃO UNO
CONEXÃO UNO
CONFEDERAL
CONFESOL CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉD
CONFESOL CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉD
CONFESOL CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉD
CONFIDENCE EQ
CONFORTABLY
CONFORTARE COLCHÕES & CIA
Congresso Brasileiro de Dança Moderna
CONGRESSO BRASILEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA
CONGRESSO ON LINE DE ORL
Conhecer para Cuidar
CONNDEAL
CONNECT SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET
Consciência Rosa
Conselhos de Mãe
CONSEX
CONSTANCE
Constantini
CONSTREL
CONSTROL ENGENHARIA LTDA
CONSTRUPROMO
CONSTRUREAL
CONSTRUREAL
CONSTRUTORA ALBATROZ
Construtora Cajado
CONSTRUTORA CASAS & OBRAS
CONSTRUTORA IMOPLAN
CONSTRUTORA SPINDOLA
CONSUELO ATELIER
CONSUELO ATELIER
CONSUELO ATELIER
Consultants Group by Tegon
ConsultaRH Coaching & Treinamentos Gerenciais
Consulta Vip
Consumidor Legal
CONTABILIDADE OBJETIVO
CONTACTUS EVENTOS
CONTA ESPECIAL UNIVERSITÁRIO BANDEIRANTES
CONTA ESPECIAL UNIVERSITÁRIO BANDEIRANTES
CONTA EXPRESSA BANDEIRANTES
CONTA EXPRESSA BANDEIRANTES
CONTAINERMASTER
CONTART CONTABILIDADE
CONTASUPER
CONTASUPER
CONTASUPER
CONTASUPER
CONTASUPER
CONTASUPER
CONTATO DO CORPO RITIMOS A DOIS
CONTEMPLA CASAS EM CONCRETO
CONTEMPLA CASAS EM CONCRETO
CONTEMPLA CASAS EM CONCRETO
CONTEXTO PAPELARIA
CONTO
CONTPRIME
CONVERSANDO COM O MAESTRO
Conversas ao Pé da Página
CO.OF.OP COMBATE OFENSIVO OPERACIONAL
COOHAF COOPERATIVA HABITACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR
COOLING FREEZING
COOLING FREEZING
COOPADAP
COOPERBARRA COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES DO RA
COOPERBRAS
COOPERPACK
COOPERTRAS COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIR
COOPERTRAS COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEI
COOPRE
COOTAQUARA
COPA DE FUTSAL
COPA FUTEBOL MULHER
COPA REVELAÇÃO DE VÔLEI
COPAVERDE
COPEFLOR
COPINHO DO BEBÊ SUZANA
COPOFORTE
COPPERZINHO
COQUEIRO KIDS
CORAGEN
COREPOXI
Cor & Essência Produtos Artesanais
CORINGA FLOCUSCUZ
CORINGA SUPER FLOCÃO
CORINTHIANS FARMATIMÃO
Corpus Clin
CORPUS FINUS
CORRETORA VITÓRIA
CORRETORES DE IMÓVEIS S.A.
Corrida Noturna de Salvador
CORSA
CORSA
CORSARIO
CORTES
CORTICAL
coruja books
COSTA DO SOL
COSTA & PARRA
COTALEX
COTAÇÕES E-COMPRAS
COTRAC
COTRICAMPO
COUBALI
COUGAR
COUGAR
COUGH-TRAK
COUGH-TRAK
COURAÇADO
COURAÇADO
COURO PELE

829823484
829807748
829807900
902628828
905533542
905533674
905533615
840229852
900682850
901967025
905588010
840236700
840236778
905587642
905538897
901066559
905558090
905539630
902680463
840036639
905605322
905590180
840227345
905574591
905548329
905548353
830272747
905614054
905562020
905586069
905524624
905584821
905584848
905584767
905604857
905590465
905571622
905582870
905576683
905523300
819608866
819608874
819612014
819612022
840238363
901852481
905578864
905578880
905578856
905578813
905579038
905579011
840185030
830729372
830722742
902893157
830763848
905609611
902878026
905605616
905582390
902668099
905536126
905569806
905569580
905604873
905536886
905567447
905612477
905536673
905536606
905627733
905536410
905100158
905567676
840241542
830322906
905604121
902871340
824230329
840214561
827947011
828479020
905586042
902875205
905585917
905585780
830662090
905597249
821912240
902796321
906042232
905577531
817857575
817857567
730076547
905608674
902798731
905605292
905558650
905592891
905599713
830602020
904250385
905590643
840116837
818565829
818363789
840237952
840237960
820978523
820978396
826356648
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565
235
400
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208
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400
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270
003
820
821
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400
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400
241
139
003
565
565
552
003
004
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230
150
003
003
269
269
003
003
565
565
270

151
1180
151
480
765
766
765
303
436
464
1040
342
343
1036
794
441
836
801
511
226
1090
1044
292
923
812
812
157
1113
873
1020
745
1005
1005
1004
1085
1046
898
984
953
734
1163
1163
1163
1163
358
451
973
974
973
971
974
974
279
215
200
714
217
1095
704
1090
980
508
768
893
891
1085
776
888
1102
774
773
1151
771
724
889
372
158
1077
644
121
282
1176
1178
1019
679
1017
1016
177
1063
117
538
1153
964
1160
1160
1156
1094
539
1090
839
1052
1068
167
722
1047
258
115
115
354
354
1167
1167
127

COVOLAN TÊXTIL ULTRA STRETCH JEANS
COVOLAN TÊXTIL ULTRA STRETCH JEANS
COVOLAN TÊXTIL ULTRA STRETCH JEANS
coyote
COZINHA PROPAGANDA
C&P EMBALAGENS
C PRATA COMÉRCIO DE MÁQUINAS
C. RACE
CRASH
CRAVODERM BIOMATIKA
CRAWLEY
CRC TECNOLOGIA
CRC TECNOLOGIA
CREAMLISS
CREATIVA
CREATIVA
Creative copias.com.br
CREATIVE FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS
CREDIBANCO
CREDIBANCO
CRÉDITO EDUCATIVO FUNDAPLUB
CRÈME YVETTE
CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ
CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ
CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ
CRESCIT participações
CRETA
CRIART JATEAMENTO
CRIART JATEAMENTO
CRIBOX
Criptonita
CRISTIANO & CAPELLA
CRISTIANO MATTOS & DANIELL
CROMOBLUE
CROMOHAIR C3
CROMORED
CROSBY CAT
CROSBY DOG
CROSSFOX
CROWNE PLAZA
CROYDON
CRUZADINHAS PARA CONCURSEIRO
CRYLON
CRYO - SCULPT
CRYO-SCULPT
CRYO-SCULPT
CRYSTAL COLOR
CRYSTAL COLOR
CSPSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPEIS SÃO JORGE
CS STARS
CS STARS
CSU.Host
CSU.Host
CSU.Host
CSU.HOST
CSU.HOST
CSU.HOST
CSV - CENTRO DE SERVIÇOS DE VIZINHANÇA
C SWISS
CTM AUTOMOTIVE
CT-PIM CENTRO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO PÓLO
CTRADE
CTS AUTOMAÇÃO E SIMULAÇÃO
CUB
CUBO VERDE
CUIDADO sua coluna é FRÁGIL
CUIDARE SAUDE CENTRO DE CUIDADORES
CULINARE
CULT TALK
CULT TALK
CULT TALK
CURSO APOSTILADO DAMÁSIO
CURVAS E LADEIRAS
CURVAS E LADEIRAS
CUSCO & CIA
CUSCUZERIA CAFÉ
CUT EXTREME LIQUIDFAST CAPSULES
CVA COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
CV CAMPO VIEJO
CV CRM
CVL CONSULTA VEÍCULO DE LEILÃO
CWB TECNOLOGIA
CWB TECNOLOGIA
CYCLUS
CYCLUS EQUILÍBRIO
CYCLUS SAÚDE
CYCLUS VITALIDADE
CYGLAS Smart Solution
CYMOX
DA BAIANA
DACAR CONSULTORIA - ARQUITETURA, ENGENHARIA E SISTEMAS
DACORSO ADVOGADOS
DACOSTA
DA FAZENDA ITAIQUARA
DA FAZENDA ITAIQUARA
DA FAZENDA ITAIQUARA
DaFeira
DaFeira
DAIMLER
DAKO
DAKO
DAKO
DAKO
DAKO
DAKO
DAKO DEGELO FÁCIL
DAKO DUO
DAKO EASY CLEAN
DAKO ESTILO
DAKO EXTRA
DAKO FLASH
DAKO GRAND
DAKO JÚNIOR

905604695
905604806
905604644
840198400
829603107
901785547
905489063
828472939
826509584
902795767
900704535
840227469
840227450
905574567
830701710
830701729
905586689
900440546
815144970
800195060
905557662
902877909
905568486
905568427
905568370
905578228
901400068
902871358
902871331
905569431
905533712
900465735
905571410
840257775
840257783
840257805
905555171
905554841
829588418
840252560
905600592
905537858
905609360
840118309
840118333
840118325
828442045
828442037
840236948
905581210
905581229
905576950
905576926
905576977
905576756
905576632
905576730
902872877
840258852
830383204
902871978
900735031
902873083
902868586
902653164
903010496
840214057
825741262
905608844
905608810
905608895
840237316
905547691
905547667
905589050
830793283
905597052
823985113
905577639
827793278
905575016
902864610
902864580
827657633
827657609
827657587
827657552
902786660
900120584
905564499
830830685
905615565
905537459
904286614
904286622
904286630
905596056
905595840
829476873
816596310
816596298
819201740
830549358
816596301
816336334
825741270
825415675
818233761
829601538
900108169
823879585
900108185
822519399
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003
003
003
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351
400
003
351
820
004
560
003
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100
100
003
100
565
565
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351
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351
100
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003
400
003
003
003
003
003
003
100
003
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003
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351
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230
351
100
241
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400
235
141
565
003
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351
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003
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351
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351
100
400
351
003
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230
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400
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235
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565
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1083
1084
1082
280
147
448
726
138
1173
538
1182
293
293
923
185
185
1029
433
1158
1156
831
703
890
890
890
970
443
644
644
891
767
434
897
413
413
413
819
818
147
394
1071
787
1095
265
265
265
138
138
344
977
977
956
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956
953
952
953
660
421
161
652
437
662
620
487
719
281
1173
1095
1094
1095
348
809
809
1040
220
1063
121
966
134
929
586
586
133
133
133
133
535
430
884
220
1126
781
722
722
722
1060
1057
146
1159
1159
1162
166
1159
1159
1173
1172
1161
147
1181
1170
1181
1169
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DAKOTA
DAKOTEC
DAKO TOTAL
DAKO WASH
DALATA URBANWEAR
DAMÃE
DAMÁSIO NAS FACULDADES
DAMÁSIO ONLINE
DAMÁSIO ONLINE
DanceFit
DAN CONTEMPORÂNEA
DAN DOG
Daniel Dias
DANI SILVA
DANNA COMUNICAÇÃO INTEGRADA
Dannapylis
Dany Bike
DANZ
DAS BESTE ODER NICHTS
DASLE
Das Pedras esportes de aventura
DATAGED
DATA MANAGEMENT ASSOCIATION SELO DE MATURIDADE EM GESTÃ
Davi & Gabriel; Davi e Gabriel; Dupla Sertaneja Davi &
DAVI TOP MOTOS
DAVON
DAYMAKEUP PROFESSIONAL
DAYMAKEUP PROFESSIONAL
DAZZLER HOTELES
D'BABAR
DB DEWBUSTERS
DB DONA BELMIRA
DBG DIGITAL BRANDING GROUP
D'BOA SURF
DBX
D'CASTELLY
DC AUTO SYSTEMS
DC DOSACON
D DANCIARE MÓVEIS PLANEJADOS
D DANCIARE MÓVEIS PLANEJADOS
D Dominio Campo Viejo
D DUBAR 5
D DUBAR CACAU
D DUBAR LAUTREC
DEALER CARD
DEAZZO METALÚRGICA
DEBELAK
Deca Club
DECOLAR
DECOLAR.COM.BR
DECOMURAL
DECORLINE
DECOR POLTRONAS
DEFATO
DEFINITY
DEKAPS'
DEKA SPORTS
DEKORDOR
DELABIE
DELABIE
DELABIE
DELABIE
DELABIE
DELABIE
DELABIE
DELABIE
DELABIE
DEL CASTELLANO
DELICATEZZA DOCES DELICATEZZA.DOCES@GMAIL.COM
DELÍCIA
DELICIA DE QUEIJO PÃES ESPECIAIS
DELÍCIAS DE LÁ
DELICIAS KARINA
DELÍRIO PINK
DEL LAGO
DEL LAGO
DELLÍSSIMA
DELRIO CORPO PERFEITO
DELTA
DELTA
DELTA MASTER
DELTA SUPER
DELTA SUPER
DEL VALLE LIMÃO&NADA
DELZIOMARQUES FOTOGRAFIA
Demel
DEMETRA
DEMETRA
DENIM COUTURE
DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN
DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN
Denis Delphin
DENISE GONZAGA
DENTRO DE MINAS
DENTSUL
DEP
DEP
DEPIERI COMUNICAÇÃO
DEPILATTO
DEPIL FACILIT
Depilly Beleza e Estética
DERM AOX
DERMAVITÓRIA
DERMO FORMULAÇÕES
DERMOGEN
DERMOGEN
DESAFIO JOVEM PENIEL LAR DA PAZ
DESAFIO UNICAMP
DESAFIO UNICAMP 2012 DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
DESDE 1885 JACQUET
DESEMPENHO CONTÁBIL
DESENTUPIDORA BRASIL SUL
DESENTUPIDORA E HIDRAULICA UNIAO
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821952757
817171932
900108215
818060816
900731630
901700428
840237324
840237308
840237359
905516443
905583337
902876210
905566220
902405306
840230028
905493761
902863452
905618440
830638318
840257740
905559428
902876147
905615387
903972786
840238835
905559401
905615433
905614712
902696653
826030904
905539109
905612280
902859900
830702490
840022484
840246315
902866680
902860372
902866419
902866362
905577701
905612450
905612485
905612418
818636033
902873741
905539672
905571436
822196417
822196409
840238223
905573404
905585968
905573625
818869283
830723692
902875663
905606639
905575822
905575903
905575440
905575733
905575881
905575482
905575334
905575660
905575407
902777343
840232012
902862987
819303402
905539966
828708916
905559665
902635638
902635344
830703225
840235968
827938721
827938730
820735361
820735418
820735396
902910132
902861301
905520823
902647148
902647121
830727701
840236590
840236603
905580010
830763937
840238495
902203215
840036582
840036574
905524926
901913812
826712657
905572610
904438406
905574923
902812386
905615492
905612396
840227701
840108800
840108818
840251513
905600517
902871536
840118198
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351
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003
003
003
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400
003
351
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003
235
003
400
400
351
003
565
235
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565
351
041
003
400
400
100
003
003
003
351
003
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003
003
003
100
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003
155
003
400
003
003
003
003
003
003
003
100
003

118
1159
430
1160
437
445
348
348
348
728
990
688
887
474
304
727
577
1136
171
412
861
687
1123
720
363
851
1124
1119
514
1173
796
1100
556
190
224
379
607
559
604
603
966
1102
1102
1101
1161
666
802
897
119
119
357
910
1018
913
1162
202
681
1091
941
942
935
939
942
936
933
938
934
531
320
574
1162
804
141
865
480
480
195
336
1176
135
1166
1166
1166
717
565
732
483
483
215
342
342
976
218
359
470
225
225
748
462
130
900
723
927
544
1125
1101
295
233
233
387
1071
646
264

DESENVOLVER SER
DESIDERATUM
Design Cabeleireiros Souza
DESIGN CONNECTION
DESPACHANTE 467
DESTAC
deTec4
DEVELOPER BR SISTEMAS MULTIMÍDIA
de verdade
DF10
DF10
DF10
DF10
DF7
DF7
DF7
DFS
DFX
D'Gaya
D'GEL MODA ÍNTIMA
D' GRACIELE GIGI
DHA GOLD
DHA GOLD
DHA GOLD
DHA GOLD
DHC OFFICES
DHC OFFICES
DHC OFFICES
DHF SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS
D`HOMENS
DIABLO AUDIO
DIACONIA
DIA D
DIA D LFG
DIA D PRIMA
DIAGEO
DIAGLINIDA
DIAGNÓSTICO GUIADO GLAUBER CARINHENA
Diall Alimentos
Diall Alimentos
DIAMANT PELÍCULAS
DIAMOND LINE
DIANE VON FURSTENBERG
di Anni
DI ANNI
DIÁRIO DO LESTE
DIARIONET
DIAS E SILVA
Dibabah
DIBRA ACADEMIA
DIBRA ARTIGOS ESPORTIVOS
DICA 21
DICA 21
Dica do Cupido
DICASA IMÓVEIS
DICLORO BEL
DICOMP
DICORATE
DIDATIC
DIDATICA
DIDGE AUSTRALIAN STEAKHOUSE PUB
Diego Luz
DIGEDONA
DIGERI-ATIVOS
DIGIPRINT
DIGITAL DOC
DIMATIX
DIMITRI
DINÂMICA ASSESSORIA CONTÁBIL
DI NAPOLI
DIN ROSE
DIOCOR
DIPLOMAT
DIPLOMATA
DIPLOMATA
DIPLOMATA
DIPLOMATA MASTER
DIPLOMAT TIRE
Direito Cotidiano
Direta comunicação móvel empresarial
DIRETÃO SÃO PAULO
DIRETRIZ
DISCRET
Disk Limpeza
DI SORELLE
DISPARATE
DISQUADRO
DISQUE PREFEITO
DISTEROL
DITEL TELECOMUNICAÇÕES
DIVIMULT
DIVINA ARTE DECORAÇÕES
DIVINA MEDIDA
DIVINA MEDIDA
DIVINA ZZON
DIVINO ELETRÔNICOS
DIVINO ELETRÔNICOS
DIVULGMAIS
DIVX HIQ
DIVX HIQ
Dizap
D'JAN
dj danone
D+ JEANS
DK DISTRIBUIDORA
D LIDERPETRO
D'LUD
D'LURDES
D´marks Locações Home
DM - DROGAMAIA
DMT PELÍCULAS
DNA Online
DNG PINTURAS

905576659
902872192
905589670
840240708
902877208
840116829
840258623
828361673
905611594
840252234
840252285
840252250
840252269
840252293
840252307
840252340
840241658
900160845
905575911
902725661
840117027
824095685
830672990
824095693
830717862
840258933
840258941
840258763
905539150
905536487
902872729
905559061
829380701
902601920
825433320
905598229
830691049
905607252
905560957
905560841
840221550
900682710
901520446
901855103
902199048
905584635
830321276
840227736
902873164
840147368
840147384
905615794
905615743
905604792
828739293
902761242
825037441
905583078
905552946
840256787
902419730
905613490
905600193
905572696
840108893
902870963
830672397
825741238
905537203
840251807
902863754
840111096
821858955
823160823
902911082
815008473
820434663
840116934
906054176
905559460
905618726
823099857
902866524
905523385
830347518
812255895
905558430
905577191
830525610
902769073
840235658
905562224
905572718
905569873
905559452
905533399
905533232
902878069
830702989
830702970
905586492
905596161
905580419
902864513
902867938
828670650
905582250
840172923
905537769
905575768
840221606
905592425
905524640
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100
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565
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150
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100
241
351
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81
952
655
1041
365
698
258
419
137
1097
392
392
392
392
392
393
393
373
1181
942
519
260
1171
178
1171
199
422
423
421
797
771
659
845
1180
479
125
1065
183
1093
871
870
288
436
444
453
470
1003
158
296
662
267
267
1129
1129
1084
141
525
124
986
816
404
474
1108
1070
901
234
641
178
1172
779
389
579
256
117
121
717
1158
1165
259
1154
862
1136
120
605
735
160
1157
837
960
165
529
333
876
901
893
861
763
760
704
193
193
1024
1061
977
585
617
140
979
278
786
940
288
1050
746
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DOBLEWÊ
DOBRAC CORTE E DOBRA DE CHAPAS
DOCE DIVERSÃO
DOCE DOMÍNIO
DOCE DOMÍNIO
DOCE DONNA
DOCE MAGIA
DOCE MELL
DOCES FAZENDA DO ENGENHO
DOCES HISTÓRIAS ER WWW.DOCES HISTORIAS.COM.BR
Docin
DOCTOR PHEABES
DOCTOR PHEABES
DOCTOR PHEABES
DOCTOR PHEABES
dog
Dog-in
DOG MEL
DOGS CARE
DOIS NA WEB
DOIS NA WEB
DOIS NA WEB
DOIS SINOS
DOKI
DOLCE BRAZILIS
DOLCE SORELLE
Dom de Oliveira
DOMINATTO
DOMINUS
DOMPEPT
DOM PIERRE
Dom Porpetta
DOM PORQUITO
DOM PORQUITO
Dona Bella calçados
DONA LAURA
DONA NEGONA CASTING
DONANGELA
DOÑA PAULA SERIES
DONA PRESENTEIRA
Don Bianco massa fresca superiore
DON CELESTO
DONG-A BRASIL LTDA.
DONG-A BRASIL LTDA.
DONG-A BRASIL LTDA.
Don Giácomo
DON GUSTICO
DON GUSTICO
DONNA
DONNA DORFF
DONNA FLOR
DONNA FLOR
DONNA FLOR BOUTIQUE
DON RODRIGUEZ
DORI
DORITOS DIPPAS
DOTTO CHATEAU
DOURAPEL PAPELARIA
DOUTOR GIRAMUNDO DA LIRA E PSIU
DOWNTOWN
DP DIPAMIX
DRAGON
DRAGON POWER Energy Drink
DREFTH
DRENNA ROCK
DRESS WAY
Dr.Fisio
DR. HOUSE
DRICAS PET
DR. MACCA
DROGAN SUPER
DROGARIA FARMA MED PLUS
DROGARIA SÃO PAULO
DROGARIAS PARANÁ
DROPCAR
DROP ZONE
DR. SABÃO
DR. SKIM BIO EMOTION
DR. SKIN BIO EMOTION
DR. SPIKE
DRY HOLDER
D & S Arquitetura & Design
DS DANIELLE SOUZA
DS DANIELLE SOUZA
DSORDEN
DTN CELULARES
DUAL STEEL MONOSTEEL
DUBAR FOGO PAULISTA
DU BEM
DUBISCO PRODUTOS COLONIAIS
DUBRY'S FAST FOOD
DUDA PROPAGANDA
DUDA TAPETES E ENXOVAIS
DUDA TAPETES E ENXOVAIS
DUDINHA
Dudinha e a Galinha
DUDINHA e a GALINHA PINTADINHA
DUELO OLÍMPICO RÁ TIM BUM!
DUETO
DUETTO
DUETTO FIT
DUFENAIR
DUGONGO
DUKE
DUMB BLONDE
DUNNIA
Duoflora
DUOPRESS
DUO SHOWER LORENZETTI
DUOTEC
DUQUE
DUQUE DE VIZEU
duran

902687204
902715704
840229747
905557867
905557883
902860496
905577450
840236930
902872303
840238509
905582950
905595700
905595750
905595742
905595718
902866427
905583000
902582739
830703128
902862529
902862510
902862502
826417116
902862561
902648195
840108680
905569032
905562283
905575300
905600991
902861352
902673246
905576268
905576322
905583787
905585704
905573641
902683527
901269824
905558626
905613317
905600614
905557484
905557492
905557514
902868462
840235747
840235712
902896970
902417630
901888494
902434110
902189859
902099469
800037235
840241119
902878077
902866770
826915361
902651340
905627830
905570227
902866044
902859714
840231776
905570081
902870335
902876694
902874861
905615352
905597923
905539800
821514415
901687812
902863258
902877739
905627644
840257198
840257147
830703055
902874420
902868845
905524500
905524462
902878611
830702083
840229100
905612817
830702148
905557530
905585089
830330399
902650220
902650157
905587693
905587324
905586808
905613481
825741289
840231628
830690077
830724729
902647725
902574000
905614704
905582330
902884115
828751552
840245939
830335218
826488706
818516879
902870505
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400
003
003
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003
230
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400
003
003
003
003
003
351
150
003
003
003
003
003
400
351
003
003
003
003
003
003
241
003
003
241
180
230
230
230
235
570
003
351
351
090
400
003
003
241
351
003
003
351
351
351
003
003
003
820
025
351
351
003
003
003
351
351
351
003
003
351
351
003
003
351
003
011
351
400
400
003
003
003
003
565
003
400
351
400
351
003
003
351
100
003
560
351
900
090

513
518
302
834
834
559
963
344
656
359
985
1057
1057
1057
1057
604
986
478
194
570
570
570
128
570
484
233
891
877
933
1071
565
510
946
946
994
1014
913
512
442
839
1104
1071
829
829
829
620
334
334
716
474
459
475
469
468
1156
369
704
608
131
486
1152
893
599
555
318
893
634
694
677
1123
1064
803
1168
445
576
702
1150
409
408
194
675
623
744
743
707
187
300
1103
188
829
1007
158
485
485
1037
1034
1030
1107
1173
317
183
210
484
478
1118
980
711
141
376
1181
128
1161
635

DURASPIN
DURASPIN
DUSTER
DUTAM
DUTOTECCAD
DVDMETAL
DVT
DWL LOGÍSTICA
DWYLER
DXI
DYEGO ALVES
DYNACUT
DYNAMO
E2
E4
E-92
E-92
E-92
E AGORA
E AÍ!
EAI - Empreendedorismo de Alto Impacto
EASYCARD
EASYCARD
EASY FLEX
EASYSET
EASYSET
EASY VIEW
EAU SENSUELE
ebb empresa brasileira de borracha
E - CARD
ECASH
ECASH
ECASIL CARDIO
ECBEU Idiomas e Cultura
E-CENTER
ECEPE - Encontro Estadual de Cerimonialistas e Profissi
ECKO.PH
ECKO.PH
ECL ELETROCAF
Ecléticos
ECO 7 STANDS ECOLOGICAMENTE CORRETOS
ECO ADRENALINA MAXINE
ECOBELLE
ECOBELLE
ECOBLUE
ECO CAMP JIU JITSU
ECOCAP
ecochocolate
ECO CRETO
ECODESAFIO
ecofinger
ECO FLIP FLOP
ECOGRAXA
ECOIMP
ECOLAB ELITE
ECO LARES EMPREENDIMENTOS
eco Liberty
ECOLOGICAMENTE CORRETO MAXINE
ECOLUZ
EcoMove
ECONAVI
ECONOMAXX ENGENHARIA ELÉTRICA
ECONÔMICA CALÇADOS
ECONSTROI
ECO NUMBER
ECONYL
ECONYL
ECONYL
ECOPLAST
E-CORE
ECO ROCK
ECOSOLAR
ECOSUL EMERGÊNCIAS MÉDICAS
ECOSYNTH
ECOTECH ENGENHARIA AMBIENTAL
ECOTRAC
ECREDIT
ECREDIT
ECU-SIMULADORES
EDD BALA
EDGE
EDIFICANDO UM NOVO LAR
EDIFICANDO UM NOVO LAR
EDIFICANDO UM NOVO LAR
EDILSON & EDMILSON - E BANDA FORROZAO VAQUEIRO APAIXONA
EDILSON & EDMILSON - E BANDA FORROZAO VAQUEIRO APAIXONA
EDITION
EDITION
EDITION
EDITION
EDITORA ABEn ORGÃO OFICIAL DE PUBLICAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO
EDITORA ANZOL
EDITORA ANZOL
EDITORA ANZOL
EDITORA PARALELA
EDITORA PARALELA
EDITORA PARALELA
EDITORA PARALELA
EDITORA RECORD
EDITORA YES
ED'S EASY DINER
Educar BM&FBOVESPA
EDUCATIVE ASSESSORIA ESPORTIVA
EDUCAÇÃO CIDADÃ
Educação Humanitária
EDULIFE
EEAP Educação Empresarial, Administração e Projetos
E E ESTILO EXCLUSIVO
E E ESTILO EXCLUSIVO
E ELLUS
EFA
EFA
EFA

823568970
829611312
905608933
840036310
902870947
902872311
905567048
902866133
829416862
829699244
902865285
840257244
905591380
905584120
840227418
840237553
840237502
840237529
905599063
902661221
901916862
821458892
821458906
840232446
840235771
840235755
905576454
811147991
905575466
821717057
821458922
821458914
823097900
905557921
821971034
905614429
905591020
905591062
902867440
901791563
902821792
830703683
905559320
905557417
828984050
905538099
902875604
905583841
840241496
824155483
905583205
902849751
905548205
840257368
821864610
902859455
905557735
830703659
901857980
905575873
840256701
902876406
902866079
840257899
902853953
830795600
830795634
830795618
901906220
830702962
902865390
902874896
901854069
840165951
905537998
830725121
821458930
821458949
905607350
840237057
840250983
905556445
905573994
905558014
905568150
905568311
829575340
829575332
829575316
829575359
905558731
905573480
905573501
905573455
840037058
840037066
840037082
840037031
901944025
905618106
830533966
830467378
902728237
905577728
902860470
902799231
905574583
905536584
905537017
818175230
830416692
830416706
830416676

R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
P
P
P
P
R
P
R
R
R
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P

796
565
003
003
351
351
003
351
351
351
351
003
003
003
003
003
003
003
003
400
351
565
565
003
003
003
003
590
003
565
565
565
269
003
565
003
003
003
351
100
400
351
003
003
351
003
351
003
003
576
003
351
003
003
823
351
003
351
351
003
003
351
241
003
351
351
351
351
241
351
351
100
241
003
003
100
565
565
003
003
003
003
003
003
003
003
351
351
351
351
003
003
003
003
003
003
003
003
351
003
400
209
400
003
351
004
003
003
003
560
351
351
351

1170
1180
1095
225
641
656
888
600
145
149
591
409
1049
998
292
350
350
350
1066
493
463
1168
1168
323
334
334
948
1157
935
1168
1168
1168
120
835
1169
1116
1047
1048
614
449
546
197
849
827
142
789
681
994
372
1171
988
550
812
410
1169
554
833
197
456
942
403
691
599
413
551
220
220
220
460
193
592
677
452
276
788
212
1168
1168
1093
345
383
825
919
836
889
889
146
146
146
146
840
911
911
911
229
229
229
229
464
1136
165
164
520
966
559
540
923
773
778
1161
162
163
162
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EFA
830416684 P 351
EFA
830416714 P 351
EFA-ESCOLA DE 1º E 2º GRAUS FRANCISCO DE ASSIS
821661744 R 900
EFEITO FINAL BY SIMONE CRESPO
905573331 P 003
EFFECTUS
902699172 P 400
EFFICIENT VILLE
905578260 P 003
EFICAZ
830722688 P 351
EFICSENTI
905584619 P 003
EFIGÊNIA GALINHA TCHÊ TCHÊ
905587782 P 003
Egalitê
905585011 P 003
EGGBOX ITAIQUARA
903076314 P 230
EGGBOXITAIQUARA.COM.BR
904193390 P 230
EGOS CLÍNICA ODONTOLÓGICA CL1000 CONSTRUINDO O SEU MELH 905585623 P 003
EH EMPÓRIO HELENA
902876090 P 351
EICE
840252412 P 003
EICK
905576470 P 003
E I ELETROINOX
902215671 P 400
EI VOCÊ
840256965 P 003
EKOREVERSE
902876520 P 351
ELBEK JEANS
902868942 P 351
EL'BRASA
905582624 P 003
EL DOURADO BUFFET & CATERING
902873768 P 100
ELEGANZA
905627849 P 003
ELEMENT
905617460 P 003
elementomar
905493788 P 003
ELÉTRICA DIAMANTE
830899561 P 351
ELÉTRICA FERRAGENS SÃO MIGUEL
830659366 P 400
ELETROCENTER
823851257 P 235
ELETRONIC CARD UNIBANCO
821450328 R 565
ELÉTRON PARTS
829805494 P 100
Eletrosonic Som e Luz
905557859 P 003
ELETROZAN Materiais Elétricos Desde 1976
905532422 P 003
ELEVEM ELEVADORES
840257600 P 003
ELEVEM ELEVADORES
840257597 P 003
ELFRAMO
840228767 P 003
EL GIBOR
905525000 P 003
EL'HAVES
905582373 P 003
ELIDU
906068738 P 139
ELIPSE
840251246 P 003
ELITTE
905575008 P 003
ELLAB
902650700 P 400
ELLAB
902650548 P 400
ELLABELLA ESTÉTICA
905585631 P 003
ELLE
840037112 P 003
ELLECE LOGÍSTICA
840214618 P 003
ELLECE LOGÍSTICA
840214588 P 003
ELLOS
840193483 P 011
ELLUS
824666810 R 560
ELLUS
824666836 R 560
ELLUS
824666801 R 560
ELLUS
813361087 R 560
ELLUS
824666828 R 560
ELLUS
823894045 R 560
ELLU'S
006707300 R 560
ELLUS
826721753 R 560
ELLUS
818717408 R 560
ELLUS
813361079 R 560
ELLUS
813361052 R 560
ELLUS
813361044 R 560
ELLUS ACCESSORIES
904020290 P 230
ELLUS ACCESSORIES
904021041 P 230
ELLUS ACCESSORIES
904021386 P 230
ELLUS DLX
904247970 P 230
ELLUS DLX
904248135 P 230
ELLUS DLX
904248410 P 230
ELLUS DLX
904247627 P 230
ELLUS DLX
904248569 P 230
ELLUS DLX
904247830 P 230
ELLUS ELASTIC DENIM
904248844 P 230
ELLUS ELASTIC DENIM
904248690 P 230
ELLUS ELASTIC DENIM
904249263 P 230
ELLUS ELASTIC DENIM
904249182 P 230
ELLUS ELASTIC DENIM
904248925 P 230
ELLUS ELASTIC DENIM
904248992 P 230
ELLUS INDIGO
904421953 P 230
ELLUS INDUSTRY CO.
821079743 R 560
ELLUS JEANS DE LUXE
826049710 R 560
ELLUS JUNGLE + BEACH
900256443 R 560
ELLUS LEATHER-DENIM
902255274 P 230
ELLUS ORGANICS
904422135 P 230
ELLUS PATCHOULI
904422291 P 230
ELLUS PROPAG
831241845 P 230
ELLUS PROPAG
831241829 P 230
ELLUS PROPAG
831241837 P 230
ELLUS ROYAL
900256532 R 560
ELOS BRINDES
905533283 P 003
EL PLATA
902873237 P 100
EL PLATA
902873202 P 100
EM3 15
840230451 P 003
EM3 15
840230435 P 003
EMANUEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
905557620 P 003
EMANX
830852026 P 025
EMBALA BEBÊ
902867750 P 351
EMBODY
830644393 P 100
EMC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA
840116594 P 003
EME 15
840230419 P 003
E-MED
901856452 P 400
E-MED
901856495 P 400
EMERGES
830564594 P 230
EMERSOL
830629211 P 400
Em Fá Maior
905586018 P 003
EMITEX REPRESENTAÇÃO TÊXTIL
830457038 P 230
EMME
902707361 P 400
Em nome da Hebe
905561953 P 003
EMPORIO A BEBIDAS
902876317 P 351
EMPORIO COLOMBO
903381346 P 235
EMPORIO COLOMBO
903381222 P 235
EMPORIO DA PIZZA PIZZA BAR
829630180 P 025
EMPÓRIO GAÚCHO
826981712 P 351
EMPÓRIO SANTA JOANA
829800530 P 100
EMPÓRIO SANTA MARIA
840232950 P 003
EMPÓRIO SANTA MARIA
840232985 P 003
EMPÓRIO SANTA MARIA
840232969 P 003
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162
163
1168
909
514
971
199
1003
1039
1006
719
721
1013
687
393
948
470
407
691
624
982
667
1152
1135
727
222
176
121
1168
151
834
752
412
412
298
750
980
1154
385
928
486
486
1013
229
282
282
280
1171
1171
1171
1157
1171
1170
1155
1174
1161
1157
1157
1157
720
720
720
722
722
722
722
722
722
722
722
722
722
722
722
722
1167
1173
1181
472
722
722
223
223
223
1181
761
663
662
312
311
830
222
616
172
257
311
455
456
166
170
1018
164
516
873
689
719
719
147
131
151
328
329
328

EMPÓRIO VIA BRASIL
EMPORIUM JOIAS
EMPORIUM JOIAS
EMPREGA PIRACICABA
EMPREGA SOROCABA
empreguetes
EMPRESA AMIGA DOS ANIMAIS ARCA BRASIL ASSOCIAÇÃO HUMANI
EMPRESA TEIA
EMUSITA
EMUSITA
ENACTUS
ENCAIXE & TROQUE
Encontro Mineiro de Eletricistas
ENCOSTA GAÚCHA
EN E.NASCIMENTO
EN E. NASCIMENTO
ENERBLU
Energia Limpa de Minas
enfermagem 24Hrs na sua casa
ENFORMA ATIVIDADES AQUÁTICAS
ENGAGIST
ENGECARP ENGENHARIA
ENGEOTOP
ENGETESTE
ENGLISH EXPERTS
ENGLISH HOUSE
ENGLISH ID
ENKRENKINHAS BANHO TOSA PET-SHOP
ENLI-10
ENOGESTÃO Solução Integrada de Gestão de Vinícolas
ENTEROFLORA
ENVEMO
ENVEMO
ENVOKE HAIRCARE
ENXOVAIS BURITI
ENZOANI
EOLO
EOLO
EOLO
EOLO
EOLO
E-ON
EOS
EO*STAR
EP25
EPADOR
EP ENVELOPACK
EPF FUNDAÇÕES
EPF FUNDAÇÕES
EPILARE
E. PNEUS
EPOCA
EPOCA
EPOCA
EPOCA
EPOCA
EPSILON AEROSPACE
EPWS
EQUALITY
Equaliv
Equaliv
EQUANIMITY
EQUAÇÃO
EQUAÇÃO RESERVA
EQUICELLENCE
EQUICELLENCE
EQUIHORSE
EQUILIBRISTA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
EQUILIBRIUM
EQUIPADORA PISADÃO
EQUIPEMED
EQUIPE MUSIC DANCE
EQUIPE TRADER ESCOLA DE TRADERS
EQUIPE TREMITERRZ SOUND & FILM
EQUIPROTEL
ERA
ERA
EREDE
E-REDE
ÉRGICO
EROTIK SEX SHOP
ERPS
ERVA MATE COLON COMPOSTA HORTELÃ - BOLDO
ERVA MATE COLON COMPOSTA LEVE
ERVAS & PLANTAS MEDICINAIS
ES
ESCO
ESCO
ESCO
ESCOLA BRILHANTE
Escola Cenecista de Brasília
Escola Cenecista João Régis Amorim
ESCOLA DE CABELEIREIROS MARIA VIEGAS
ESCOLA DE CABELEIREIROS MARIA VIEGAS
ESCOLA DE CABELEIREIROS MARIA VIEGAS
ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO CAMILO DE LÉLLIS
ESCOLA DE MÚSICA DE UBERABA
ESCOLA DO CORAÇÃO
ESCOLA GENIAL
ESCOLA INTELIGENTE
ESCOLA LUCIA CASASANTA
Escola Virtual para Pais
ESCOVA DENTAL DENTAL FREE
ESCRITO NAS ESTRELAS
ESFIHA SHOW
ESGOTOU DESENTUPIDORA
ESM ENTERTAINMENT SPORTS MANAGEMENT
E-SOUL
Espanha Gourmet
ESPAÇO ARTE ANDERSON DIONISIO
ESPAÇO BEIJOCA
ESPAÇOBIO
ESPAÇO CASA

902870971
905576993
905576861
905572882
905572874
905573048
825855705
902871676
901087246
901087220
840238339
902874233
905583124
902846043
902654560
902654578
905536215
902865420
905522435
902864360
840230443
902867741
905559444
902866931
905557590
905539141
840221860
840246331
840245882
905614496
827622465
902867369
902867334
905524705
905557654
830530169
905559541
905559576
905559568
905559614
905559584
840237812
905537785
830307427
905533402
905591593
905537114
905548132
905548140
905578244
840117205
902862928
902862812
902862855
902862634
902862740
840214898
905614100
840238681
902868020
902868292
840229836
902866052
902866125
902755064
902755064
902583000
840232420
840246323
905575580
840246293
902649540
902656090
840197608
840237081
830702229
830702237
822655233
822210177
905569814
902171798
840221657
902871595
902871625
905590210
840239700
905604296
905604326
905604261
905523911
905591119
905591739
902868543
902868780
902867709
825562902
905576063
840251327
905523849
905523873
825367247
902864602
902873822
902426451
905576217
905574893
905573900
840165935
905523407
840231822
905565711
901717886
902860399

P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

241
003
003
003
003
003
400
100
560
560
003
351
003
351
400
400
003
351
003
351
003
351
003
351
003
003
003
003
003
003
100
351
351
003
003
230
003
003
003
003
003
003
003
100
003
003
003
003
003
003
003
351
351
100
351
351
003
003
003
100
100
003
351
351
400
230
230
003
003
003
003
400
400
011
003
100
351
565
565
003
155
003
090
090
003
003
003
003
003
003
003
003
041
041
041
569
003
003
003
003
351
351
351
400
003
003
003
003
003
003
003
230
351

83
642
956
955
904
904
906
126
650
1183
1183
358
673
987
548
489
489
769
593
732
584
312
616
861
610
830
797
291
379
375
1117
133
613
612
746
831
165
863
864
863
864
864
352
786
158
763
1049
778
811
811
971
262
574
573
574
572
573
285
1114
361
618
619
303
599
600
525
525
478
323
379
937
379
485
490
280
346
188
188
1169
1169
893
469
289
647
647
1044
364
1079
1079
1078
739
1048
1049
620
622
616
1172
943
386
738
739
124
586
667
475
945
927
918
276
736
319
885
445
559

84
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ESPAÇO CULTURAL NELSON VERRI
ESPAÇO DIGITAL VIP
ESPAÇO DO BISCOITO
ESPAÇO HARMONIA CENTRO ESTETICO E TERAPEUTICO
ESPAÇO INTERNO
ESPAÇO PAPER REVESTIMENTOS
ESPAÇO TEAR TECENDO MUDANÇAS EDUCACIONAIS
ESPAÇO TOM JOBIM CULTURA MEIO AMBIENTE
ESPAÇO TOM JOBIM CULTURA MEIO AMBIENTE
ESPAÇO TRICOT
ESPAÇO TRICOT
ESPAÇO ÚNICO
ESPAÇO UNICO FESTA
ESPECIALIZADA JOSMAR
ESPERANSAP
ESPETINHOS MIMI
ESPETINHOS MIMI
ESPETINHOS MIMI - CARTÃO CHURRASCO
ESPETINHOS MIMI EXPRESS
ESPETINHOS MIMI EXPRESS
ESPLENDOR COLECCIÓN DE HOTELES BOUTIQUE
ESPORTE AMAZÔNIA
ESPORTE CLUBE RÁ TIM BUM
ESPORTES ELDORADO
ESQUADRISHOP
ESQUADRISHOP
ESQUINA DO PÃO
ESSENCIAL
ESSENCIAL CORPO EM EQUILIBRIO
ESSENCIALE MODA FEMININA & ACESSÓRIOS
ESSENTHYAL
ESSENTHYAL
ESSENTIAL PREP
ESTACIONAMENTO MAIS E+
Estância A Flores & Folhas
ESTAÇÃO DO FAZ DE CONTA
ESTAÇÃO DO PÃO
ESTAÇÃO ESPORTE
ESTD. 1801
ESTEEM
ESTERILCARE
E.STERN
ESTÉTICA ROSA BONITA
ESTHETIC HALL
ESTILO
ESTILOMED
ESTILO & SEDUÇÃO
ESTOCOLMO MULTIMARCAS
ESTOCOLMO MULTIMARCAS
ESTOCOLMO MULTIMARCAS
Estopinha
ESTRELA
ESTRELAS DO MMA
ESTRELAS DO MMA
ESTRE PETRÓLEO
ESTRUTURAL
ESTRUTURAL ENGENHARIA
ESTRUTURAL ENGENHARIA
ESTUDANTE
ESTUDIO DIX
Estúdio Palco
E.SUITES
ESURFACE
ESURFACE
E-TABLE
ETICÃO
ETI-USE
ETI-USE
ETK EASTWICK
E-TUPPER
EUCATOL
EUCON
EUCON
EUCON
EUCON
EU DIGO SIM.
EUGE MÓVEIS
Eu levo a Natureza em Conta
EUNICE
EU QUERO MAIS
EURICO MAX
EURO ART MÓVEIS
EUROMARCAS
EUROQUÍMICA
EUROSUI
E-USPS DELCON INTL
E-USPS DELCON INTL
E-USPS DELCON INTL
EVA LIFE
EVEREST
EVERLIGHT
evidenza odontologia de resultados
EVOLUFIX
EVOLUTION
EVOLUTION ULTRA COOL
EVOLUTION ULTRA COOL
EVOLUTION ULTRA COOL
EVOLUTION ULTRA COOL
EVOLUTION ULTRA COOL
EVOLUÇÃO ENVIDRAÇAMENTO
EVOLUÇÃO ENVIDRAÇAMENTO
EVONIK DEGUSSA
EVONIK DEGUSSA
EVONIK DEGUSSA
EVONIK GOLDSCHMIDT
EVONIK GOLDSCHMIDT
EVONIK GOLDSCHMIDT
EVONIK OXENO
EVONIK OXENO
EVONIK RÖHM
EVONIK RÖHM
EVONIK RÖHM
EVONIK STOCKHAUSEN

902642774
902860682
840255985
902877666
905612337
840116870
905532740
830475206
830475214
905573471
905573650
902871994
905596595
901541486
902876155
820411124
820411116
828269459
825247284
825247292
902696505
905590279
905615026
902860615
905552610
905552628
840202652
900109408
905572726
905612108
905557751
905557964
840228864
905582292
905604210
905573960
828215863
901973483
905594088
830725148
830320075
902868713
905583612
902875710
829128352
902849638
902871692
902874276
902874292
902874250
905588240
821486110
905584384
905584414
905603770
827021348
901913995
901913995
830702865
905532686
905584520
902652710
840036566
840036558
830765190
830791477
905604369
905559690
830699929
830723986
901452947
905607740
905611209
905607155
905611551
905574443
903570300
902864866
905562259
901434817
902872133
902875981
905626044
825940168
902866648
840221738
840221720
840221703
840227396
900174382
830342109
905577655
905553500
825927161
840245947
840245963
840245971
840246005
840246013
840235666
840235640
829855971
829856110
829855947
829856005
829856013
829855998
829856102
829856099
829856056
829856072
829856080
829856030

RPI 2207 de 24/04/2013
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561
397
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281
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EVONIK STOCKHAUSEN
EVONIK STOCKHAUSEN
Evox
EXACTO
EXATA MT CONSTRUTORA
EXBOX
EXCEL
EXCEL
EXCELLENCE
EXCEN
EXCLUSIVA
EXCLUSIVA MODA ELEGANTE
EXCLUSIVA NOIVAS E FSTAS
EXECUTIVE VIP TRANSPORTE EXECUTIVO
EXIBIDOOR
EXÍMIA
EXITTO negocios imobiliarios
EXITUM
EXPERIENTES
EXPERIMENTO
EXPERIMENTO
EXPERT
EXPERT EXPERT-TÜNKERS GMBH
EXPLORER
EXPLOSÃO GOSPEL DEUS PARA O HOMEM
EXPLOSÃO GOSPEL DEUS PARA O HOMEM
Expoconcurso
EXPO CONNECT WORLD
EXPOFAR
EXPOMANDIOCA
EXPONET BRASIL
EXPOPÃO
EXPRESS
EXPRESSO SOROCABANO
EXPRESSO TERRA MAR
EXPRUDIU
EXPRUDIU
EXSTREAMER
EXSTREAMER
EXSUBERANCE CABELO & ESTÉTICA
EXTINDOR
EXTRA
EXTRA
EXTRA DÊ UM ENTER
Extrata
EXTRATHUN
EXTREME MAKEOVER SOCIAL
EXTREME PRO
EXTRUSOL
EXTRUSOL TAKOS
EXXONMOBIL ENERGIA: UM DESAFIO PARA O MUNDO...UMA PRIOR
EYE CLINIC
EZULEN
EZUTE
EZUTE
EZUTE
EZUTE
EZUTE
F20CARTUCHOS
FABBRICA17
FABI FF
FABI FF
FÁBRICA DE HIELOS
Fábrica de Histórias
FACEETRUCK
FACEETRUCK
FACEFONE
FACTORY OUTLET BRASIL
FACTORY OUTLET BRASIL
FACTORY OUTLET BRASIL
FACTORY OUTLET PORTO ALEGRE
FACTORY OUTLET PORTO ALEGRE
FACTORY OUTLET PORTO ALEGRE
FACTORY OUTLET RECIFE
FACTORY OUTLET RECIFE
FACTORY OUTLET RECIFE
FACTORY OUTLET RIO
FACTORY OUTLET RIO
FACTORY OUTLET RIO
FACTORY OUTLET SÃO PAULO
FACTORY OUTLET SÃO PAULO
FACTORY OUTLET SÃO PAULO
FACTUM BRASIL
Faculdade Cenecista da Ilha do Governador - FACIG
Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves - FACEBG
Faculdade Cenecista de Campo Largo - FACECLA
Faculdade Cenecista de Itaboraí - FACIT
Faculdade Cenecista de Joinville - FCJ
Faculdade Cenecista de Nova Petrópolis – FACENP
Faculdade Cenecista de Osório – FACOS
Faculdade Cenecista de Rio Bonito - FACERB
Faculdade Cenecista de Rio das Ostras – FACRO
Faculdade Cenecista de Varginha - FACECA
Faculdade Cenecista Nossa Senhora dos Anjos - FACENSA
Faculdade de Itaboraí
FACULDADE DE PINDAMONHANGABA
FACULDADES INTEGRADAS DA UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO
FACULDADES INTEGRADAS DA UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO
F A FAZEMOS ARTE SOLUÇÕES GRÁFICAS
FÃ FM
FAIR PLAY
FAIRY NEW'S
FAÍSA
FAIXA CURTAS
FALCON
FALK'S
FALK'S
FALL FEST
FALL FEST
FALL FEST
FALL FEST
FALL FEST
FALL FEST

829856021
829856048
906051410
902381326
905573722
840256868
819274216
817986057
840147481
840259301
902141597
902141740
905558499
840036434
821187210
902663216
905579836
828487588
905537661
905560906
905560922
821608657
902747169
905578066
902862715
902862731
905599853
905576462
905548060
830763015
840036248
905523598
829696679
902871153
830702270
902876236
902875914
830653210
830653228
905537599
905585933
905536193
905558766
840258887
905607937
902729195
830669124
902860160
905610830
905610822
830318240
905559185
840091400
905615727
905615859
905615662
905615786
905615638
905615395
905538030
840256388
840256370
829754512
905587243
905586077
905586239
905538641
840256094
840256078
840256086
840256167
840256140
840256175
840256116
840256108
840256132
840256060
840256051
840256043
840256035
840256191
840256205
902873709
905591801
905592603
905592387
905591879
905592743
905592093
905592778
905592050
905592441
905592700
905592654
905591950
901853135
902420682
902420682
905523245
905566980
829281010
818119721
905536991
902860550
840256825
006232663
006232663
840232632
840232578
840232535
840232594
840232675
840232659
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473
915
405
1162
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267
427
1183
469
838
225
116
500
976
139
785
871
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116
524
969
572
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1068
948
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216
224
737
1180
643
188
688
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175
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768
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FALL FEST
FALL FEST
FALSOS BAIANOS
FAMCRI - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE CRICIUMA
FAMÍLIA MART
FAMILYMART
FAMILYMART
FAMILYMART
FAMILYMART
FAMILYMART
FAMOSA NA TV
FAMZEE
FAMZEE
FANTA
FANTASY FASHION
FANTASY FASHION
FANYGIRL
Farina Ventrilho Advogados Associados
Farinha de Mandioca Tocantins
FARMÁCIA DO TRABALHADOR BRASILEIRO
Farmacia do Trabalhador de Sergipe
Farmacia do Trabalhador Nordestino
FARMÁCIA T FARMÁCIA DO TRABALHADOR RJ
FARMACOVIGILÂNCIA
FARMACOVIGILÂNCIA
FARMA FLEX
FARMOGEL
FARRA CHIQUE
Fasero
FASHION BUSINESS
FASHION LIGHTS
FASHION RIO
FASHION TIME
Fashion Week
FAST AGRO
FAST AGRO
FAST AGRO
FAST CARD
FAST CLOSET
FASTER BETTER WORLDWIDE
FASTER BETTER WORLDWIDE
FASTER BETTER WORLDWIDE
FASTOF
FAST TRAINING
FASTVIL
FATEJ
Fatinel
FATIOLLI DELIVERY
FATO CONSUMADO
FATOR ENGENHARIA
FAVORS
FAWAL
FAZ BEM
FAZENDA CHANDON
FB
FB-FÁBRICA DA BORRACHA
FB FERRADURAS BRASIL
FECHART
FEDERAL AUTO PEÇAS
FEDERAÇÃO DE PAINTBALL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO BRASIL-FOB
FEELLAN23
FEELLAN23
FÉ EM JESUS
FÉ EM JESUS
FÉ EM JESUS
FÉ EM JESUS
FÉ EM JESUS
F E FRANCA EXPRESS
F E FRANCA EXPRESS
FEIJÃO ITAPÊ OURO
FEIJÃO MARAVILHA
Feijão Tocantins
Feijoada Carioca
FEIMEPE
FEIRA DO INTERCAMBISTA
feirafolia.com.br
FEIRA LIVRE DA AMAZÔNIA
Feirão do Jeans
FEIRÃO FICHA LIMPA
FÉ, MENINA
FEMINIMARIS MODA INTIMA
FEMINIMARIS MODA INTIMA
FËN HOTELES
FENICE MÓVEIS
FENIX
FENIX
FENIX
FENT
FERAS ESTILO
FERBUS
FÉRIAS FÁCIL
Férias Turismo
FERMENTEC
FERMENTEC
FERRAGEM E AGROPECUÁRIA PORTO
FERRAMENTARIA CAXAMBU
FERRAMIX
FERRARI
FERRARI CLUB BRASIL
FERROCAL
FERRU'S
FERTILITE
FESTA DE MAIO DE TEUTÔNIA
FESTA DO RIDÍLOKO
Festa Geração 80
Festa Glamour
FESTA X
FESTIMAIS
FESTIVAL BRASILEIRO DA CERVEJA
FESTIVAL DA BANANA DE ITAPAJÉ
FESTIVAL MOTEL GASTRONOMIA
FEST PEIXE
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840232705
840232683
840258810
902644815
840109253
840109393
840109261
840109334
840109369
840109342
840257791
840257929
840258100
830726012
902869272
902869248
905592913
902868438
901088528
905574702
905378296
905546253
905537530
840235780
840235763
900353961
901956619
840250223
902875310
825257603
840256728
824644956
902863479
902589245
905582845
905582810
905582730
818636041
902867857
840230230
840230214
840230192
840232497
902744216
902651358
900741562
905536835
830763929
902140370
900138726
905568796
902870718
840221479
905559509
905524950
905584651
905626087
830646299
902872125
830723552
905582705
905524934
905524870
840251629
840251580
840251602
840251610
840251530
822578077
822578077
902870750
905576870
901088250
902845195
905005996
905626303
906030617
905590732
905594045
905574796
905564243
905603842
905603869
902696351
840227710
905572793
905599446
905600070
905563190
905583620
905573226
902871013
902795465
902871439
902871528
902872257
840036370
902865846
825667410
826047262
905603923
830453555
828999457
905557611
902867954
902871900
906051312
905604865
902862120
902877658
905586280
905612370
902676369
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100
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421
482
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1052
620
441
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725
806
783
334
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464
380
679
124
403
122
577
478
984
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617
308
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308
324
523
486
438
776
218
468
430
891
636
286
862
749
1003
1139
172
654
202
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749
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388
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119
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637
955
441
548
724
1140
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1047
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926
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908
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645
646
655
225
597
125
126
1075
163
143
830
617
652
1153
1085
568
701
1021
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FEST VERÃO PARAÍBA
FETERGS FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRI
FETOVENT
F FAGOR CONTABILIDADE
F FERNANDES MÓVEIS PROJETADOS
F FERNANDES MÓVEIS PROJETADOS
F F FUROEXPRESS
F FIKÇÃO
F FIKÇÃO
F FIKÇÃO
F FIKÇÃO
F FIKÇÃO
F FMAIA
F FMAIA
F FMAIA
F FMAIA
F FORMULARIUM
F FRATERNI JOALHERIA
F FRATERNI JOALHERIA
FG
F&G
FG CELL
FGL
FIBERAID
FIBERSIM
FIBRACON
FIBRAFORT
. . . FICÇÃO
FIDELI
FIDELIFLIX
FIDELITY NATIONAL
FIELO FIELO FIELO
FIEL PET
FIGUEIRILHA
FILAMENTEX
FILHOS DO ALTÍSSIMO
FILIPINAS
FILIPINAS
FILOSOFIA LEITURAS, CONCEITOS E INTERAÇÃO
FILTRO S.JOÃO
FINANCEIRA GÁVEA
FINANCIAL WEB
FINANCILAR
FINE COSMÉTICOS
FINE COSMÉTICOS
FINELIGHT
FINI CLÉT'S
FIO & COR STÚDIO DE BELEZA
FIP
FIRENZE
FIREVISION
FIRE ZONE SKATES F
FIRLEVAN
FIRST LEVEL
FIRST YACHT
FIRULAS
FIRULAS
FISCHER
FISCHER
FISCHER
FISCHER
FISCHER AMIGA
FISHING KIDS
FISICA INTERAÇÃO E TECNOLOGIA
FISPAL FOOD SERVICE
FISPAL FOOD SERVICE
FISPAL TECNOLOGIA
FISPAL TECNOLOGIA
FITA POLI
FIT CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
FITFORMA
FITNESS HOUSE
Fitoactive
FIT VIA FIT
FLAMBOYANT BIOACTIVE
FLAMENGO
FLAVORS THAT BRING THE WORLD TOGETHER
FLAVORS THAT BRING THE WORLD TOGETHER
FLEX21
FLEX ASSISTS
FLEX ASSISTS
FLEXIGRASS
FLEX MOTION
FLEX MOVE
FLEXOTANK
FLEXOTANK
FLEXPEL EMBALAGENS
FLIGHT
Flocão de Arroz Tocantins
FLODIN DUO
FLORA ACTIVE
FLORA ACTIVE
FLORATTA LILAC
FLORATU'S
FLOR DE DAHLIA COSMÉTICOS E PERFUMARIA MULTIMARCAS
FLOR DE JU
FLOR DE LIZ
FLOR DO SOL
FLORENCE CULTURAL
FLORES DA SERRA
FLORES REGINA
FLORIAN
FLORIPA LIMOUSINE
FLÔ STORE
FLOTADOR UNIVERSAL
FLOXAGEN VETANCO
FLUOR FLOSS
FLUOR PLAST
FLUXO VEST
FLY
FLY ARARUAMA
FLY & DRIVE
FLY ELLUS

828936811
840184280
830724710
903262592
905572963
905573323
840108710
905614488
905613953
905614410
905613686
905614119
901887609
901887692
830419020
830419012
840231733
902878280
902878395
902683373
905567722
905574320
905605217
830374990
840241186
902700634
840229828
905575652
902872850
905605004
900141034
902873342
902864432
902872753
830160124
905564286
905605799
905605713
905599195
901842923
900572701
902191551
830556222
901981419
902249045
823623629
840257171
902872354
902864378
826314139
840036728
825856345
830724745
902801830
840252080
902779699
902779630
840228759
840228716
840228732
840228724
903626454
905573064
905599187
902653733
902653792
902653822
902653768
902874098
905538196
905583736
905562470
902655051
828467013
904259269
822849224
840241267
840241275
828823278
905584783
905584686
902877461
840232489
826862977
902654268
902654276
902870653
902616153
901088714
902864793
840238541
840238533
901420514
902317571
905538056
905537416
905572971
905536983
840241682
007110340
902704443
905603834
905572734
840236840
825873240
902833898
831303182
902842846
905626125
840255764
840255780
840245718
819034533
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400
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230
351
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003
003
400
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400
003
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270
010
003
351
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560

85
142
279
210
719
905
909
233
1117
1111
1116
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1114
1183
1183
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318
706
706
512
889
921
1089
161
369
514
303
938
660
1087
431
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584
660
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166
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121
409
656
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126
210
542
391
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298
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906
1067
488
488
488
488
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138
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120
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142
1005
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700
324
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479
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905
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1155
515
1074
902
344
126
548
224
548
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395
395
374
1162
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FLY EYERWEAR
FLY FASHION
F.L.Y.INN CLUB
F.L.Y.INN CLUB
FLYMASTER
F. MAIA
F. MAIA
F. MAIA
FM ATALAIA DO DEUS VIVO
FMER FÓRUM MUNDIAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
FMER FÓRUM MUNDIAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
FM F. MAIA
FMMA FÓRUM MUNDIAL DE MEIO AMBIENTE
FM VOZ ATALAIA
FNER FÓRUM NACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
FOCO ILUMINAÇÃO PERSONALIZADA
FOCUS
Fofa demais
Fofeti
FOGO SANTO DO BRASIL
FOGOS SATURNO
FOLHA CLASSIFICADOS
FOLHA GAÚCHA
FOLHA URBANA PLANTAS PERMANENTES & AMBIENTES
FOLIA 360°
FOLLER
FONAC
FON-DIP
FONOCLASS
FONTÁGUA
FONT D
FONTE DE ALEGRIA
FONTE H2O
FONTESB REFORMAS
FONTE SERRA NEGRA DE ARCADAS
FONTE TAHITI
FOOTBALL OUTLET
FOOTBALL SUPERSTORE
FORA D'AGUA
FOR ESPECIAL WOMAN
FOREVER BEAUTY
FOREVER NEW
FOREVER NEW
FOREVER NEW
FOREVER NEW
FOR HAIR
FORMA & REFORMA
FORMA & REFORMA
FORMA & REFORMA
FORMA & REFORMA
Formigueirinho
FORMIGUIDOS
FORMULA
Fórmula Farmacêutica
FORNALHA LANCHES
FORNALHA PIZZARIA
Fornazieri e Greco
FORNERIA CATARINA
FORNERIA CATARINA
FORNO LENHA
FOR-PLAS 40 ANOS
FOR-PLAS 40 ANOS
FORRAGE
FOR REC
FORRÓ COMPOSIÇÃO
FORRÓ DACURTIÇÃO
Forró da Resenha
Forró das Novinhas
FORRÓ DO AMASSO
FORRÓ MOLEKA ATREVIDA
Forró Pra Suar
FORRO TELA DE CINEMA
FORRÓ TRILHA MUSICAL
FORROZÃO EVIDÊNCIA
FORROZÃO GIRA O MUNDO
FORROZÃO MAR & SOL
FORROZÃO PAIXÃO ARDENTE
FOR SPECIAL WOMAN
FORTALEZA
FORTALEZA
FORTEC
FORTECAMP
FORTECAMP
FORTEFARMA
FORTMAIS
FÓRUM DA LIBERDADE
Fórum Global pela Sustentabilidade
Fórum Global pela Sustentabilidade
FORUM RIO CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE
FORÇA NATURAL
FORÇA SUL
FORÇA SUL
FOX CELL INFORMÁTICA
FOX SPORTS
FOX SPORTS
FOX SPORTS 2
FOX SPORTS 2
FOX SPORTS 2
FOX SPORTS 3
FOX SPORTS 3
FOX SPORTS 3
FOX SPORTS 3
F- PROTEC
FQ BANDA FLÁVIO & PIZADA QUENTE
Franca Country Music
Franca Country Show
FRANCISCO OLIVEIRA
FRANCO EMPREENDIMENTOS
FRANGOBRÁS
FRANGOBRÁS
FRANGOBRAZ
FRANGO CASEIRO
FRANGO FÁCIL

902855360
840255802
905558944
905558979
840148089
820911925
827592639
820911933
902866818
840245688
840245670
819739448
840245661
902866869
840245696
840235500
823132153
905343662
902875183
830790780
902874268
825139708
905536762
905558669
905533607
902813692
819738220
905688090
905576411
900629045
905582683
901991996
902866257
906035163
826621899
905559487
830722840
830724508
824830989
827676751
906026300
830486186
830486160
830486151
830486178
840036620
902905376
902905392
902859870
902905449
905614453
902876465
905574664
905588045
905573536
905525108
905584031
905538072
905538064
840252129
840241631
840241623
828100101
830480072
840258208
902862979
905585194
905493818
905592522
902860771
905579305
830701559
830703063
905577906
840231768
905577507
902861964
904423727
840240651
840240678
902873334
840250711
840250720
902865943
901809195
902859684
902872095
902876864
840241607
840236670
830703047
900735929
840229666
840258658
840258534
840258577
840233116
840233124
840233140
840233159
840258585
840258569
905575164
905524543
905561619
905561910
840257260
840227760
827124309
828141142
827861451
905540433
902110675
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P
P
P
P
R
R
R
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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R
R
P
P

100
003
003
003
003
591
591
591
100
003
003
591
003
100
003
003
235
141
351
100
351
569
003
003
003
351
700
230
003
100
003
351
351
139
100
003
100
100
552
208
139
400
400
400
400
003
090
351
351
351
003
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
590
230
003
351
003
003
003
100
003
351
100
003
003
003
241
208
003
003
241
003
003
035
400
351
100
100
003
003
100
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
230
560
560
003
150

552
395
844
845
271
1166
1176
1167
609
374
374
1163
374
609
374
332
120
725
679
219
674
1172
775
839
765
545
1163
1153
947
435
982
465
602
1153
129
862
200
209
1171
133
1153
165
164
164
165
226
716
717
556
717
1116
691
924
1040
912
751
997
789
789
391
373
373
1178
164
416
574
1009
727
1050
561
976
184
194
968
318
964
567
723
365
365
663
381
381
598
450
555
653
695
372
342
193
437
301
420
419
419
330
330
330
330
419
419
931
745
872
873
409
296
131
1178
1176
805
468

FRANGOLLI
FRANGO MARINGÁ
FRANZ KETCHUP
FRANZ KETCHUP
FRANZOLIN ENGENHARIA
FRANZ TOMATO
FRAUSCHER
FRAUSCHER
FRAUSCHER
FREEDOM Control
FREEGUIDES
FREEGUIDES
FREEJOURNAL
FREEJOURNAL
Freelight
FREELIST
FREELIST
FREEMAG
FREEMAG
FREE OCEAN
FREE SPACE
FREESTYLE
FREESTYLE MASTERS
FREI GALVÃO - O ARQUITETO DA LUZ
FRENTE
FRESENIUS MEDICAL CARE
FRESH E COOL
FRESHKON
FRESH MINERALS
FRIGIDEIRA
FRIGO LIFE
FRIMASTER
FRIZA MÓVEIS
FRIZONIA
FROG'S SUCOS E LANCHES
FRONTEIRAS
FRONTEIRAS EDUCAÇÃO GERAÇÃO Z
FRUTABEM
FRUTABENNE
FRUTAS DO SOL
FRUTAS SOLO
FRUT NEWS
FRUTOBEM
FRUTOBENNE
FRUTO BRASIL
FRUTO DO DESEJO
FRUTO DO DESEJO
FRUTOS DO MATO
FRUTOS DO MATO
FRUTOS DO MATO
FRUTOSUL COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA
FRUTTOS
FRUX
FRUX
F. STORE
F. STORE DE FANI PACHECO
FTIRES
FUBÁ FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE BANDAS
FUEL & FLY
FUJIFILM
FUJIFILM
FUJIOKA DISTRIBUIDOR
FUJIYAMA
FULECO
FULLMINT
FULL SAVER
FUMO ESPECIAL INDIO
FUMO ESPECIAL NAVAL
Fundação Cultural Gaúcha FCG MTG
FUNDAÇÃO PATRIA
FUNDAÇÃO VISCONDE DE PORTO SEGURO
FUN FM
FUNGVAN
FÜRSTENBERG
FURY
FUSION
futebol extremo
FUTEBOL RUN
Futon Dog
FUTURA
FY FILLITY
G1 RJ
G1 SP
G2 Construtora
G 2 MOTORS
G33K
G-9 INCORPORADORA & CONSTRUTORA
GA360º GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA
GABARITANDO A PEÇA
GABRIELA AMARAL
GABRIELA SMITH
GAGGIA MILANO
GAGGIA MILANO
GAGGIA MILANO
GAGGIA MILANO
GAGO ELÉTRICO
GA GRUPO DE ARTES
GAIOLA SUPER BULL
GALERA DA VIBE
GALILEU GALO CARIJÓ
GALINHA AZULEIKA
GALINHA DORA
GALINHA VICTÓRIA
GALLIANI ASSESSORIA CONTÁBIL
GALLIZZI SÃO PAULO
GALLO'S
GALLO Sound
GALVÃO COMUNICAÇÃO
Gangsta
GARAGEM DOS PNEUS
GARDEN HOUSE
GARGANTINHA
GARMIN

813748518
902650106
840256280
840256256
905536436
840118473
830796452
830725318
830725300
905583183
902862324
902865412
902864653
902865668
902874241
902865838
902864823
902865994
902865226
902420895
905586301
830718729
902870041
905601637
905608623
819788708
905584902
840232608
902874136
902877542
830272585
840037503
902409930
830657746
830722700
905583990
905579020
905593979
905604989
906035929
902728938
820274593
905593952
905605012
827965192
902056662
902056689
905548167
905548191
905548221
905560612
902862278
905585879
905585909
902889214
902864335
840117230
902865242
901280941
830724095
830724117
905198930
823136060
905582756
902672770
902798243
905583655
905583418
900795441
902647229
902723057
905567056
830724885
840256655
827173288
823467708
906053781
840227809
905568516
902866150
905525140
902714260
902714406
904053148
902869523
902862057
905590473
902567837
840237332
902871986
840227868
840252579
840252552
840252536
840252595
905604725
840252226
830702393
902087789
905587430
905587618
905587758
830676686
902876279
902876139
824826353
905573773
905559231
906050952
905524454
905493800
840236719
905539770
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P
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560
400
003
003
003
003
351
351
351
003
351
351
351
351
100
351
351
241
351
091
003
351
351
003
003
269
003
003
351
100
100
003
230
400
100
003
003
003
003
139
400
700
003
003
100
400
400
003
003
003
003
241
003
003
351
041
003
351
400
351
351
141
400
011
400
004
003
003
351
400
400
003
351
003
269
295
139
003
003
100
003
400
400
150
351
351
003
175
003
100
003
003
003
003
003
003
011
241
100
003
003
003
400
100
351
090
003
003
139
003
003
003
003

1157
485
400
400
771
266
220
212
212
988
569
592
586
595
673
597
587
598
591
474
1021
199
632
1071
1094
115
1006
325
673
700
157
229
474
176
199
997
974
1053
1087
1153
520
1165
1053
1087
135
467
467
811
812
812
869
569
1017
1017
713
583
262
591
442
208
208
724
120
983
510
539
992
991
438
483
519
888
211
403
131
121
1154
296
890
600
751
517
517
720
628
568
1046
478
348
652
297
394
394
394
394
1083
392
189
467
1035
1036
1038
179
688
687
123
916
847
1153
743
727
342
803
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GARMIN
Garota Atrevida
Garota Demais
GAROTO
GARRAS SECURITY
GARRAS SHOPP
GARRITANO IMÓVEIS
G-ARTS TRANSPORTES
GASES OXIMARKA
gata mania
GATA MARACAJÁ
GATH GRUPO DE AÇÃO E TRANSFORMAÇÃO HUMANA
GATOS DE TOALHA
GAUÃ ATACADO
GAUDINO superfarma
GÁVEA BANCO MÚLTIPLO
GÁVEA DTVM
GÁVEA FINANCEIRA
GÁVEA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
GÁVEA GESTÃO DE PATRIMÔNIO
GÁVEA LEASING
GÁVEA OFFSHORE GROUP
GAVEA OFFSHORE GROUP
Gaya CONFECÇÕES
GAZ+
GAZ+
GAZETA AO VIVO
GAZETA DO POVO AO VIVO
G CONSULT
G CONSULT
G CONSULT
GE
GECINT
GEFOKAL SISTEMA DE SINALIZAÇÃO
GEFOKAL SISTEMA DE SINALIZAÇÃO
GÉIA
GEISHA TABLE
GEISTLICH BIO-OSS PEN
GEKA
GEKA
GELCON
GELÉIA DE MOCOTÓ PODEROSA
GEL VISCO ELÁSTICO
GEMFIELDS
GEMFIELDS
GEMFIELDS
GEMFIELDS
G EM TESTE
GENEBOM
GENESOLO
GENGI
GENIKA
GENIKA
GENTE FELIZ COM DENTE
GENTE FELIZ COM DENTE
GENTE FELIZ COM DENTE
GENTE FELIZ COM DENTE
GENTILE KIMAFLOR
GENUÍNA
GEOANALISE SONDAGENS E MONITORAMENTOS
GEOGRAFIA LEITURAS E INTERAÇÃO
GEOGRAN
GEOLOGIC
GEORGES AUBERT
GEORGES AUBERT
GEORGES AUBERT
GEORGES AUBERT
GEO SHOES
GEOSTRUTURAL
GEOVAN ROCHA E OS HOMENS DE PRETO
GERA GRUPO DE ESTUDOS REFLEXÃO E AÇÃO
Geral do Suco
GERAR MAIS
GERAÇÃO CINCO
GERAÇÃO DE ALTITUDE
GERAÇÃO LAVA CAR
GERENCIALL ENGENHARIA
GERMEKIL
GEROLIFE H3
GESS
GESSI
GESSI
GESSO DECORART
GESSO PORTO SEGURO
Gestão Consciente
gestão ebb automotive
Gestão na Nuvem
GESTÃO REAL - GERE
GETHAL
GET IT
GETSÊMANI FOR PEACE
G GAMA PRODUTOS METALÚRGICOS G
G GESCO TECNOLOGIA AMBIENTAL
G GESCO TECNOLOGIA AMBIENTAL
G GIROLANDO
G GOMACOL
G GRADIENTE IPHONE
G GRUPO MARQUES CRED
GHD
GHISOLFI
GIALLO FIORITO
GIARETTA IMOBILIÁRIA
GIBI NA ESCOLA
G.I. JOE RETALIATION
G.I. JOE RETALIATION
G.I. JOE RETALIATION
G.I. JOE RETALIATION
GILDAN
GinásticaMental
Ginga Brasil
GIONTAS
GIONTAS
GIONTAS
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905539699
900134259
905566327
901855561
902671375
902684981
905520645
830702806
902862154
902813897
902871820
830702164
905604253
905583671
902869027
900572906
900572680
900572744
900350687
900350814
900572957
840036787
840036710
905575288
902870955
902870858
905607287
905607082
900199504
900199520
900199555
828017611
902877801
905585143
905584880
902872010
905603613
830725806
830702873
830702881
902865269
840161034
905604148
905586824
905587260
905585828
905586778
905585798
902797174
902797123
840214324
905548396
905548337
905573102
905572920
905573242
905572980
905576934
901835099
905523270
905599241
840232039
840246161
904559912
904560252
904559726
904560287
901002380
829587632
902872400
905587774
905573145
840037589
902865722
902865897
902868632
830416498
905549414
905570332
830666141
830666133
830666125
902863819
902875833
905605330
905576098
905554213
827119585
902750712
905603826
840232209
830763856
901881473
901881295
905586034
820652067
822112175
840236956
840233035
905591844
905612248
905627857
830664149
840036752
840036825
840036701
840036876
830724940
902860852
905555562
902867563
830724273
902867679
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003
100
003
351
400
400
003
100
351
235
351
351
003
003
100
100
100
100
100
100
100
003
003
003
351
100
003
003
351
351
351
351
351
003
003
351
003
351
351
351
351
003
003
003
003
003
003
003
004
004
003
003
003
003
003
003
003
003
400
003
003
003
003
208
208
208
208
351
351
351
003
003
003
100
351
351
351
003
003
400
400
400
351
100
003
003
003
351
351
003
003
351
230
230
003
990
590
003
003
011
003
003
400
003
003
003
003
351
100
003
351
351
351

802
430
887
454
509
512
729
191
568
545
651
188
1078
992
625
435
435
435
433
433
435
227
226
933
641
639
1093
1093
432
432
432
135
703
1008
1006
653
1073
214
192
192
591
276
1077
1031
1032
1016
1030
1016
538
538
281
812
812
907
904
908
905
956
450
734
1067
320
377
724
724
724
724
440
147
657
1039
907
230
595
598
621
162
814
893
178
178
177
579
684
1090
944
818
131
524
1074
321
217
459
459
1019
1166
1169
345
329
1049
1100
1152
177
227
227
226
228
211
562
820
614
208
616

GIONTAS
GIOVANI VIDROS
GIOVANNA VAMPESI
GIRA MUNDO TRANSPORTES
GISELE NEVES
GIVER
GIVER
GJP DA BAHIA
GJP DA BAHIA
GLACÉAU VITAMINWATER ESSENTIAL
GLACÉAU VITAMINWATER RESTORE
GLACIAL FRESH
GLADIATOR ENERGY DRINK MAX SHOT
Glamour do Sol
GLASSPOINT IMPORT & EXPORT
GLENNPAR
GL GESSO LITORAL
glitz
GLOBAL AUCTION
GLOBAL CLASSIC
GLOBAL CLASSIC
GLOBALFUT
GLOBAL SPORTS
GLOBALWEB
GLOBALWEB
GLOBALWEB
GLOBALWEB
GLOSS JEANS
GLOWLIGHT
GLUBAL
GMC
GMC
GMC GLOBAL MACHINERY COMPANY
GMC GLOBAL MACHINERY COMPANY
GM GRUPO MIJOLARIO
GMP PONTES ROLANTES
GMS TRANSPORTE E TURISMO
GND - GASTRONOMIA NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
GND - GASTRONOMIA NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
GND LOGISTICS
GO5 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO
go curso de idiomas
GODÊ
GODLLYWOOD
GODLLYWOOD
GODLLYWOOD
GOIÂNIA INDOOR
GOL
GOL
GOL!!!
GOLDEN
GOLDEN FRIDAY
GOLDEN FRIDAY
GOLDEN FRIDAY
GOLDEN FRIDAY
GOLDEN FRIDAY
GOLDEN FRIDAY
GOLDEN FRIDAY
GOLDEN FRIDAY
GOLDEN FRIDAY
GOLDEN FRIDAY
GOLDEN TIJUCA
GOLDEN WHEEL
GOLDLIGHT
GOL SUPER
GOMUTCHO JELLY
GOMUTCHO JELLY
Goods
GORANGE
go simple LOGISTIC DATA CONVERGENCE
go simple LOGISTIC DATA CONVERGENCE
GO SURF BLOG
GOTA PICANTE MARATA
Gotas de Cristal
Gotas de Cristal
GP ENGENHARIA
GPEX-DA
G PROVADO
GQ
GRADIL DOUBLE
GRADIL STANDARD
GRAF BRASIL
GRAF BRASIL
GRAFFNART
GRAFI
GRÁFICA BOX
GRÁFICA ECOGRAF
GRÁFICA&EDITORA SANTA CLARA
gráficalog
GRÁFICA NORDESTE
GRÃ FILE
GRAMEIRA 3 IRMÃOS GRAMA 3 IRMÃOS GRAMAS 3 IRMÃOS
GRAN BARON
GRAN BRILHO
GRANDE RIO IMUNIZAÇÃO E SERVIÇOS
GRANDES CRAQUES GC
GRANDES CRAQUES GC
GRANDES CRAQUES GC
GRANDES PERSONAGENS
GRAN EQUAÇÃO
GRANERO TRANSPORTES
GRANJA PAULISTA
GRANJA SÃO PAULO
grão de bico
grão de bico
GRAVATA
GRAVO
GRAYLING
graza COZINHAS E ARMÁRIOS
GRAZZY
GREE
GREE
GREEN WATER

830724265
830702415
905606400
901891096
905546466
905558863
905558880
902868012
902868055
901381020
901381187
901862649
830799907
905587413
902730460
905569989
840116853
905560710
905574915
840117302
840117264
905586522
902217658
902782355
902782568
902783424
902782444
905528026
840257180
840231083
840214910
840214928
840258038
840257996
905557760
902860526
902869531
902867610
902867571
905587740
902866214
905574222
901853003
840227485
840227507
840227493
902875140
823237338
823237320
828285560
905573080
905587235
905586484
905586379
905586743
905587294
905586794
905586573
905586760
905587278
905586638
840257694
840182449
905577256
816596344
905524039
905524004
905627431
830702288
902698737
902698818
905538013
830791566
905583647
905583310
902861620
840229704
905585992
840252463
905566866
905566815
905523903
905523938
905546423
905595629
840246226
905585771
830702725
902781090
902727540
905579615
905573269
902862308
821742043
840214553
902877267
902877399
902877488
905615050
902866087
902634500
840036256
902644300
902392042
902392026
840250568
905609255
830543430
905627610
901778567
840232799
840232810
818976292
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P
P
P
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
R

351
351
003
400
003
003
003
351
351
100
100
400
241
003
400
003
003
003
003
003
003
003
400
351
351
351
351
011
003
003
003
003
003
003
003
100
351
090
090
003
100
003
100
003
003
003
351
270
270
155
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
141
003
565
003
003
003
351
400
400
003
100
003
003
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
351
400
400
003
003
241
560
003
241
241
241
003
351
400
003
400
560
230
003
003
400
003
400
003
003
565

87
208
189
1091
459
808
842
843
618
618
443
443
458
220
1035
520
893
258
870
927
262
262
1025
471
533
533
534
533
752
409
313
285
286
414
414
833
560
628
615
614
1038
601
919
451
293
293
293
678
121
121
137
907
1031
1024
1022
1030
1033
1030
1026
1030
1032
1027
412
278
961
1159
740
740
1148
188
514
514
789
219
992
990
566
302
1018
393
887
887
739
739
807
1056
378
1016
191
532
520
976
908
569
1168
282
698
699
700
1120
600
480
224
482
1184
474
380
1095
166
1149
448
326
327
1162

88
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Grêmio Rock
GRID
GRIDY
GRIFFE DO SOL
GRIFFON
GRILAMID TR
GRILAMID TR
GROW
GROW AUTOMAÇÃO
GR PINTURAS E DECORAÇÕES
GRUPO AMBIPAR
Grupo Autonomia
GRUPO BALANÇO DE GAITA
GRUPO COLUNA
GRUPO CURTINDO A VIDA
GRUPO FRANCO
GRUPO J.FERRAZ
GRUPO J.FERRAZ
GRUPO JJS
GRUPO JOAQUIM FERRAZ
GRUPO JOAQUIM FERRAZ
GRUPO K'ENTRE NÓS
GRUPOLIMP LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO
GRUPO lumen DE COMUNICAÇÃO
Grupo MB
GRUPO MBP METALURGICA BARRA DO PIRAÍ
GRUPO MBP METALURGICA BARRA DO PIRAÍ
GRUPO PREVIDENTE
GRUPO + Q AMIZADE
GRUPO ROSSET
GRUPO SÍNTESE EDUCACIONAL
GRUPO TRENZÃO
GRUPO TRUNFO CONSULTORIA, TREINAMENTO E PESQUISA
GRUPO TRUNFO CONSULTORIA, TREINAMENTO E PESQUISA
GS GRANSENA
GSH
GSI
GSI GESTÃO DE SAUDE INTEGRADA
GS MALHAS
GSNB INVESTIMENTOS
GSO GERENCIADOR DE SOLICITAÇÕES E OCORRÊNCIAS
GSO GERENCIADOR DE SOLICITAÇÕES E OCORRÊNCIAS
GT
GT GALVATEC
GT GAPSKI & TREVISANI
Guana Trainer assessoria esportiva
GUARÁ
GUARAHY
GUARALIFE
GUARANA MIL
Guarani açaí
GUARANY CENTER HOTEL G C ÁGUAS DE LINDÓIA
GUARDIAN SECURITY
GUARNITAL
GUAÇU
GUAÇU
GUCCI
GUCCI MADE TO MEASURE
GUERREIRO
GUERREIRO ORIGINAL BRAND
GUERREIRO ORIGINAL BRAND
GUERREIROS MC SÃO JOSÉ- SC
GUERREIRO URBANO
GUIA/AGENDA DO FORMANDO
GUIA BRASIL DE CULTURA
Guia Casas
GUIA DA MODA MINEIRA
GUIA MODA DE MINAS
Guia Paladar
GUIA SPEED
GUIDA BOUTIQUE
GUIDS
GUIDS TENNIS SHOP
GUIMARÃES
GUINZA
Guitar Café
GUITARS.COM.BR
GUN OIL
GURUPI
GURUPI
Gustavo Mioto
Gustavo Mioto
gustavo vierini
GUSTO MD
GV
GV
GV
GVB
GX MEGA DIGITAL CDI
GynGol - GynGol
H. 264 DVR
H2O FILMS
H2O FILMS
H2O FILMS
HABIDINE
HABITASUL
HACAI
HACO
HACO
HACO
HADA
HADA
HADA
HAHN + KOLB
HAHN + KOLB
HALLIVE.COM
HALLT TECHNOLOGY
HANNAH TOUR
HANUMAN
HANUMAN
HAPPY LIFE
HARDTIP
HARDTIP

905596374
824288769
823194809
905557786
902415107
830725075
830725067
902760416
840256353
840238690
902798464
905520742
902865331
902715755
830724257
840227752
902885570
902885880
830400281
902886193
902886487
818108550
905575083
902802828
905588940
840214804
840214820
905619439
905583922
810903610
905556283
906080622
902866486
902866109
905612078
902878956
828647739
902875884
905605047
840229178
840037767
840037783
840252609
905604229
902876970
902872265
840118031
902860968
840236859
820760749
905533321
818821230
820069809
902798596
905573730
905573684
814710433
840232500
901943487
905577205
905577043
902869639
828051984
900174323
830629262
905563182
901959030
901913855
905582659
902861000
830763163
905557573
905557557
905583060
905614674
905413580
901609307
829192778
904069265
904069257
905582985
905582896
905593928
830064176
905627792
905627679
905627768
905586700
830753125
905547217
905557549
840148062
840148003
840148038
905548990
905533291
840038178
905607996
905607953
905608020
902971093
902893998
902894072
840037970
840037945
905587375
901741116
902861662
901860336
901860433
840237162
901752770
901752690
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P
P
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P
P
P
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P
P
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003
552
552
003
150
004
004
400
003
003
004
003
351
400
351
003
351
351
230
351
351
823
003
400
003
003
003
003
003
295
003
139
351
100
003
351
821
351
003
003
003
003
003
003
351
351
003
351
003
270
003
820
351
004
003
003
990
003
400
003
003
351
821
351
400
003
090
090
003
351
351
003
003
003
003
003
050
400
155
155
003
003
003
100
003
003
003
003
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
155
155
155
003
003
003
400
100
351
351
003
400
400

1063
1171
1170
833
474
211
211
525
400
361
539
730
592
518
208
296
711
712
161
712
712
1160
931
542
1040
284
284
1138
996
115
825
1154
605
600
1098
709
1179
684
1088
301
230
230
394
1078
696
655
263
562
344
115
762
1161
115
539
915
914
1158
324
464
960
958
629
1177
431
170
881
464
462
982
562
216
830
829
986
1118
725
445
143
720
720
985
984
1053
154
1152
1150
1151
1029
215
808
829
270
270
270
814
761
232
1094
1094
1094
719
714
714
231
231
1035
446
566
456
457
346
447
446

HARIESTER
905599144 P 003
HARIFLOC
905598997 P 003
HARIMAC
905598911 P 003
HARIPHENOL
905598687 P 003
HARISIZE
905599268 P 003
HARITACK
905598547 P 003
HARMIDE
905597672 P 003
Harmoniza Estética
905537700 P 003
HARMONY
905584040 P 003
HARMOTEX
840145888 P 003
HAROSIN
905598440 P 003
HARPENTINE
905597737 P 003
harquitetura
902671839 P 400
HARRODS
840232888 P 003
HARRODS
840232853 P 003
HARTZ ADVANCED CARE
822861950 P 351
HARVARD
830723080 P 351
HARVEST MOON
824941730 R 560
HATAR
902844350 P 090
HAY
840231890 P 003
HAY
840231920 P 003
HAY
840231938 P 003
HAY
840231911 P 003
HAY
840231903 P 003
HAZMATID
840228830 P 003
HB EXPRESS
901697591 P 185
HCB HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICÊNCIA CACHOEIRA DO SU 905585763 P 003
HCB HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICÊNCIA CACHOEIRA DO SU 905585720 P 003
HD BURN
905601874 P 003
HDCVI
905626621 P 003
HDN BOMBAS MOTORES ACESSÓRIOS FLUIDOS EM MOVIMENTO
901734209 P 180
HDN BOMBAS MOTORES ACESSÓRIOS FLUIDOS EM MOVIMENTO
901729205 P 180
HDN BOMBAS MOTORES ACESSÓRIOS FLUIDOS EM MOVIMENTO
901729205 P 150
HDN BOMBAS MOTORES ACESSÓRIOS FLUIDOS EM MOVIMENTO
901734209 P 150
H.DUE.O
840238371 P 003
HEAD DISTRIBUIDORA
905540719 P 003
HEALTH HYGIENE HOME
840236093 P 003
HEALTH HYGIENE HOME
840236158 P 003
HEALTH HYGIENE HOME
840236190 P 003
HEALTH HYGIENE HOME
840236212 P 003
HEALTH HYGIENE HOME
840236255 P 003
HEALTH HYGIENE HOME
840236069 P 003
HEALTH HYGIENE HOME
840236018 P 003
HEALTH HYGIENE HOME
840235941 P 003
HEDOWAY
840037848 P 003
HEFFALUMPS
840109849 P 003
HEFFALUMPS
840109717 P 003
HEFFALUMPS
840109920 P 003
HEFFALUMPS
840110570 P 003
HEFFALUMPS
840110006 P 003
HEFFALUMPS
840110499 P 003
HEFFALUMPS
840110782 P 003
HEFFALUMPS
840109784 P 003
HEFFALUMPS
840110413 P 003
HEFFALUMPS
840110154 P 003
HEFFALUMPS
840110200 P 003
HEFFALUMPS
840110260 P 003
HEFFALUMPS
840110251 P 003
HEFFALUMPS
840109636 P 003
HEK
840036590 P 003
HEK
840036604 P 003
HELLMANN'S BRING OUT THE BEST
905560744 P 003
HELMUT BLUMENAU
905576748 P 003
HELMUT BLUMENAU
905576624 P 003
HELP COSMÉTICOS
840036612 P 003
Help dentes
905582942 P 003
HELP LOG TRANSPORTES
840235518 P 003
Helsar
905609352 P 003
Helvetos
905456564 P 011
HENNA EXPRESSÃO NATURAL
905557425 P 003
HERBCONTROL SERVIÇOS AMBIENTAIS
905572815 P 003
HERBOFÓRMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
905589637 P 003
HERCHCOVITCH; ALEXANDRE
825081777 R 565
HERCHCOVITCH;ALEXANDRE
902482130 P 235
HERCHCOVITCH; JEANS
825081769 R 565
HERMANOS
840259450 P 003
HEROFLON HF
840157436 P 003
HEROFLON HF
840157444 P 003
HERTZ KOMPRESSOREN
840256302 P 003
HERVANATIVA
905611748 P 003
HERVIRAX
825467039 P 100
HEY PEPPERS! ENGLISH IS COOL
905562534 P 003
H HABRO GROUP
905572912 P 003
H HABRO GROUP
905573030 P 003
H HABRO MUSIC
905573676 P 003
H HABRO MUSIC
905573544 P 003
H HANDPHONE TELECOMUNICAÇÕES
902860631 P 351
HI
820490210 R 990
HIDRALITA
840227647 P 003
Hidratta
902872567 P 351
HIDRATTO
827678452 P 241
HIDROBRILHO
902903810 P 351
HIDROFLON
905566831 P 003
HIDROLAC
840108877 P 003
HIDROTÉCNICA
902860720 P 100
HIDROVITALIS
905606582 P 003
HIGIA
830642455 P 400
HIGICAMP
905604482 P 003
HILDES & CAIO
902809300 P 400
H.INFER
820490237 R 990
HIPÉPOTAMO
820497746 R 990
HIPERGARANTIA UNICARD
826442595 P 235
HIPOALERGÊNICO
902777262 P 400
HISPANITAS
905553284 P 003
HIT OR MISS
902802011 P 004
HIT TVÊ!
830146059 P 100
HITWISE
830397116 R 565
HITWISE
830397108 P 235
HITWISE
830397086 R 565
Hitz Extreme
905579089 P 003
HITZ INTENSE
902672908 P 400
H JEANS HERCHCOVITCH
830080198 R 565
HJ EMULSÃO
905572688 P 003

1067
1066
1066
1066
1067
1065
1063
785
997
267
1065
1063
509
328
327
120
201
1171
548
319
320
320
320
319
298
445
1015
1014
1072
1142
446
446
446
446
358
806
337
338
339
339
339
337
337
336
231
241
239
242
250
243
249
252
240
248
245
245
246
246
239
225
226
870
953
952
226
985
332
1095
725
828
903
1041
1172
476
1172
428
275
276
400
1097
125
879
904
906
914
912
560
1165
295
658
134
716
887
234
561
1091
172
1081
543
1165
1165
128
531
816
542
155
1181
161
1181
975
510
1180
901
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HK
HK
HK
HMB
HM RUBBER
HM RUBBER
HOCHTIEF
HO HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE
HOJI INFORMÁTICA
HOJI INFORMÁTICA
HOLDERCOM
HOLIDAY INN
HOLIDAY INN EXPRESS
HOLLISTER SOLANA BEACH
HOLOS SAÚDE
HOMENAGENS
HOMENAGENS
Homens de Bem (Reggae-Rock-Bahia)
HOME SERVICE
HOME SWEET HOME JOHN JOHN
HOME SWEET HOME JOHN JOHN
HOME SWEET HOME JOHN JOHN
HOME SWEET HOME JOHN JOHN
HOME SWEET HOME JOHN JOHN
HOME SWEET HOME JOHN JOHN
HONDA GX MEGA
HONORA
HOOK & TACKLE
HORDUS
HORMOFARMA
HORTA VITAE
HORT FRUT SAFRA
HORTGOTTA
HortMaq
HORUSTECH
HOSBOOK
HOSPITAL 9 DE JULHO
HOSPITAL 9 DE JULHO
HOSPITAL 9 DE JULHO
HOSPITAL 9 DE JULHO
HOSPITAL 9 DE JULHO
HOSPITAL BRASIL
HOSPITAL BRASIL
HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL
HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL
HOSPITAL MA+S
HOSPITAL MA+S
Hospital Veterinário de Petropolis
HOTEL DO TRABALHADOR
HOTEL FAZENDA SUÍÇA LE CANTON
HOTEL IMPERADOR
HOTEL INDIGO
HOTEL LAWRENCE
HOTEL MAGIQUE LE CANTON
HOTEL PREFERENCIAL CVC
HOTEL VILLAGE LE CANTON
HOT FIRE
HOTMIX
HOT TUNING CUSTOMIZAÇÃO
HQ
HROS
HS Hotel Savana
HTUFF
HUAFU
HUGGLE ME
HUMANIDADES
HUMANIVERSIDADE HOLÍSTICA
HUNGRY
HUP
HYALINE
HYALINE
HYALUDRATE
HYAMPP
HYDRA
Hydrafacial
HYDRA-JAR
hydrasat
HYDRATT
HYDROMASTER
HYDROPHAN
HYDROPRIME
HYPERMAIS
HYPERMOLD
HYPNOSE
HYPO2
HYUNDAI ELEVADORES WOLLK
HYUNDAI ELEVADORES WOLLK
HYUNDAI i20
HYUNDAI i25
HYUNDAI i35
HYUNDAI i40
HYUNDAI i45
HYUNDAI iONE
i1
IADESP
Iagente
I AM BIER
I AM LIVING PROOF
IAP! COSMÉTICOS
IBEROMILLONES
IBEROMILLONES
IBEROMILLONES
IBETEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
IBIZZA
IBRACOM INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO COMERCIAL
I.CAKE
I.CAKE
ICE BABY
Iceberg Cool Experiences
ICEBOX
ICE FACTORY
ICEHOT BIOMATIKA
ICEKISS MEME
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840037929
840037910
840037937
821374907
902869795
902869477
820269646
826448550
840257449
840257430
902861735
840252528
840252544
905590236
827158505
900509252
900509171
905447085
818775939
840148135
840148119
840148143
840148070
840148054
840148186
830682538
830702296
905590104
840231792
830402969
840147635
905574311
905576187
905596013
840241615
906063558
905611900
905611829
905611853
905611870
905611888
820537357
821374982
830506845
821374923
905582268
905536819
905610016
840252315
840256710
840251980
840252501
905627750
840256736
840245769
840256671
902864726
902639102
840251998
827312865
902907190
905584791
830702652
905582713
840252102
902792199
823194639
905573170
905533461
905557972
905557840
905590031
840252480
840235909
905559681
816040028
905576292
902653563
905576640
840231067
830725601
905612175
830360379
819979937
830718290
840221690
840221711
830702423
830702431
830702458
830702466
830702440
830702474
830725270
900693975
901895350
902649230
840256515
905583965
840238886
840238894
840238878
902872389
905585739
905562496
905574540
905574575
905598628
905556216
816976929
825784760
902798960
905552644
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003
003
003
565
351
351
269
351
003
003
351
003
003
003
400
351
351
141
565
003
003
003
003
003
003
400
351
003
003
100
003
003
003
003
003
139
003
003
003
003
003
565
565
235
565
003
003
003
011
003
003
003
003
003
003
003
351
400
003
351
010
003
351
003
003
100
660
003
003
003
003
003
003
003
003
565
003
400
003
003
351
003
400
295
004
003
003
351
351
351
351
351
241
351
351
400
400
003
003
003
003
003
351
003
003
003
003
003
003
565
565
004
003

231
231
231
1168
630
628
115
128
410
410
566
394
394
1045
131
434
434
725
1161
271
271
272
270
270
272
181
188
1043
319
161
268
921
945
1059
373
1154
1097
1097
1097
1097
1097
1166
1168
165
1168
979
775
1096
393
403
390
393
1151
403
375
403
587
481
390
132
717
1005
190
983
391
537
1170
907
764
835
834
1043
393
335
866
1159
946
488
952
312
214
1099
160
115
199
289
289
189
189
189
190
189
190
212
437
460
485
402
996
364
364
363
656
1014
879
923
923
1065
823
1159
1173
539
815

ICEKISS TROLANDO
ICE PROTEIN
ÍCONE
ICONE INSTITUTO DE CIRURGIA OCULAR DO NORDESTE
ICONICAL
ICONICAL
ICONICAL
ICONICAL
ICONN TECNOLOGIA
IDEAFIXA
IDEALE
IDEALE
Ideal LED Soluções em Iluminação
IDEAL SOAP
IDEA SISTEMAS CONSTRUTIVOS
IDECAN INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTUR
IDECAN INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTUR
IDECAN INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTUR
IDECAN INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTUR
IDECAN INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTUR
IDEIAFIXXA
ideja
IDÊNTICA CORRETORA DE SEGUROS & NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
IDENTIDADE
IDEROL
IDEZ
ID IMAGEM & DIAGNÓSTICO
Idiomasat
IDS
ID SYSTEM
ID SYSTEM
ID SYSTEM
ID SYSTEM 2.0
IDY
I E D - IGREJA EVANGÉLICA DEGRAUS - "Subindo ou Desc
IE InfoEscola Navegando e Aprendendo
IESTEC
IEZZO
IGREJA BATISTA REVIVER
IGREJA CRISTÃ RENOVO
IGREJA EVANGÉLICA ATALAIA DO DEUS VIVO
IGREJA EVANGÉLICA REUNIDOS EM CRISTO
IGREJA METODISTA UNIDA
IGREJA PENTECOSTAL DO REI JESUS
IGUATEMI CONVENIÊNCIA
IHELP
IHELP
IHELP
IHOLA, AMIGOS!
IHQ - História em Quadrinhos Digital
II Instituto IDEAR
I IMPERIAL ESPUMAS E COLCHÕES
I INSULINA
I IRIS DECORAÇÕES
I-KON
ILE DE FRANCE
ILHA PLAY
ILLINOIS OPTIMO SELLADO
ILLUMINATI
ILLUSTRA
I LOVE MOVIES
ILUMINART
ILUMINUS ENGENHARIA DE ILUMINAÇÃO
Ilumitt
IMAGELOK
Imageria Criativa
IMAGGINI
IMAGGINI
IMAGINATION
IMAGINATION DIGITAL
IMAGINATION GRILL
IMAP
IMATED SISTEMAS & TECNOLOGIA DIGITAL
I'm Free Tonight
I'm Free Tonight
I'M IN
IMOBILIÁRIA FERRAZ
IMOBILIARIA RURAL
Imobiliária Sobral
IMOBILIZADOR DE VEÍCULOS
IMOBILIZADOR DE VEÍCULOS
IMOBILIZADOR DE VEÍCULOS
Imóvel de Valor
IMPACT
IMPACT PERFORMANCE SERIES
IMPE CAR
IMPERIA
IMPERIA
IMPERIA
IMPERIAL FERRAMENTAS
IMPERIAL MÓVEIS
IMPÉRIO DO BOI
IMPERPOX
IMPORTANT NOIVAS & NOIVOS
IMTE ENERGIA
IMUNEVIX
IMUNOMILK
IMX NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
INAC
INAO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA DA AMAZÔNI
INCOBRAS
INCONICAL
INCONICAL
INCORP DI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
INDAUX
INDM
INDMAR
INDUMEP
INDUSPEC PEÇAS AUTOMOTIVAS
INDUZIDOS AUTOMAXX
INESP
INEURO
infesta collections

905552660
905555899
902858017
905524608
840232390
840232233
840232276
840232764
829857796
902876350
905574230
905573820
905612302
824520238
905558855
905559355
905559207
905559266
905559088
905559312
902865013
902873989
902860240
830054731
905584244
905605853
830723234
905613384
901853461
825961416
825961394
830072667
825961408
902869850
905583272
901897302
905562070
830038914
903524082
905575717
902866591
905604342
840227370
902633961
840250649
840233060
840233086
840233078
840118449
905587804
902872907
902873105
824078268
840250835
840251521
902870220
902210602
902200364
840235585
830702245
905605101
821512455
902465317
905573420
840230370
902743830
905615891
905616030
830470166
830470182
830470174
825123526
902878166
906051401
906051371
905575512
905583930
905626109
905573595
902796712
902798847
902798863
905566998
828320101
905564510
905596072
840256450
840256469
840256477
902867407
902668994
902283502
901838810
905524683
840250614
830724877
902194500
830765530
905582217
905614666
905577310
840232519
840232730
905524675
905568729
830129200
905589289
830728325
830701842
830410090
905596200
905561368
902872834
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003
003
241
003
003
003
003
003
145
351
003
003
003
100
003
003
003
003
003
003
351
241
100
100
003
003
351
003
100
565
565
565
565
100
003
400
003
100
150
003
100
003
003
400
003
003
003
003
003
003
351
241
565
003
003
351
155
351
003
351
003
665
351
003
003
400
003
003
235
235
235
351
351
139
139
003
003
003
003
004
004
004
003
821
003
003
003
003
003
351
400
230
400
003
003
351
230
091
003
003
003
003
003
003
003
400
003
351
351
100
003
003
100

89
815
822
553
745
323
322
322
326
153
690
919
916
1100
122
842
849
847
848
846
849
589
670
558
154
999
1091
201
1106
452
1173
1173
1180
1173
631
989
460
874
154
719
939
607
1080
292
480
380
329
329
329
266
1039
661
662
1171
382
387
633
470
470
333
188
1088
1168
476
911
311
523
1131
1131
164
164
164
124
705
1153
1153
936
996
1139
912
538
539
539
888
1178
884
1060
401
401
402
613
508
472
450
746
380
211
470
218
978
1118
961
324
326
746
890
155
1040
215
186
162
1062
872
660
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INFINIA
INFINIA
INFINIA DESIGN
INFINIA LIVE BORDERLESS
INFINIMENT VOTRE
INFOBUSCA
INFOBUSCA
INFOBUSCA
INFOCAMP
INFOCAMP
INFOCAMP
INFOCLEAN
INFOCLEAN
INFOGEO
INFOGEO
INFOKRAFT
INFOLES
INFORM@RKETING
INFORM@RKETING
INFOSCORE
INFOTECA MÉDICA
INFOTECA MÉDICA
INFRAESTRUTURA URBANA
INGÁPRINT
INGLÊS EM 150 HORAS
Inglês Fácil
INGRESSO DO BEM
IN HOUSE
IN HOUSE DESIGNERS DE INTERIORES
INICIATIVA FLORESTAL
INICIATIVA JOVEM
INICOX DP
INIFLEX
IN INET.HOTEL
IN INET.HOTEL
INNET
INNOD INSTITUTO INTERNACIONAL DE IMPLANTODONTIA
Innovapix Preview
INNOVARE
INNOVARE
INNOVATION TRIP
INOAR
INOAR BEAUTY BALM
IN & OUT PARK
INOVA CAR
INOVA CAR
INOVA CAR
INOVACLIMA
INOVACOR
INOVACOR
InovaEduca 3.0
INOVA GLASS
INOVA GLASS
INOVAPET
INOVAR
INOVARQ
INOVATEC
INOVA UNICAMP
Inove CFC - Sistema de Gerenciamento
Inove CFC - Sistema de Gerenciamento
Inove Elevadores
INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO
INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO
INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO
INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO
INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO
INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO
INPRECOL
INSECTA
INSITUM
INSPIRE
INSTALADORA HEIN
Instal instalações comerciais
INSTATEA TÉ HELADO
INSTATEA TÉ HELADO
INSTITUTO ANDRÉ FRANCO VIVE
INSTITUTO APRENDER DE CINEMA E TELEVISÃO
Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo
Instituto Cenecista Fayal de Ensino Superior - IFES
INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO FORMAÇÃO DE EXCELÊNCIA
INSTITUTO DA PRÓSTATA
INSTITUTO DE BELEZA CACHOS & CIA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO IVOTI
Instituto de Ensino Superior Cenecista – INESC
INSTITUTO DE HIPNOSE CLÍNICA
INSTITUTO DE HIPNOSE CLÍNICA
Instituto de Preservação do Meio Ambiente, do Patrimôni
INSTITUTO LADO A LADO PELA VIDA
INSTITUTO NUTRA E VIVA
INSTITUTO ORTOPÉDICO DE JACAREPAGUÁ
INSTITUTO PRIORIT - MAIS CUIDADO. MENOS DIFERENÇAS
INSTITUTO REAÇÃO
INSTITUTO REAÇÃO
Instituto Salus
INSTITUTO VALOR
INTARFRM
INTARFRM
INTCOM
INTEGRA AMBIENTAL
ÍNTEGRA ESTÉTICA DENTAL
INTEGRAÇÃO MARANHENSE TRANSMISSORA DE ENERGIA S A
INTELLIGEO SOLUÇÕES AMBIENTAIS
INTENSIVE
INTENSO AROMA DI CAFFE
interativa
INTERCONDOMINIAL
INTERCONTINENTAL
INTERCREDI
INTER ENG
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS
INTERNATIONAL PET FAIR
INTEROCEANICO
INTERPRO GERÊNCIA DE PROJETOS

830489916
830430199
830489975
830490035
840241070
900933941
900930500
900931370
900935677
900930535
900933321
840251939
840251939
900930594
900933488
902637835
902773461
900798300
901102318
900935790
840235798
840235801
902798618
905626613
902862596
902823337
840118058
840227400
902876198
905583230
830684824
901719242
905536339
902864548
902864440
905583094
902876953
902861280
905572831
905573692
840230460
905563670
905564006
905558065
905524250
905524314
840246285
905590759
902863924
902863916
905539923
827987650
827987633
905547730
902860585
905609344
840116659
840108826
902868721
902868691
905588258
905577434
905577477
905577540
905577604
905577493
905577620
905595831
905600134
905592220
827109334
905615824
902660047
840251360
840251378
902869116
825263921
905592816
905592506
902859846
830723668
830671978
905584376
905592549
905570537
905570430
902872486
902875930
900692014
905585046
840108885
902874330
902874128
902863673
840238207
830722920
830722939
905587391
905573293
905573579
840250592
902864483
824215460
840214650
905557930
905564383
840252587
827430507
905574940
820031038
902193821
902870882
830354069
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R
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155
155
155
155
003
565
235
565
565
565
565
235
003
565
565
400
400
565
565
235
003
003
004
003
100
400
003
003
100
003
400
351
003
351
351
003
351
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
351
351
003
269
269
003
100
003
003
003
100
100
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
003
400
003
003
041
100
003
003
351
351
351
003
003
003
003
351
100
100
003
003
351
351
351
003
351
351
003
003
003
003
351
230
003
003
011
003
665
003
823
400
100
230

165
163
165
165
368
1182
440
1182
1182
1182
1182
390
390
1182
1182
481
530
1182
1183
440
334
335
539
1142
571
546
263
292
688
989
182
445
770
585
584
987
695
564
903
914
312
882
882
836
741
741
379
1047
580
580
804
135
135
809
560
1095
257
234
621
621
1040
962
963
964
965
963
965
1057
1070
1050
131
1130
491
386
386
625
124
1052
1050
556
202
178
1000
1051
893
893
657
685
437
1006
234
674
672
578
357
201
201
1035
908
912
380
585
121
282
835
884
394
1176
927
1164
470
640
160

INTERVALE
INTERVASC-INTERVENÇÕES VASCULARES
INTERVEN MEDICAL
INTIMUS
INTO 2
INTUICION DELUXE
Intuicion LINGERIE
INTUIÇÃO AMBIENTES
INVERTOR DOS AMORES
INVESTEAD
INVESTEAD
InvestePão
INVEST GANHE
INVISI MINERAL
INVT
IO
IONS INDUSTRIAL OPERATIONS NETWORK SYSTEMS
IORI
IORI
IPANÚ
IPANÚ
IPANÚ
IPEJA INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDOS JURÍDICOS AVANÇAD
IPELA CLOUD
IPELA CLOUD
IPELA CLOUD
I - PET
I - PET
IPIBRUTAMOL
IQUE
IRIDIUM
I RIO
ÍRIS COMUNICAÇÃO INTEGRADA
IRONPUMP
ISA - Instituto Santo Agostinho
Isa Pipoca
ISCA VIVA
ISECUCLOUD
ISECUCLOUD
ISECUCLOUD
ISIMART
ISOALKY
ISOALKY
ISSEXY
ISSEXY
ISSO DISSO
ISUSHI
IT4METALS
IT4METALS
Itacaréville
ITAFLEX
ITAFLEX
ITAFOAN
ITAGIBA
ITAGIBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
ITAGIBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
ITAGIBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
ITAGIBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
ITAIQUARA
ITAIQUARA
ITAIQUARA
ITAIQUARA
ITAIQUARA
ITAIQUARA
ITAIQUARA
ITAIQUARA
ITAIQUARA ALIMENTOS
ITAIQUARA GREGO
Italia Delivery
ITALIAN CONSERVAS
ITALIAN CULINARY TRAVEL BY ACADEMIA BARILLA
ITALIAN CULINARY TRAVEL BY ACADEMIA BARILLA
ITALIAN CULINARY TRAVEL BY ACADEMIA BARILLA
ITALIAN CULINARY TRAVEL BY ACADEMIA BARILLA
ITAPÃES
ITAPAN
ITAPAN
ITAPAN
ITAPÃO
ITAPECERICA INVEST
ITAPLUS
ITAPLUS
ITAPOAN
ITAÇAÍ SUCOS, VITAMINAS, CREME DE AÇAÍ E LANCHES
IT! COLA
IT! COLA ZERO
ITEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ITF
ITG MEDEV
IT! GUARANÁ
IT! GUARANÁ ZERO
ITHIBAN PAISAGISMO
IT JEANS
IT JEANS
IT JEANS
IT JEANS
IT! LARANJA
IT! LEMON ICE
IT! LEMON ICE ZERO
IT! LIMÃO
IT! REFRIGERANTES
ITUPAVA CONSTRUÇÕES
IZCARD
IZ!GADGETS
IZI INTERNET BANDA LARGA
JABULANI
JACADI
JACARE DO BRASIL
JACARE DO BRASIL
Jacobinafm
JÁCOMO Alimentos Especiais 1995
JACQUES FATH
JACQUES FATH

902794086
830721983
902858416
840279477
902871005
905558928
905559142
840237243
902875124
830344411
830344403
905574672
820615846
830639462
840256612
902866567
902791630
823146758
823146758
840214456
840214448
840214421
905626400
840232756
840232802
840232780
902908707
902908774
830724761
840229143
830670386
840221630
905536398
840195877
906030773
901943100
902867806
840148640
840148682
840148666
840237448
840259425
840259433
905609310
905609271
905614747
905582977
840257066
840257082
902867792
900260424
900260653
905572939
905573668
905573390
905573889
905574265
905573803
005000556
002730421
905297300
828910537
828910529
828910510
816591890
006846327
826726062
906037832
906026024
902866060
840231059
840231164
840231113
840231148
901087300
826605419
826605400
826605419
901087262
905552873
904122450
901020800
816657955
905524993
905584210
905584260
840257724
840036299
902873148
905584090
905584155
905596218
831264004
831263997
904249344
904249298
905584015
905583264
905583345
905583221
905583167
905524810
902876945
840221517
902873563
830723650
817779221
902866176
902866281
905533577
905524217
003937852
003937852
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R

400
400
351
003
351
003
003
003
351
230
560
003
565
351
003
100
400
180
150
003
003
003
003
003
003
003
351
351
351
003
235
003
003
003
139
351
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
351
560
560
003
003
003
003
003
003
560
560
230
560
560
560
560
560
560
230
139
100
003
003
003
003
560
560
560
735
560
003
230
560
695
003
003
003
003
003
010
003
003
003
230
230
230
230
003
003
003
003
003
003
351
003
351
351
990
351
100
003
003
565
796

537
199
553
429
642
843
846
347
678
160
1181
924
1166
172
402
606
536
120
120
282
281
281
1141
326
326
326
717
717
210
300
178
289
770
280
1153
464
617
274
274
274
349
428
428
1095
1095
1119
985
408
408
617
1181
1181
904
913
910
917
920
916
1155
1155
724
1179
1179
1179
1159
1155
1174
1153
1153
599
312
313
313
313
1183
1174
1174
1174
1183
815
721
1182
1159
749
999
999
412
225
662
997
998
1062
224
223
722
722
997
989
991
989
988
747
695
287
665
202
1160
600
602
765
740
1155
1155
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JADE
JAGUARIBANO
JAKE PIZZAS E LANCHES
Jalapão
Jalapao
JANET
JANNY
JANNY
JANUÁRIO ADVOCACIA MILITAR
JAP PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO
Jardim Oceânico
JAW SURFWARE
JAZZ E CO
JAZZ E CO
JB
JBMC ARQUITETURA & URBANISMO
JBS U UNITED
JD Consultoria de Imóveis
JDL
JDL
JEANS COUTURE
JEFER
JEITO DE SER
JEQUITI EU BEIJO
JEQUITI EU DESPERTO
JEQUITI EU DEVORO
JEQUITI EU PROVOCO
JEQUITI EU SEXY
JEQUITI EU SONHO
JEQUITI FYO PROFISSIONAL
JEQUITI FYO PROFISSIONAL STYLING
JERKED BEEF NORDESTINA
JERKED BEEF PERNAMBUCANA
JESUS.COM
JESUS.COM
JESUS.COM
JESUS.COM
JESUS.COM
JESUS SACRAMENTADO
JETCLEAN
Jetlag Energy Drink
JETREIA
JETRYA
JET SKI
JETTI TELECOM E TI
JETTRYA
JFEBEAR
JF PESCADOS
JHONNY PET
JITREA
JIVE
JIVE
JJ CARRINHOS
JJ INFORMÁTICA
JJ INFORMÁTICA
JLN MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
J MAGALHÃES
JMS
joalheria leve
JOALMI
JOALMI
JOANA CARMELA
JOÃO PAULO & ANDRÉ
JOFRAMA INDUSTRIAL LTDA.
Jogbem
JOGOS BRASILEIROS MASTERS RIO DE JANEIRO
JOGOS DE MENINA
JOGUE MAIS
JOHN JOHN MAKE
JOHNNY & FABIO
JÓIA DA SERRA
JOIALY
JÓIA RARA
Jokers Menswear
JÔ LINDA
Jornal da Van
Jornal da Van
Jornal Opinião
Jornal Opinião
JORNAL OPÇÃO
JOSEFINA SUSHI BAR & RESTAURANTE
JOSÉ MENINO
JOSS
JOURNEY
JOVEM BRASIL
JP SERVIÇOS
JPTE ENGENHARIA
JR JIROS
JR JIROS
JS JOSYLDO SUPERMERCADO
JT ATIVA
JUAFARMA
JUMPSTART
JUNIA MACHADO
JUNIOR ACHIEVEMENT EMPREENDEDORISMO PARA TRANSFORMAR
JUNIOR ACHIEVEMENT EMPREENDEDORISMO PARA TRANSFORMAR
JUNIOR SILVA
JUQUEHY PRAIA HOTEL
JUQUEHY PRAIA HOTEL TIMÃO
JURABELLA
JURACI
jurere.com
JURÍDICO PREVENTIVO
JURUBELA
JUSTAR
JUST BEYOND
JUST BEYOND
JUST DONNA
JUST I2I
JUST WALK
JUST WALK
JUVENA
JUVENA
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840259239
902860097
905583710
905590040
905591437
902866893
840250932
840250975
905586417
824881435
905561880
830038949
902866885
902866850
840232365
840038097
828535302
905520688
830665188
830665170
830727710
823110290
840258844
905617290
905617436
905617886
905617932
905618165
905617975
905617274
905617444
828550611
828550603
840251637
840251653
840251645
840251661
840251670
905604520
902578065
905615867
840228821
840228805
902704460
902663143
840228856
840241100
902161733
902876112
840228937
840257422
840257414
902581287
840232900
840232861
905579216
840251890
905559630
902867342
902863843
902863835
902866702
902860364
905612094
901288080
840232136
902905830
902863940
840069391
902869566
823554155
840255926
905572858
905538005
902865250
905599950
905599705
902882660
902875094
819104094
905524900
902797654
905573285
902864572
901963925
905525019
830272690
905557778
905557824
902864912
840238800
902863860
905426053
840227434
840251157
840251149
905568214
902863169
902863207
902872206
902798669
904235718
905574451
902878000
830725032
840259115
840259107
902103350
822479885
905600371
905600347
840235690
840235682
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003
351
003
003
003
351
003
003
003
400
003
100
351
351
003
003
351
003
400
400
100
270
003
003
003
003
003
003
003
003
003
351
351
003
003
003
003
003
003
400
003
003
003
400
400
003
003
230
351
003
003
003
400
003
003
003
003
003
351
351
351
090
351
003
351
003
351
100
003
351
351
003
003
003
100
003
003
100
351
821
003
004
003
241
400
003
241
003
003
100
003
090
003
003
003
003
003
351
351
351
400
150
003
351
004
003
003
560
400
003
003
003
003

426
557
993
1043
1049
609
383
383
1023
123
873
154
609
609
322
232
139
729
177
177
215
120
421
1134
1134
1135
1135
1136
1135
1134
1134
140
139
388
388
388
388
388
1081
478
1130
298
298
515
500
299
368
469
687
299
410
410
478
328
327
975
389
865
613
579
579
608
558
1098
442
321
717
580
232
629
121
396
903
788
591
1069
1068
711
678
1162
748
538
908
586
464
750
157
833
834
588
363
579
725
293
385
385
889
575
576
655
539
722
922
704
211
424
424
1183
119
1070
1070
334
334

KAA
KAA
KAA
KAA
KAA
KAA
KAA
KAA
KAA
KAA
KAA
KAA
KAA
KAA
KABASIGI
KABASIGI
Kabhana
KABHOZ KAHIM KHEINE
KABICLEAN
KA EMBALAGENS
KA EMBALAGENS
KAGEM
KAGEM
KAGEM
KAGEM
KAIXUAN VACUUM
KALU SUPERMERCADOS
KAMIH HAIR & BEAUTY
KAMPEIRA RAIZ AMARGA
KANEFUSA
KANEFUSA
KANIVITA
KANPAI
KANPAI
KANPAI
KAPATRON
KAP'SEG
KARAÍBA
KARAKOL
KARIBA
KARIBA
KARIBA
KARIBA
KARIBE DOCES
KARIRI DA SORTE
KARIRI DA SORTE
karmaquinas
KARRO´S Auto Peças
KASEI
KASSAB IMÓVEIS
KASTELO MAMÃE BEBÊ
KATE ZAMBONI
KATITO ADESTRAMENTO
KATMAI
KATRAKA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
KAUÊZINHO
KAUTA IMÓVEIS
Kawasaki
KB KEBAB'S BEER&FOOD
KD PNEUS
KDT
KEENAN
KELAZINC
KELLI BAUMANN
KELLOGG'S KRAVE
KENJI
KENNER TESS
KENNER TESS
KENNZUR
KERA + BRASIL
KERA + BRASIL
KERAMIMIC
KERAVIS
KERDYN
KEROMAIS
K.E.S KALIFORNIA ENGLISH SCHOOL
KGB ACADEMIA
KG Transformações Veiculares
KIARTES
KI CHURRASCO CARNES TEMPERADAS & CIA.
KIDS MALL MULTIMARCAS
Kid Splash Coisas de Criança
KIDS SHOP MULTIMARCAS
KIDVERTIDO
KIEL
KIELI
KI-FRANGO 100% NATURAL
KIKOY'S
KIKOY'S
KI-LEVE
KILOCAL GASTRONOMIA DIET E LIGHT
KI-LOJA
Ki-Lojão
KIMERA
KIMINIS
KINDLE FREETIME
KINDLE FREETIME
KINDLE FREETIME
KINDLE FREETIME
KINDLE FREETIME
KINDLE FREETIME
KINDLE POWERFAST
KING CAPACITY LINHA PROFESSIONAL
KING LOUIE
KING LOUIE
KING LOUIE
KING LOUIE
KING LOUIE
KING LOUIE
KING LOUIE
KING LOUIE
KING LOUIE
KING LOUIE

840110677
840110626
840110596
840110510
840110588
840110545
840110928
840110553
840110910
840110952
840110880
840110740
840110707
840110820
905604350
905604270
905626311
902861271
830631798
902867520
902867547
905587316
905587405
905587448
905587456
840232411
905533640
840256485
903917793
830702180
830702172
826243517
902862316
902862332
905592352
830608001
902872214
902863266
902867288
905587812
905588037
905588029
905587790
830701966
905548388
905548426
902861336
905582934
828461040
840238673
905584023
830701567
840255870
905595610
840255900
900737700
902864068
902702556
830702717
900514515
905572661
830226931
905584503
905596196
840245912
830701540
821089820
824152417
830610774
905532619
905532635
840148828
840148836
840246021
840116993
902866230
905614194
905575555
814550835
905537289
902862472
905537777
902862413
902708406
821872877
902667807
905549830
905573757
905573706
840252056
905539095
902660810
905388135
901526207
905536690
840258267
840258240
840258291
840258178
840258143
840258127
840258321
829600230
840110839
840110871
840110731
840110979
840110944
840110995
840110669
840110766
840110600
840110790
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400
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230
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241
003
351
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003
041
003
003
003
208
351
400
351
565
003
400
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003
351
552
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230
003
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003
003
100
003
003
820
003
351
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400
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400
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400
155
400
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565
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251
250
250
249
250
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254
252
251
253
1080
1079
1140
564
170
614
614
1034
1035
1036
1036
323
766
402
720
188
188
127
569
569
1050
167
655
576
612
1040
1040
1040
1039
187
812
813
565
985
138
361
997
184
396
1056
396
438
581
515
191
1182
901
156
1002
1061
376
184
1167
1171
167
752
754
275
275
376
259
602
1115
937
1158
779
570
786
570
516
117
508
814
915
914
391
796
492
725
444
774
416
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416
415
417
1180
253
253
252
255
254
255
251
252
250
252
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KING LOUIE
KING LOUIE
KING LOUIE
KING LOUIE
KINGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA
KINOPLEX PLATINUM
KINOPLEX PLATINUM
KINOPLEX PLATINUM
KINOSU
KIRIN
KISS
KISS KISS
KISS KISS
KISS KISS
KISS KISS
KISS KISS
KIXEYE
KIXEYE
KIXEYE
KIXEYE
K KANTO DA MODA
K KENDY
K KENDY
Klak Sound
Klaryk
K & M INVEJADA
KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
KORFF
KPS
KRAKI
KRAKI
KRAOH
KRHARA CONCEPT OF BEAUTY
KRICO
K RISMA MODAS
KR KUARTO REVIRADO
KROMA
KRONE
KRONE
KRONE
KRONEN
KUANZA
KUHN FINANCE
KUJU
KUJU
KUJU
KUJU
KUMBUKA
KUMIKA
KUMIKA
KUMIKA INTERNATIONAL
KUMIKA INTERNATIONAL
Kuston
KUVINGS
K'Zahara
L.12.12
L.12.12
L.12.12
LA BARCA
LA BARCA
LA BARCA
LA BELLE FACE
LABOIL
LABORATÓRIO SENSES
LACFLORA
LACLI
LACTALIV
LACTAMAX
LACTAX
Lactoflora
LACTONA
LACTUGEL
LACTY
LA DAME DE MONTROSE SAINT-ESTEPHE
Lado Humano
LA DOLCE VILLA
LADO Z JEANS
LADRILLO PARRILLA ARGENTINA
LADY UNIVERSO
LA GIOCONDA
LA GIOCONDA
LAGOS INCORPORADORA
LAGOS INCORPORADORA
LAGRANGE
LAIMON
LAIMON
LAJES CRISTAL
LAJES ITAJOBI
LALUMA
LA MARA
LA MIA CUCINA
LANCHES & CIA
LANCHINHO SAPECA
Lanchin lanches saborosos
LANGUAGE SCHOOL UPGRADE INTERNATIONAL
LANIKAI TIKI BAR
LA NOCHE DEL BOLERO
LANSOHEXAL
LAONDA DOG CLUB.COM
LA PALMA PIZZERIA, OSTERIA & CERVEJARIA
LA PANOTECA
LA PENSEÉ
LAPIN
LAR
LA RAUXA
LARINGINHA
LARINGITA
LARPLAS
LARPLAS
LARPLAS
LARRY SMITH BRAZIL
LARS
LARS

840111088
840110901
840110774
840110863
840329385
830722823
830722831
830722815
840036302
840232896
905539265
905539389
905536525
905536380
905536150
905536290
840245815
840245823
840245807
840245785
828456550
840214715
840214707
905605357
902863363
830701737
902643797
905606302
905557816
902655442
902655353
902863541
840148860
840148453
840235534
905585445
830200800
905584236
905584201
905584180
902861514
830702407
830239421
840148445
840148488
840148550
840148518
830853057
840229046
840229054
840229089
840229070
905582012
840250924
905604610
830711651
830711660
830712135
905546334
905546474
905546377
840279469
823586146
905584295
905553535
905604547
905553624
905553594
905553683
902884140
829506047
905553446
905553551
901782440
905584716
830701656
905614577
905617010
840172931
905578821
905578848
902870157
902870190
814403859
902877631
902877569
905627660
902862243
901899984
826835961
902656724
905587014
905576284
905583175
900446200
902876341
905551222
902032607
830702776
905615301
905590848
905585119
905539222
901799122
902761471
840236743
840236697
902869612
902869540
902869388
905559410
840221843
840221835
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254
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429
200
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200
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328
798
799
772
770
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769
375
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375
138
283
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1090
576
185
482
1091
834
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275
272
332
1012
1180
999
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566
189
156
272
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273
222
300
300
300
300
978
383
1082
198
198
198
807
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807
429
1170
1000
816
1081
817
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817
711
146
816
816
448
1004
184
1117
1134
278
972
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633
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1158
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569
460
130
491
1031
946
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434
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814
467
191
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343
342
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628
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851
291
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LARS
LA SORELLE
LATANOFT
LA TERESINA
LA TERESINA
LATEXDOWN
LATICÍNIO BASSANEZE
Laticínio JL
LATINCARD
L'attrevitá
Laturka estofados
LAUDO A DISTÂNCIA
LAUREN RALPH LAUREN
LAUREN RALPH LAUREN
LAUREN RALPH LAUREN
LAUREN RALPH LAUREN
LAUREN RALPH LAUREN
LAUREN RALPH LAUREN
LAUREN RALPH LAUREN
LAUREN RALPH LAUREN
LAUREN RALPH LAUREN
LAVA BRASIL LAVANDEIRA
LAVANDERIA DOIS IRMÃOS
LAVANDERIA LAVA RÁPIDO JARAGUÁ
Lá Vem Ela
LAVIVE ENXOVAIS
La Volpe
LAZTRA
LAÇO DE POÁ
Laço Landia
LB
LB
LBOSS
LCK Comércio
LC SERVICE
LEAD LIFE STYLE 2010
LEAF SISTEMAS
LEALTY
LE CAFÉ BISTRÔ
LE CAFÉ BISTRÔ
LE CANTON
LE CLUB
LEDBEE
LEGALIZAR
LEGEND
Legis Club Brasil
LEGO security
Lehona
LEILÃO ESCOLHA aqui você escolhe o produto
LEILÃO NA TV
Leite Mania
LELECA SAPECA
Le Liban Empório e Sanduíches Árabes
LÊ LOKA
LEMON BEER
LEMONEEM
LEMON HORSE
LEMONMAX
LENA ZERLOTINI JOIAS
LENNOX EYEWEAR
LENTES FORMATURAS E EVENTOS
LÉO CULINÁRIA ARTESANAL
LEONEL
Lerê Designed Papertoy
LE ROUGE
LESAMIS
LETÍCIA BIRKHEUER LB
LE TI ST. BARTH’S
LETRASET
let seven
LEVALE
LEVBRANDING
levelcom propaganda e publicidade
LEVEN
Leveza
LEVISKY ARQUITETOS ASSOCIADOS
LEX BRASIL
LEXONEO
LEY LOPES
LF&CO
LF & CO
LF & CO
LF & CO
LFG
LFG CURSOS LUIZ FLÁVIO GOMES
LFG LUIZ FLÁVIO GOMES
LFG REDE DE ENSINO LUIZ FLÁVIO GOMES
LHUFAS
LIARA
LIBELLA MODAS
LIBERCON
LIBER VALE
LICSAN
LIDA CORRETORES DE SEGUROS
LIDER
Líder Camisetas
LÍDER COACH ON LINE
LÍDER REDE DE POSTOS
LIDIO CARRARO ÂMAGO
LIFA
LIFE IN COLOR
LIFE IN COLOR
LIFE'S DHA
LIFE'S DHA
LIFE'S DHA
LIFE'S DHA
LIFE'S DHA
Life Soluções Tecnológicas
LIGANDO OS PONTINHOS
LIGANDO OS PONTINHOS
LIGANDO OS PONTINHOS
LIGAÇÃO VITAL
LIG CHINA DELIVERY

840221789
902872150
905599837
840251254
840251238
840232381
829796592
905523253
821857428
900473622
905584511
905604750
840236506
840236433
840236468
840236441
840236476
840236492
840236484
840236514
840236450
830702326
902868128
905562526
905599012
840251866
905524632
905609042
905576845
905524853
902716646
902716620
903770695
902866788
902872788
902875442
902865196
905609280
840255861
840255853
840256760
905611985
905582403
905559304
817986006
905558960
905416287
902790609
902866613
901312118
901890340
840279442
901146552
905557697
828423261
902664425
905559096
902866761
830029400
823795438
902874470
829723889
905575202
905604415
905533062
905607686
902735098
902867865
840257023
905583019
905585615
902648667
905576543
905604490
905574486
830617353
902864904
905604555
905557450
905615735
905615875
905616022
905616626
902601881
827709196
826764690
827843640
905558898
830662332
905536266
900079568
829709487
905558723
902877550
905524748
905538200
905585240
901863521
901222836
840230389
905607970
905608003
830374493
830317414
830317392
830317406
830374507
905578210
830663240
830666761
830663258
829142568
905615255
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180
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400
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175
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230
270
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230
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400
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1068
386
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323
151
734
1169
434
1002
1084
341
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341
341
341
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189
618
879
1066
389
746
1095
955
748
518
518
719
608
660
680
590
1095
396
396
404
1098
981
849
1160
844
725
536
607
443
459
429
442
832
137
501
846
608
154
121
675
149
932
1080
757
1093
521
617
408
986
1013
485
950
1081
922
168
588
1082
828
1129
1130
1131
1133
479
1176
1174
1176
843
177
769
429
149
840
700
747
790
1010
459
442
311
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160
1181
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160
969
177
178
177
143
1122

RPI 2207 de 24/04/2013
LIGHT SOLUTIONS
LIGHTSTORM
LIGNEROSET
LIG SANTA MARTA
LIG SANTA MARTA
LIGUE PREFEITO
LILÁS COSMÉTICOS
LILIENCE
LÍMINE
LIMITE VERTICAL
LIMIT UNCERTAINTY
LIMPA CANO
LIMP A SEC
Limp Cat
LIMPELUX
LIMPELUX
LIMPES
LINCE
LINDA MULHER COSMETICOS
LINDE GAS LINDE
LINDT
LINDT EXCELLENCE
LINDT EXCELLENCE
Lineaflex Móveis
LINEA ROSSO
linea vitrus
Line Brazil
LINE FRIO
LINGUEX
Linha PRIME
LINHA PRÓ PESO
Linio
LINK
LINK
LINK BANCO
LINK MONITORAMENTO
LINX FASHION CARD
LIPODRENE
LIPOREDUCTYL
LIQUIDACAO MALUCA
LIRA
LISATUR VIAGENS E TURISMO
LISTAR
LISTER
LITERATURA EM FOCO
LITHIUM
LITTLE MISTRESS
LITTLE ROCK
Live Center
LIVE TV
LIVING FLOOR
LIVINGSHAPES
LIVINGSHAPES
LIVRARIA ANTONIANA
LIVRARIA BANCA DAS APOSTILAS
Lizerro
LL LOVE LEATHER
L & M
LM divisórias e forros
L & M JOIN THE RECORD BREAKERS
LM La Maria joias
LOCAWEB VIDEOS
LOCAÇÃO NACIONAL
LOC.COM
Locomotiva Rock
LOEHMANN'S
LOEHMANN'S
LogisALL
LogisALL
LogisALL
LogisALL
LOGITRADE
LOGO COMUNICAÇÃO
LOGPASS
LOH MEDICAL
Loja do João
LOJA MEU BEBÊ
LOJÃO DAS FÁBRICAS
LOJÃO SANTA MARIA
LOJAS BRASILEIRA
Lojas C
LOJAS MARAVILHA Móveis e Eletros
LOJAS MAY
LOLA & GRACE
LOLA PAPETERIE
LOLITA
LOLLITA'S
LOMECAN V
LONG HAIR THE AUTHENTIC
LONG HAIR THE AUTHENTIC
LONG HAIR THE AUTHENTIC
LONG LIFE
LOOMIS SAFEPOINT
LOOMIS SAFEPOINT
LOOMIS SAFEPOINT
LOOMIS SAFEPOINT
LOOPA
LOOPING
LORD
LÓRI
LOS CLOP
Lost in Dreams
LOTE 8
LOTE 8
LOTOBOX
Lounge Prime
LOU PRE
LOUVATE
LOUXINFANT
LOVE FOR DOGS
LovePods
Lovers
LOXOFIL
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902874802
905576128
810961105
902663712
902663658
905577108
902869213
830325301
840252099
905538838
830701923
820380997
902874497
905560060
840238479
840238460
830827072
905575679
900627468
830725687
840214774
840214758
840214847
905524497
902812572
905378636
905520769
840227744
902878581
905582225
905538811
905584759
905532694
905532643
900174951
902672274
905582900
905606841
905615034
840257589
825903513
902419226
905607899
905575490
905590481
905570936
905612000
905590201
905577213
901643416
902868950
840251572
840251556
830765085
902872036
905590503
905533348
840229119
905524381
840236077
905538978
901856487
905585380
905576560
902863002
840237391
840237405
840035330
840035403
840035322
840035381
902193554
902861417
905585135
905537319
905612205
824758048
905559150
905559045
905562275
902857002
905560728
902765124
840231105
905585160
902878883
902878727
905554345
905584341
905584368
905584317
900140488
840237251
840237235
840237219
840237278
905538650
902487841
840241453
830375104
905591275
902862944
830617884
830617906
905579070
905589947
840119178
825916160
905583752
905536533
830013083
905583043
830724516
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235
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150
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512
003
351
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400
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565
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676
944
1156
500
500
959
626
158
391
794
186
1165
675
867
359
359
220
939
435
214
284
283
284
744
545
725
731
296
707
978
793
1004
754
754
431
510
984
1092
1120
411
1173
474
1094
936
1046
897
1098
1044
960
445
624
388
387
218
653
1046
762
300
742
337
795
456
1011
951
575
349
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224
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565
1008
780
1099
123
846
845
877
552
870
528
313
1009
708
708
818
1000
1000
1000
431
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791
1184
371
161
1048
574
168
168
975
1043
266
1173
993
772
154
986
209

LOYADA
LPA- Learning in Practice Administration
LS
L. SEKI
LTA
LTJ PARTS
LUANDRA
LUA & SOL MAT. PARA CONSTRUÇÃO
Lubisul
LUBRISAN
LUCCA VASCONCELLOS DESIGN
LUCKY STRIKE XT
LUDWIG VON DRAKE
LUDWIG VON DRAKE
LUDWIG VON DRAKE
LUDWIG VON DRAKE
LUDWIG VON DRAKE
LUDWIG VON DRAKE
LUDWIG VON DRAKE
LUDWIG VON DRAKE
LUDWIG VON DRAKE
LUDWIG VON DRAKE
LUDWIG VON DRAKE
LUDWIG VON DRAKE
LUDWIG VON DRAKE
LUDWING VON DRAKE
LUIZ DICILES
Luiz Jr & Leandro
LUKI
LULABALULA
LULUCA ARTESANAL
LUMA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO
LUMA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO
LUMA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO
LUMEN DESIGN
LUMEN DESIGN
lumen fm
lumen tv
LUMEPRIX
LUMIÉRE
LUMINA
LUMIPROST
Lumiville
LUNA
LUNAR
LUNICAR Serviços Automotivos
LUPA
LUPA LUPA
LUPA LUPA
LUPALUPA
LUPA WATCH
LUSTRA CHAPA E INOX
LUSTRA PANELAS
LUVAQUIMEX
LUVAQUIMIC
LUVEX
LUVEX SILFREE
LUVEX SILFREE
LUXURIOUS COLORSILK BUTTERCREAM
LVS 120+
LYTERA
M13 MÍDIA TREZE
M18
M 1 MERCATTOUNO BY BONETTI
M3 PARTICIPAÇÕES
M 3 W
M4 PARTICIPAÇÕES
M4U
M&A
MAÁT
MABEL A CADA MORDIDA, UM SORRISO. ÁGUA E SAL + FRESQUIN
MABEL A CADA MORDIDA, UM SORRISO. CRACKER + FRESQUINHO
MACKERDUZ
MACKERDUZ
MACRO4 ESCOLA DE NEGÓCIOS
MACROGALPÕES
MACROGALPÕES
MACROPAR
MACSPORT'S
MAC SUPERMERCADOS
MADAME BELLA
MADAME CANELA
MADAME FORMOSA
MADAME FORMOSA
MADAME VALENTINE
MADAME VALENTINE
MADAME VALENTINE
MADAME VALENTINE
MADÁ RESTAURATE
MADATER DESMOLDANTES
Madax Service
MADE IN BÚZIOS
MADEIRAS MUNARO
MADHU
MADHU
MADHU
MADHU
Mad Mustache
Madrecitas
MAESA - MACHADINHO ENERGÉTICA S.A.
MAGAZINE DOS LENÇOIS
MaGGníficas
MAGIC GLOVE LIMPA PRATICO
MAGIC ICE
MAGIC JINN
MAGIC RANKING
MAGISTER PLUS
Magma
MAGONTEC
MAGRÃO VEÍCULOS
MAINQUÉ
MAIS BIJUX
MAIS BRASIL COSMÉTICOS

840231245
902869876
840284071
905555180
840233027
840250541
902861409
905558740
905612442
905614623
902061500
830724494
840109580
840109555
840110847
840110812
840111029
840111118
840110308
840110332
840111061
840111142
840110898
840110375
840110936
840110987
905567510
902862375
840236689
905553837
829658068
902873725
902873652
902873490
902780077
902776851
902802739
902802798
840148569
900108118
817289097
840148542
905560213
823950654
905577515
905584589
905585461
902826700
902826484
829328602
903239256
822965712
822965720
905558057
905558022
840245831
840245840
840245858
840238320
902877160
840252390
905626249
840229194
840230044
901916994
902869914
901916935
902878433
902870270
905583914
905615760
905616227
818590793
823883116
840227671
902654322
902654314
905585062
840117990
826991939
905613651
905590422
902863177
902863150
902867164
902867075
902866605
902867105
905590520
830853111
905590112
905553721
905604920
840227973
840227949
840227990
840227957
905593618
905605241
823306909
840246188
905561341
830701524
905539605
905546695
830701583
816322740
902874500
829600396
902875345
902873270
902876490
905562607
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P
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351
003
003
003
003
351
003
003
003
400
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
041
003
003
351
351
100
100
400
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400
400
003
235
565
003
003
565
003
003
003
235
235
565
235
560
230
003
003
003
003
003
003
351
003
003
003
003
100
351
351
351
351
003
003
003
560
560
003
400
400
003
003
295
003
003
351
351
090
090
090
090
003
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
155
003
003
100
003
003
351
565
100
351
351
351
241
003

93
314
631
429
819
329
380
565
840
1102
1118
467
209
238
238
253
253
255
256
247
247
256
257
254
247
254
255
888
570
342
817
148
666
666
664
532
531
542
542
273
430
1160
273
869
1170
964
1003
1012
547
547
1179
719
1170
120
836
836
375
375
375
358
697
393
1140
301
305
463
632
463
706
634
995
1129
1133
1161
1170
295
489
489
1007
263
131
1108
1045
575
575
611
611
607
611
1046
222
1044
817
1086
297
297
298
297
1052
1089
121
378
872
184
801
808
184
1159
675
147
679
663
691
880

94
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MAIS COM MENOS SEMPRE
MAIS COM MENOS SEMPRE
mais COXINHA
MAIS GESTÃO – CONSULTORIA E TREINAMENTO
MAIS GOURMET
MAIS MEDICINA DIAGNÓSTICA
MAIS MIL
Mais + Sinergia
MAIS TRABALHADOR UNICARD UNIBANCO
MAKE UP LU
MAKLIMP
MAKTUB MÓVEIS EM AÇO
MALAGUENA
MALASTRANA Bohemian Beer
MALES
MALINHA VIP
MALLE
MAMA MIA
MAMASWISS
MAMMAJAPA
MAMOVOPS Maurício Moço Voice Performance Studio
MAMUTE
MANCHÃO RECIL
MANDE BEM NO ENEM.COM
MANDUWI
MANEIRA CERTA
MANFREDINI & SCHIANCHI
MANGRAN INTERNACIONAL
MANGROVE
Manhãs Curitibanas
MANHATTAN UNIQUE
MANIDERMA MANIPULAÇÃO & HOMEOPATIA
MANIFESTO
MANO A MANO BONÉS E CAMISETAS
MANOLA
Mantô
Manufacto
MÃO NA CABEÇA
Ma Passion
MAPREI-MÉTODO DE PESQUISA RACIONAL EMOCIONAL INTUITIVA
MAQUET VOLUME REFLECTOR
MARA
MARANATALUM ESQUADRIAS METÁLICAS
Maranatha Assessoria Empresarial Ltda
MARANGUAPE
MARATONA DE FÉRIAS
Maratona de Revezamento da Cidade Maravilhosa
Marazu armação dos búzios
MARCAMIX
MARCANTI
MARCELO HENRIQUE & MATHEUS
MARCENARIA & ART
MARCENARIA & ART
MARCENARIA & ART
MARCENARIA MOBÍLIA MÓVEIS PLANEJADOS
MARCILLA
MÁRCIO & JOÃO VICENTE
MARCO
Marcos Lessa
MARCUS SOUZA OFTALMOLOGIA
MAREA
MARED
MARED
Marejet
MAR E MAR BRAZIL
MARESIA
MARGARINA AMORELA CREMOSA COM SAL GME M. DIAS BRANCO O
MARGARINA AMORELA LIGHT COM SAL GME M. DIAS BRANCO MAIS
MARIA ANTONIA
Maria Domitilla
MARIANA
MARIA NAMORADEIRA
Maria Receita
Marias da Penha
Marias da Penha
Marias da Penha
Marias da Penha
Marias da Penha
Marias da Penha
MARIE MEILI
Marie Solti
MARIE-STELLA-MARIS
MARILOY
MARINA
MARISQUEIRO
MARISSA WEBB
MARISSA WEBB
MARKESTRAT
MARKET PLACE EXTRA
MARLENE CABELEIREIRA
MARMORARIA AMETISTA
MARMORARIA PEDRAS PRECIOSAS BOUTIQUE DE MARMORES E PROJ
MARQUÊS DE BORBA
MARQUÊS DE BORBA
MARTENDAL IMÓVEIS
MARVELLA
MARY KAY LOVE YOUR SKIN FOR LIFE
MARY KAY LOVE YOUR SKIN FOR LIFE
MASÉ TOUR
MASSAGEM EXECUTIVA
MASSAS FAMÍLIA CAVALLERI
MASTER CARE
MASTER MALL
MASTERPLANT
MASTERROLL
MASTERVIGS
M&A SUPORTE TÉCNICO
MATARAZZO CENTRO
MATARAZZO CENTRO
MATARAZZO CENTRO
MATARAZZO CENTRO
MATARAZZO CITY CENTER
MATARAZZO CITY CENTER

840238584
840238576
905614062
905574010
828650403
905554876
902695991
905565746
827220910
905589726
828077614
830844880
817405569
905612264
902865200
902873601
905608070
902864009
905600541
905627555
905610415
905605756
905569725
902872273
902692631
830702512
829201190
905585852
902861123
902778323
840237618
905573528
906030803
825578604
905626338
902861859
905605764
830724389
902865366
830656510
901719382
905609433
905576349
902876848
905596102
905613449
901744441
905613406
901687545
902866451
905598083
905576110
905576179
905576071
905557913
840036361
902874039
902871420
905547543
905615840
823498514
905586450
905586662
905597621
830618449
902869310
828136840
828137218
830722734
905594452
905587723
830265880
905577329
902862570
902862766
902862804
902862871
902862723
902862820
840233043
902849905
840145845
830702660
818445327
905584457
840252374
840252382
902134140
840234953
905538676
840116985
840187327
006538380
905590171
902868799
902254618
840228902
840228872
902644971
902188577
902860518
830703250
822338165
902867083
905576527
902860658
902870297
904110087
904110036
904110001
904109950
904111962
904112055
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400
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100
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400
090
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003
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230
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041
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011
552
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360
360
1113
919
140
819
514
886
132
1041
1177
221
1160
1100
590
665
1094
580
1071
1149
1096
1090
892
655
513
190
144
1017
563
532
351
912
1153
125
1140
567
1090
209
592
176
445
1095
947
695
1060
1107
446
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445
604
1065
944
945
944
835
225
672
645
809
1130
1170
1024
1028
1063
169
626
136
136
199
1054
1038
157
961
571
573
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572
574
329
550
266
190
1161
1001
393
393
468
331
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259
279
1155
1044
622
472
299
299
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559
195
1169
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950
561
634
721
720
720
720
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721

MATARAZZO CITY CENTER
904112004 P 155
MATARAZZO CITY CENTER
904112020 P 155
MATARAZZO GARDEN
904110478 P 155
MATARAZZO GARDEN
904110419 P 155
MATARAZZO GARDEN
904110362 P 155
MATARAZZO GARDEN
904110338 P 155
MATARAZZO IGREJA
904110672 P 155
MATARAZZO IGREJA
904110745 P 155
MATARAZZO IGREJA
904110699 P 155
MATARAZZO IGREJA
904110648 P 155
MATARAZZO JARDINS
904111245 P 155
MATARAZZO JARDINS
904111300 P 155
MATARAZZO JARDINS
904111270 P 155
MATARAZZO JARDINS
904111156 P 155
MATEL ENGENHARIA ELÉTRICA
905574524 P 003
MATEMÁTICA INTERAÇÃO E TECNOLOGIA
905599934 P 003
MATETE
823151522 P 270
MATEUS & FABIANO
840251955 P 003
Mattos Filho Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Qui 905577752 P 003
MATUPI
905562429 P 003
MATUPI
905562542 P 003
MATUPIRI
905562593 P 003
MATUPIRI
905562925 P 003
MAURICIO PESSOA PRODUÇÕES
840227728 P 003
mauro IMÓVEIS
905557999 P 003
MAX AMOR
902865749 P 351
MAXI ESPAÇO
902868918 P 351
MAXI MASSAS
905595939 P 003
MAXIMIZA
902644130 P 400
MAXI QUEIMADOR
823197000 R 565
MAXPALADAR
900250020 P 351
MAXTECINE
830724737 P 351
MAX TRIPLA CHAMA
823496724 R 565
MAX ULTRA
905616812 P 003
MAXXICAM
902871919 P 004
MAXXICAM
902871889 P 004
MAXXI CLICK
902675605 P 400
MAXXI GMMG CARD
902405110 P 295
MAX XTREME
905539931 P 003
MAYARA DOMINGUES
905601793 P 003
MAYARA DOMINGUES
905601815 P 003
MAYBELLINE COLOR SHOW
840252153 P 003
MAZZA DOCES E GELÉIAS
905584198 P 003
M'BARAKÁ EXPERIÊNCIAS RELEVANTES
905584910 P 003
MBCV
902657160 P 400
MBCV
902657186 P 400
MBM ENGENHARIA DE POSTOS
902865510 P 351
MB MOÇA BUNITA
905627547 P 003
MBOARDS
905616049 P 003
MBP COBERTURAS & FECHAMENTOS
840214790 P 003
MBP COBERTURAS & FECHAMENTOS
840214782 P 003
MBTI
829614320 P 400
MBTI
829614354 P 400
MBTI
829614494 P 400
MBTI
829614788 P 400
MBTI
829614753 P 400
MC15
905597028 P 003
MCARONI'S FAST MASSAS
905559002 P 003
M CENARIUM MÓVEIS
826539491 P 351
MC ESQUADRIAS
902858297 P 351
MC GESSO
905586220 P 003
MCGRAW HILL FINANCIAL
840214863 P 003
MCGRAW HILL FINANCIAL
840214901 P 003
MCGRAW HILL FINANCIAL
840214880 P 003
MCGRAW HILL FINANCIAL
840214871 P 003
MCGRAW HILL FINANCIAL
840214855 P 003
MCGRAW HILL FINANCIAL
840214839 P 003
MCGRAW HILL FINANCIAL
840214812 P 003
M CLUB MUSIQUEE
905582969 P 003
MC MARCELLO CAMPOS
902871102 P 351
M COMPANHIA DAS MARCAS
905558839 P 003
M&C Tintas
905579232 P 003
MCX
840231407 P 003
MCX
840231415 P 003
MCX
840231423 P 003
MD
902857266 P 351
MD21 COMUNICAÇÃO & MARKETING
902754670 P 400
M D DIMEL
826464637 P 100
M E
905566300 P 003
MEALE ENGENHARIA
905590260 P 003
Mebius Produções Fato e Video
905572785 P 003
MECANDECK
840191758 P 003
MECSEG
905594436 P 003
MEDALHA BRASIL
905573935 P 003
MEDCLIN WORK
825442974 P 100
MEDEFIL TRANSPORTES
905520637 P 003
MEDEOFERTA
905539028 P 003
MEDEV
902873253 P 010
MEDEX
825763207 P 400
MEDIAL SAÚDE
830651632 P 400
MEDIAL SAÚDE
830651640 P 400
MEDIAL SAÚDE
830651659 P 400
MEDIAL SAÚDE
830651675 P 400
MEDIAL SAÚDE
830651624 P 400
MEDIAL SAÚDE
830651616 P 400
MEDIAL SAÚDE
830651667 P 400
MEDIAL SAÚDE
830651608 P 400
MEDICAL TOURISM MEETING BRAZIL
902171860 P 155
MEDICASP
905554388 P 003
MEDICINA RIO PRETO
905563786 P 003
MEDICINA RIO PRETO
905563832 P 003
MEDIFIX
840250886 P 003
MEDSHIP
905555457 P 003
MEEMOOS
905573447 P 003
MEG
902873024 P 351
MEGA
830682520 P 400
MEGABÔNUS
900108134 P 235
MEGABÔNUS UNICARD
828052913 P 235
MEGA BOX
902799762 P 004
MEGA BOX
902799304 P 004
MEGACHARGE S.I.S SECURITY IMPEDANCE SYSTEM
825216397 P 351
MEGA DETOX
905536452 P 003
MEGA DETOX
905536509 P 003
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923
1069
121
390
967
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296
835
595
624
1059
482
1170
432
210
1170
1133
652
651
510
474
804
1072
1072
392
999
1006
491
491
594
1149
1132
284
284
147
147
147
147
147
1063
845
129
553
1020
285
285
285
285
285
284
284
985
643
842
975
315
315
315
552
525
128
887
1045
902
279
1054
918
125
728
795
663
126
174
174
174
175
174
174
174
174
469
818
882
882
383
819
911
661
181
430
135
540
540
124
771
772
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MEGALINER
840036655 P 003
MEGALINER
840036647 P 003
MEGALIT ARDOSIA
829646388 P 351
MEGA PAPER PAPELARIA
905575520 P 003
MEGASPORTSNET
902866672 P 351
MEGASYSTEM INFORMÁTICA
902861778 P 351
megawifi
905562143 P 003
Meias Órfãs
905595432 P 003
MEKATRONICA
840116888 P 003
MEK USA DNM A WELL TRAVELED DENIM CO.
902576364 P 400
MELAMEL
905562992 P 003
MELAMEL
905563379 P 003
MELAMEL
905563050 P 003
MELÂNIA DOCES E SALGADOS
905538820 P 003
MELÃO FORRO
905539648 P 003
MELÃO SAMBA DOCE
905539702 P 003
Melatti cosméticos
901855170 P 351
MELHOR AMIGO
905574478 P 003
MELHORITA
826605397 R 560
MELHORITA
826605389 R 560
MELODY ROCK
905538803 P 003
MEMONID
830724796 P 351
MEMVAVMEM
830724281 P 351
MEN+CARE
901861049 P 400
MENDES
905601963 P 003
MENIER
810511690 R 565
MENINO DE OURO
840214529 P 003
MENINO DE OURO
840214502 P 003
MENOR APRENDIZ INSTITUTO ANDRÉ FRANCO VIVE
902868870 P 041
MENOS PAPEL
905562461 P 003
MENTE FRIA
902878662 P 351
MENU MATERNO
830703101 P 351
MENU MATERNO
830703098 P 351
MENU MATERNO
830703110 P 351
ME PERFORMA
830724427 P 351
MEP FASHION
902861468 P 351
Mercadão da Vila Rubim
902764675 P 400
Mercadin express
905583116 P 003
Mercadocred Soluções de Financiamento
905410238 P 295
Mercado do Pé
902874918 P 351
MERCADO GLOBAL
824707508 P 351
MERCALAR
902786687 P 400
MERCANTIL CRISÓSTOMO
902875680 P 351
Mercearia do Conde desde 1991
902855212 P 351
Mercearia do Conde desde 1991
902858467 P 351
MERCOGRÃOS IMP. & EXP.
840118490 P 003
MERCURI
830493336 P 235
merelee
905582764 P 003
MERIDIANO PRAIA HOTEL - MACEIÓ- AL
902877224 P 170
MERIDIANO PRAIA HOTEL - MACEIÓ- AL
902877275 P 170
MERIDIANO PRAIA HOTEL - MACEIÓ- AL
902877275 P 100
MERIDIANO PRAIA HOTEL - MACEIÓ- AL
902877224 P 100
MERLIN
830422854 P 351
MERLIN
830422820 P 351
MERLIN
830422838 P 351
MERLIN
830422862 P 351
MESA CADEIRA E CIA
830701699 P 351
MESA REDONDA
817094946 R 580
MESATUR
830722912 P 351
MESON
905608780 P 003
MESTRADO DO CHOPP
840237375 P 003
ME SUPER SAG
830724419 P 100
METAL
902829777 P 010
METAL
902829718 P 010
METAL BUSTED
905547853 P 003
METALGRAV GRAVAÇÕES INDUSTRIAIS
840037490 P 003
METALITE
830375384 P 351
METAL JEANS
905537335 P 003
METAL JEANS
905537572 P 003
metalka
903573326 P 175
MetalVeneza
905576403 P 003
METEORO JEANS
905602218 P 003
METRO MODULAR ENGENHARIA DE FÔRMAS
902878190 P 351
METROPOINT
830724044 P 351
METROPOINT
830723951 P 351
METRÓPOLECENTER
828825610 P 100
METRÓPOLE MARMORES E GRANITOS
902866923 P 351
METTA SOLUTION COMUNICAÇÃO VISUAL
905480929 P 295
MEU AUTOTRAC
902874730 P 351
MEU AUTOTRAC
902874675 P 351
MEU AUTOTRAC
902874810 P 351
MEU AUTOTRAC
902874632 P 351
MEU AUTOTRAC
902874772 P 351
MEU CAMARIM
905584872 P 003
MEU DEUS AMADO
905604431 P 003
MeuHerói
902769995 P 400
MEUHOLERITE
840192800 P 003
ME ULTRA GRIND
830724435 P 351
MEU MINISTÉRIO, Chamas ou Cinzas?
905338030 P 141
MEU PEQUENO ANJO PINTURAS ESPECIAIS
905589688 P 003
MEUPOLITICO.COM
830671706 P 090
MEU PRIMEIRO LIVRO
905577299 P 003
MEVOPUR
830724052 P 004
MEVOPUR
830723714 P 351
MEVOPUR
830723927 P 351
MEX-DA
840229712 P 003
MEZANINO CAFÉ
905559347 P 003
MFC CONSTRUTORA
902657828 P 400
MFC CONSTRUTORA
902657887 P 400
M.F. METALURGIA FINA
905604636 P 003
MFSF FRIGORÍFICO SAN FRANCISCO
905595726 P 003
MGR MINAS GERAIS REAL
905584732 P 003
M | H MÊ HESPANHOL
905539745 P 003
MI CASA
905537300 P 003
mi casa
905537548 P 003
MICHELANGELO
902881698 P 351
Microchip Mplab -Atten Instruments - Owon - Austria Mic 905626630 P 003
MICROCOMP COMPONENTES ELETRÔNICOS
905524519 P 003
MICRODRONES
905589890 P 003
MICRO GOLD FERTILIZANTES
840252145 P 003
MICROREBOC
902862170 P 351
microScan3
840258607 P 003
MICROSIL FINISH
905568834 P 003

DIRMA - Índice Alfabético Remissivo de Marcas
226
226
148
936
607
566
875
1055
258
478
881
881
881
793
801
802
454
922
1174
1174
793
210
208
458
1072
1156
282
282
623
878
707
194
194
194
209
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528
987
725
677
123
535
681
551
553
266
165
983
698
698
698
698
163
163
163
163
185
1159
200
1094
349
209
547
547
810
229
161
780
783
719
947
1073
705
207
207
142
610
726
676
676
677
676
676
1005
1081
530
280
209
724
1041
178
961
207
202
206
302
849
491
491
1082
1057
1004
802
780
783
710
1142
744
1041
391
568
419
891

MICROSIL VOLUME
MICROSOFT
MICROSOFT
MICROSOFT
MICROSOFT
MICROSOFT
MICROSOFT
MICROSOFT
MICROSOFT
MICROSOFT
MICROSOFT
MICROSOFT
MICROSTAR
MICROWEB FIBER
MIDIA CENTER LUBES
MIDIA FONE
Mídia Futura Comunicação & Marketing
MIFED
MIFED
MIG SOLDA
MILAGRO
MILAGRO
MILAGRO
MILAGRO
MILAGRO
MILAGRO
MILAGRO
MILANO CAPELLI
MILEXUS
MILHA
MILI
MILK DUDS
MILLE
MILLENNIUM
Millennium Lituae
MILLER HEIMAN
MILLS HABITAT
MILLS HABITAT
MIL MASSAS
MIL MASSAS
Mil Tipos
Mil Tipos
MIMAKI
MIMAKI
MIMAKI
MIMAKI
MIMAKI
MIMI
MIMI
MIMI
MIMI
MIMI
MI MI
MIMI ESPETINHOS FAST
MIMI SHOE
MIMO STYLE
MIMO STYLE
MIMO STYLE
MIMUS IDEIAS
MINAS BIOTEC
MINAS BIOTEC
MINAS BIOTEC
MINERAL KIDS
MINERPLANT
MINI BOMBOM SORVETES SKIMEL
Mini Erva
MINI KALZONE
MiniLak
MINISTÉRIO BELÉM DO PARÁ
MINISTÉRIO DE ADORAÇÃO E LOUVOR FILHOS DA LUZ
Ministério de Casais Uma só Carne
MINISTÉRIO DE LOUVOR NASCI PRA DEUS
Ministério Filhos de Davi MFD
MINISTÉRIO JAMILY
MINISTÉRIO PROMESSA ETERNA
MINISTÉRIO QUERIDOS DO NOIVO
Ministério Soul Face
MINITANK
MINI VELOZES
Minking
MINOS
MINUTE BURGER
MINUTE BURGER
MIO
MIRACAST
MIRACOLO
MIRAGE
MIRAGE MULTIMIDIA
MIRANDACDES
MIRANDACDES
MIRIANGLY
MISSÃO MINUTO
MISS BIC
MISS BIC
MISS BIC
MISS CUP
MISS CUP
MiSsFiT
Missouri Gourmet Deli
MISS PUGGIE
MISTDIA
Mister Fixe
MISTER MUSCLE SIDNEY SPORT NUTRITION
MISTER SEA BRASIL
MISTER TERRA BRASIL
MISTI
Mistura
MISTY
MISTY
MISTY LINE
MITANI QUALIDADE ÓPTICA SUPERIOR
MITANI QUALIDADE ÓPTICA SUPERIOR
MITHUN

905568788
840240821
840240830
840240805
840240775
840240759
840240899
840240937
840240902
840240864
840240953
840240945
840256531
830271546
840227795
902867059
905557670
200023993
814239552
905626230
905588924
905583256
905574869
905560655
905560647
905566270
905560698
902872249
901856428
905609387
902132059
902873415
817843345
840214723
902869930
830703489
830724915
830724931
905615069
905614798
905585950
905585747
830725644
830725750
830725814
830725776
830725768
900498269
006948499
813252180
825247330
810584794
814002242
825247322
905559495
905614038
905614070
905614143
840231750
830790578
830790560
830791469
902661485
902866796
905627717
901802271
902864831
902868683
905612353
902669818
905537181
905539176
905574281
840238630
902877780
905578015
905580613
902654250
829050060
902868888
902577476
828977623
828977631
902656694
905606272
902882058
840230478
902870130
902867784
902867733
905569784
905613252
840237367
840237294
840237340
902868527
902868527
905550641
905539508
840236972
840231881
905536959
905537157
905537491
905537386
902904671
905520629
904063020
904063038
819065536
902862707
830701958
830244514

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R
R
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
351
003
351
003
700
700
003
003
003
003
003
003
003
003
351
351
003
400
241
565
003
100
351
351
351
003
003
003
003
351
351
351
351
351
235
565
565
565
565
565
565
003
003
003
003
003
351
351
351
400
351
003
400
100
351
003
400
003
003
003
003
351
003
003
400
351
351
400
560
560
400
003
351
003
351
351
351
003
003
003
003
003
170
100
003
003
003
003
003
003
003
003
351
003
208
208
590
351
351
175

95
890
366
366
366
366
366
367
367
367
367
368
367
402
157
296
610
831
1156
1157
1139
1040
989
926
870
870
887
870
655
455
1095
468
664
1160
283
632
196
211
211
1120
1120
1017
1014
214
214
214
214
214
434
1155
1157
1172
1156
1157
1172
862
1113
1113
1114
318
219
218
219
493
608
1151
449
588
621
1101
508
779
798
920
361
702
968
977
488
143
623
478
1179
1179
491
1091
711
312
633
617
616
893
1103
348
348
348
620
620
814
800
345
319
777
778
782
781
716
728
720
720
1162
572
187
157

96
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MITHUN
MITO CULTURE CLUB
MITTY COLLEZIONE
MITTY COLLEZIONE
MITTY COLLEZIONE
MITTY COLLEZIONE
MITTY COLLEZIONE
MITY FRESH
MIX
MIX
MIX
MIX DESIGN GIRL
MIX DESIGN KIDS
MIX LIMITED
MIX PRÉ-MOLDADOS
MIX PRÉ-MOLDADOS
MIX REDUX SHEIK
MIX TURISMO
MIZURE
MJ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
MJM CAÇAMBAS
MK NOIVAS E DAMAS
M.LINE
M. MADAME BUTTERFLY
M MAKETECH
M MAKRO
M MAKRO
M MAKRO
M MAKSPECIAL
M MARIOKE
M Marquês da Gavea
MMC DESIGN
M MEGALAN
M MERCADO LOKO
M MERKATOR FEIRAS E EVENTOS
m mithu's
MM - MODELO METASSISTÊMICO
M MONURELLE ZAMBON
M MÓVEIS MODERNOS
M M TRADE
M MURATTO
MOBILE MONEY BRASIL
MOBILEVIEW
Móbili
MOBILIADORA NOVO LAR
MOBILLARE MOVELARIA
Mob Usinagem de Precisão
MODA ELEGANTE
MODA ELEGANTE
MODAL
MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS
MODAL ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO
MODAL ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO
MODAL ASSET MANAGEMENT
MODAL PRIVATE EQUITY
MODEC
MODECOR
MODELO BARATO TODO DIA
MODEL S
MODEL S
Models TV
MODEL X
MODEL X
Moderlife
Moderlife
MODULIFT
MOISTURERICH
MOLDULYNE
MOLDULYNE
MOLEKITO
MOMENTO ESPORTIVO
MOMENTTO PUBLICIDADE
MOMPAR
MONACO IMPORT
MONALOU
MONDELEZ INTERNATIONAL
Mondexflex
Mondexflex
MÔNICA GUEDES
MONITRANS
MONOLITO
MONSTERS MAXINE
MONT BLANC
MONTE ALEGRE
MONTE-CARLO WORLD CLUBBING CONVENTION
MONTECATINI
MONTEIRO
MONTEPUEZ
MONTEPUEZ
MONTEPUEZ
MONTEPUEZ
MONTÊS
Mood Arquitetura & Design
MOODSTICKERS
MOPH
MORADA BELLA.
MORADA BELLA.
MORAIZINHO COMÉRCIO DE PARAFUSOS
MORANGUINHO
MORINDAMAX
MORINDAMAX
MORINDAMAX
MOROCCAN GLOW
MOSIMANN
MOSS
MOSS
MOSS
MOTIVARE
MOTO CEARENSE
MOTO ENCONTRO MOTO CENTER
MOTO FORMOSA
MOTOLUX ACESSÓRIOS
MOTO NORDESTE

830244506
901776459
902736205
902735926
902736116
902735977
902736060
830796282
902904450
902904418
905537866
826646875
826646891
824335848
905572220
905572211
829029451
902876171
825916178
840257643
840118023
905590090
905584708
902093231
902176102
905586611
905586751
905586735
902618989
821910442
902875051
829006974
902868829
905539397
905574800
902874870
902773992
840195575
902643118
830702318
902868284
902869710
828114528
905533127
902861492
902853767
905572629
902952935
901334340
905535863
905536630
905536177
905536738
905536843
905536797
830725326
902789864
820481882
840228929
840228945
905571878
840228961
840228988
905563328
905563530
840241259
840258119
830417885
830417877
900703970
830656537
902871315
902802259
840238908
828722463
840259417
905587251
905586646
901672521
902799169
902864114
830703675
905584554
824262883
829614230
905557689
905561813
905587650
905587634
905587766
905587626
905614615
905573307
905524411
902871781
901776564
901776580
830703284
905557506
829193499
829193480
829193472
905568850
840237073
902232347
902232444
902232401
829931481
830763503
905583833
840246242
840221428
830763490
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

175
400
400
400
400
400
400
100
241
351
003
351
351
100
003
003
351
351
565
003
003
003
003
100
400
003
003
003
400
400
351
591
351
003
003
241
400
003
400
241
351
351
821
003
100
351
003
230
560
004
003
003
003
003
003
351
400
270
003
003
003
003
003
003
003
003
003
560
230
100
400
241
400
003
351
003
003
003
400
004
351
351
003
296
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
010
400
400
351
003
351
351
351
003
003
010
010
010
351
100
003
003
003
351

157
447
522
521
521
521
521
220
716
716
787
129
129
122
899
899
143
688
1173
412
263
1043
1004
467
469
1027
1030
1029
479
117
678
1179
623
799
926
677
530
280
481
189
619
630
1178
757
566
551
900
719
1183
767
774
768
775
776
775
212
536
115
299
299
898
299
299
881
882
370
415
1181
163
437
176
644
542
364
141
428
1031
1027
445
540
581
197
1002
121
147
832
872
1037
1036
1039
1036
1118
909
743
651
447
447
195
829
143
143
143
891
345
471
471
471
153
217
994
378
286
217

MOTOPÉ
905584899 P 003
MOTOROLA SOLUTIONS
830628045 P 235
MOTOVEL
905524730 P 003
MOURA RAMOS
840116950 P 003
MOUSSECAKE
902877291 P 351
MÓVEIS CONTAINER
905558642 P 003
MÓVEIS D'LINEA
902878999 P 351
MÓVEIS D'LINEA
902878921 P 351
MOVE ON PUNTA DEL ESTE
902245333 P 351
MOVE ON PUNTA DEL ESTE
902245350 P 351
MOVIE&ART
902010166 P 351
MOVIMENTO & COMPANHIA
902419420 P 400
MOVIMENTO & COMPANHIA
902419200 P 400
MOWGLI
840109490 P 003
MOWGLI
840109466 P 003
MOWGLI
840109520 P 003
MOWGLI
840109601 P 003
MOWGLI
840109288 P 003
MOWGLI
840109326 P 003
MOWGLI
840109385 P 003
MOWGLI
840110227 P 003
MOWGLI
840109423 P 003
MOWGLI
840110120 P 003
MOWGLI
840109733 P 003
MOWGLI
840110316 P 003
MOWGLI
840110090 P 003
MOYA LA BARRACA
823073548 P 269
MP FILTRI
840232667 P 003
MP FILTRI
840232691 P 003
MP FILTRI
840232560 P 003
MP FILTRI
840232616 P 003
MP FILTRI
840232322 P 003
MP FILTRI
840232586 P 003
MP FILTRI
840232640 P 003
MP FILTRI
840232527 P 003
MPLIFE
905595947 P 003
MR. BROOK
830763449 P 351
MR.CLEAN
905596005 P 003
MR COUROS
902861093 P 100
MR COUROS
902861158 P 100
MRCROWLEY
902866532 P 351
MRCROWLEY
902866460 P 351
MRCROWLEY
902866842 P 351
MRCROWLEY
902866826 P 351
Mr. DOG
905614801 P 003
MR GUN tiro e pesca ltda.
905576314 P 003
MR GUN tiro e pesca ltda.
905576420 P 003
MR GUN TIRO & PESCA LTDA
905574290 P 003
MR. MISTER CURSOS
905558952 P 003
M+ Saúde
904182312 P 150
MSET
829440020 R 569
MSET
829440011 R 569
MSG MAR SALGADO
902452070 P 235
mStore
905595661 P 003
MUCHCOLOURS
902866397 P 351
MUCHCOLOURS
830702210 P 241
MUCOLISE
902667386 P 400
MULE
902711717 P 400
MULE
902702653 P 400
Mule
902702688 P 400
Mulher A a Z
900852348 P 400
Mulher de Peito
905598571 P 003
MULHERES DO SALGUEIRO
902873865 P 351
MULHER KARIOCA FITNESS
905576225 P 003
MULTCLEAN
905595645 P 003
MULTCLEAN
905595637 P 003
MULTDESAFIOS
905582314 P 003
MULTI
829880917 P 235
MULTI CAPACIDADE
829753338 P 235
MULTICHEF
829753346 P 235
Multi Clear
902743678 P 400
MULTICOR
902868454 P 351
MULTICYCLE
840237545 P 003
MULTIPET
902458710 P 400
MULTIPET
902458736 P 400
MULTI PIZZAS
905559118 P 003
MULTIPROTEÇÃO UNICARD
826442609 P 235
MULTISYS
902870645 P 351
MULTISYS
902870580 P 351
MULTI TV
828465282 P 269
Multiurb
905565061 P 003
MULTIVENDOR
821755692 P 400
MULTLED
905585070 P 003
MultRural Assessoria e Consultoria
905576438 P 003
MUNDO CENTER
905611659 P 003
MUNDO GELADO SORVETES
905532910 P 003
MUNDO GEO
902864262 P 351
MUNDO INFANTIL
905576594 P 003
MUNDO MUSEU
905547721 P 003
MUNDO MUSEU
905547705 P 003
MUNDO+NATURAL
901859192 P 100
MUNZ SWISS PREMIUM
830724290 P 100
MUNZ SWISS PREMIUM
902864947 P 100
MURTA RADICAL
905562445 P 003
MURTA RADICAL
905562585 P 003
Museu da Memória e Patrimônio da Universidade Federal d 905584490 P 003
MUSEU DA MÚSICA BRASILEIRA
905585941 P 003
MUSEU VIVO DOS CANTOS NEGROS
830827200 P 351
MUSSARELA KALIFFA
905614160 P 003
MUSSELIN
905539478 P 003
MVAR
905520866 P 003
MVAR
905524438 P 003
MX INVESTIMENTOS
902866117 P 100
M XTR
840232713 P 003
MY BOY
902685236 P 400
MYCROSTONER-CAP
840258550 P 003
MYCROSTONER-EP
840258470 P 003
My e-Life
905571711 P 003
My e-Life
905571819 P 003
My e-Life
905571479 P 003
MY FIRST STEPS
840236875 P 003
MY LIFE
840236883 P 003
MYL IMÓVEIS
830703152 P 351

1006
169
747
259
699
839
709
708
471
471
466
474
474
237
237
238
238
236
236
237
246
237
244
239
247
244
120
325
325
324
325
322
325
325
324
1059
217
1059
563
564
605
604
609
609
1120
946
948
920
844
721
1180
1180
475
1056
603
188
505
517
515
515
439
1065
667
945
1056
1056
979
153
150
150
523
620
350
475
476
846
128
636
636
138
884
116
1007
948
1097
755
583
951
809
809
456
208
589
878
880
1001
1017
220
1115
800
732
743
600
325
513
419
418
898
898
897
344
344
194
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My Little Dog
MY NET
MY NOTE
MY PRESS & CO
MyStar
MyStar
NACELLE AVIAMENTOS
NACIONAL BRINDES
NÁDILA É SHOWWW
NADURRA
NaGaragem
NAILBAR
NAITO
NAITO
NAKKA JAPANESE CUISINE
NAMASTE LIFE COACHING
NA MEDIDA
NA MEDIDA
Nammu
NANCY
Nanna Bella atelier
NANOFACTOR
Nanomega
nanoScan3
NANO SYNT
NÃO DÊ AS COSTAS PARA O PERIGO.
NA ONDA DO SURF - ESTILO SURFWEAR
NARAKA JEANS
NARAKA JEANS
NARGANY
NARIZINHO
NasoDrill
NATA ACESSORIOS
NATASCHA LAVANDERIA E TINTURARIA
NATHALIA BEAUTY
NATIONAL
NATIVA
Nativo do Cerrado Sorvetes
Natural Empório
NATURAL LIFE
NATURALL MIX
NATURALL MIX
NATURAL SKIN
NATURAL TOUCH TECHNOLOGY BY KAINDL
NATURAMIX
NATUREBA
NATURE COLOR
NATURELIFE
NATURE LIMPE
NAUSEVET
NÁUTICA BRASIL
NAUTIKA
NAVIGATOR
NAXENTIA
NAXENTIA
NAYARA
Nazca
NAÇÃO & CULTURA
Nação Digital
NBNC - NO BRANDING, NO CRY
NBR
NC8.CO
N C O
NDG LOGISTICS
NECTAR
NECTAR
NECTAR
NECTAR
NECTAR
NECTAR
NECTAR
NECTAR
NÉCTAR MEL
nego boy
Negócio de Irmão .com.br
NEGÓCIOS DA AMAZÔNIA
NELBRASIL INCORPORAÇÕES LTDA
NELLY
NEMESIS
NEM SE APEGA
NEO AUTOCOPIATIVO
NEOBTI
NEOCLEAN
NEOCUP ACRÍLICOS
NEOLATINA
NEOLATINA
NEOLATINA
NEOLATINA
NEOYAMA AUTOMAÇÃO
NEOYAMA AUTOMAÇÃO
NEPOS
NERI VIDROS
NESHER
NESTLÉ
NESTLÉ
NESTOGENO
NESTOGENO
NETBRAZE
NET CARD
NET CLOUD
NET CLOUD
NETFLIX
NETFLIX
NETFLIX
NETPARTS
NETPEÇAS
NETSHOES
NETSHOES
NETSHOES
NEUPRODUKT
NEUROMINS
NEUROMINS
NEUROMINS

DIRMA - Índice Alfabético Remissivo de Marcas
902870491
902873040
902872370
840241488
840258305
840258313
902869353
822583194
840037619
905592514
905589785
840240660
902580175
902588915
905559673
840258135
905611098
905610849
905586352
902877089
905614020
830690409
905588819
840258615
840257490
903088410
905612086
829422358
829422366
905604466
840236794
830710140
840192860
905576896
902849697
905533690
821929380
905604156
905524330
902822276
905538617
905538625
840257813
905565649
901020796
902866940
820964085
900902213
901040797
902667181
840237758
821894560
840221746
840166370
840166397
840037104
905547993
830618430
905550811
905612191
840257538
905557018
905613945
905587715
830702903
830702954
830702911
830702920
830702938
830702997
830702997
830702946
840238649
905597907
905562232
905590511
902817124
840146540
902913190
840108745
840257155
901789178
905604970
905520025
826867537
826867480
826867553
826867464
905615506
905615298
840147554
905538633
902064410
902881418
902881078
840251912
840251920
840237286
821905554
840227817
840227825
830684697
830684654
830684689
905619331
905619315
905576080
905576233
905576764
905556437
821683098
821683080
821683101

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R

351
100
100
003
003
003
351
004
003
003
003
003
400
400
003
003
003
003
003
241
003
400
003
003
003
235
003
100
100
003
003
400
003
003
351
003
351
003
003
400
003
003
003
003
230
351
511
400
230
400
003
400
003
011
011
003
003
400
011
003
003
003
003
003
351
351
351
351
351
175
351
100
003
003
003
003
400
003
351
003
003
400
003
004
400
400
400
400
003
003
003
003
230
351
351
003
003
003
400
003
003
400
400
400
003
003
003
003
003
003
565
565
565

635
661
656
372
417
417
627
119
230
1050
1041
365
478
478
865
415
1096
1096
1022
697
1113
183
1040
419
410
719
1098
145
145
1081
343
198
280
955
550
766
118
1077
742
546
790
791
413
885
441
610
1167
439
441
504
352
117
290
277
277
229
810
168
814
1099
411
826
1111
1038
192
193
192
192
193
193
193
193
361
1064
876
1046
546
267
718
233
409
449
1087
728
131
130
131
130
1125
1122
268
791
467
710
710
389
390
348
117
296
297
182
181
181
1137
1136
944
946
954
825
1168
1168
1168

NEUROTAURIN
NEUTROGENA SUN FRESH
NEW BOX
New Design Interiores
NEW FRESH EVOLUTION
NEW GRIFF
NEW HAND
NEW HARMONY
NEW HARMONY
NEW INFORMÁTICA SOROCABA
NEW JAPAN ETIQUETAS
New Link Tour
NEW POWER
NEWS AFTER SHAVE
NEW'S HOVER LIGHT
NewsRoom
NewsRoom
NEW'S SHAVE
NEWTON ENERGIA EM SUAS MÃOS
NEWTON ENERGIA EM SUAS MÃOS
NEWTOUCH
NEW ZEALAND NATURAL
NEW ZEALAND NATURAL
NEW ZEALAND NATURAL
next2U
NEXTERONE
NEXT FIX
NEXT FIX
NEXT JAM
NG9 COMUNICAÇÃO VISUAL DECOR
NH
NH COSMÉTICOS
NH ONE
NIAPURE
NIASI
NICE REALTY BRASIL
NICE REALTY BRASIL
NICKI MINAJ
NICOLAUS
NIHON KANSAI CHEMICAL
NIKIBIKI
NIKKEYFLEX
NIL MÓVEIS E DECORAÇÕES
Nina Lui
nineclouds
NINJA
NINJA
NINJA
NINJA
NINJA
Ninja
NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
NITERÓI WEEK
NÍTIDO
NIT IFS Núcleo de Inovação Tecnológica
NIVEA ORIGINALS
NLH
NM METALÚRGICA USINAGEM ESTAMPARIA
NM - NACIONAL METAIS
N NOROESTE
N NUTHS SEGURANÇA ALIMENTAR
N NUTHS SEGURANÇA ALIMENTAR
NOACNE
NOBAC
NOBLEX
NOBLIZ
NOBRE SABOR
NÓIG
NOIVAS DE PASSARELA
NOIVAS DE PASSARELA
NOM (Núcleo de Óperas e Musicais)
NÆON - Núcleo Avançado de Estudos em Ortopedia e Neuroc
NO PAIN NO GAIN
NORMALIZE
NORM OF MATURITY IN MANAGEMENT, GOVERNANCE AND DATA QUA
NORTE SHOPPING SOROCABA
NORTE WAY
NORTE WAY
NORTH WAY
NORTH WAY
NÓS MULHERES
NOSSA CURITIBA
NOSSA CURITIBA
NOSSA CURITIBA
NOTÁVEL
NOUGATINE
NOUGATINE
NOVA ALIANÇA
NOVABOR
NOVADAHRUJ
NOVADAHRUJ
NOVADAHRUJ
NovaDoc
NOVAGERA
NOVA IMAGEM
Novajus
NOVA MIDIA
NOVA MIDIA
NOVA SORVETES
NOVA TELHA
NOVITÀ
NOVO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO COM EQUILÍBRIO
NOVO ÂNGULO NOVO ESQUEMA ENXERGAMOS COM OUTROS OLHOS
NOVODENTE planos odontológicos
NOVO EMPREGO SÃO PAULO AMARELINHO
NOVO TESTAMENTO VIVO
NOX
NOX

905575199
840257007
905596188
906028825
840221444
902870920
901330566
904063100
904063062
840108664
905613430
902888315
902684841
904423700
904423735
902875868
902875817
900682922
902224590
902224581
905583892
830725156
830725164
830725180
905586387
840235542
902877038
902877127
902872800
902646907
900682884
828031940
819874043
830702300
815300760
902770357
902770454
840259018
905603931
902788248
905615336
830702261
902861140
905578031
905561821
830681671
840256019
840256027
840255993
840256000
902702610
840230010
840229917
840230036
840229925
840229976
840229992
840221460
840255918
905481151
840238355
816407223
902877119
905613465
905586506
902877003
902876929
840118295
814585388
905572904
840237189
905557468
902737538
830600477
830600469
905595971
905604784
830691278
905617517
905589297
901902349
902866370
902866320
902866435
902866346
903038102
905572424
905572246
905578414
840236867
905547896
905547900
902866958
902873636
900753099
900753064
900753340
902825879
840246269
830701680
902825798
905533003
905532988
901627747
823152197
828502153
902875779
823151140
905533275
824320999
905608801
905599993
905599365
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003
003
003
139
003
351
208
208
208
003
003
150
400
208
208
351
351
590
100
100
003
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100
003
003
090
090
351
400
208
208
590
351
700
400
400
003
003
400
003
025
351
003
003
351
003
003
003
003
400
003
003
003
003
003
003
003
003
295
003
590
351
003
003
351
351
003
552
003
003
003
400
155
155
003
003
400
003
003
235
351
351
351
351
155
003
003
003
003
003
003
100
351
100
100
100
400
003
090
400
003
003
230
270
821
351
060
003
351
003
003
003

97
932
408
1061
1153
286
641
443
720
720
233
1106
713
512
722
723
684
683
1182
471
471
995
212
212
212
1022
332
696
697
660
483
436
135
1164
189
1158
530
530
423
1075
536
1122
188
564
969
872
180
397
397
397
397
515
304
303
305
303
304
304
286
396
726
358
1159
697
1107
1024
696
695
265
1158
904
346
828
522
167
167
1059
1084
183
1135
1040
460
603
603
604
603
719
900
899
971
344
810
810
610
666
438
438
438
547
379
185
547
756
756
445
121
1178
683
121
761
121
1094
1069
1067

98
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NOX GR
NQI POWER
NR-5
NR-5
NS3 BRASIL COSMÉTICOS
NSENGI
NSENGI
NSENGI
NSENGI
NSENGI
NSENGI
NSGP
N-STRIKE ELITE
NTC Computadores
NTCO
NTS
N-TUF
NÚCLEO CRIATIVO
NÚCLEO CRIATIVO
NÚCLEO DE EX-ACHIEVERS NEXA
NÚCLEO DE EX-ACHIEVERS NEXA
NUMBER ONE
NUNA
NUOVA PASTA
NUROFEN
NUTRACAPS
NUTRACIENCIAS
NUTRAVERVE
NUTRIELLA ÁGUA MINERAL NATURAL
NUTRIELY
NUTRIGROW
NUTRIGROW
NUTRINOVE FIOS
NUTRINOVE PONTAS
NUTRINOVE REVIT
NUTRINOVE VIVID
NUTRIR
NUTRISERVICE NUTRIÇÃO CLÍNICA A SEU ALCANCE.
NUTRYCÃO
NUTRYCÃO
NUTRYER
NUTRYER
NUVEM DE SONHO
NYC - NEW YORK CITY
OAKLEY DUAL-PERIPHERAL TECHNOLOGY
OAKLEY TRUE DIGITAL
OAKLEY TRUE DIGITAL
O ALQUIMISTA
O AMULETTO
OÁSIS
O AVIVAMENTO E A PALAVRA
OAZÔ
O BARRACÃO
OB CORRESPONDENTE BANCÁRIO
OBERTHUR TECHNOLOGIES
OBJECT COLLECTORS ITEM
OBJECT COLLECTORS ITEM
OBLÍQUO desenho & linguagem
OBLÍQUO desenho & linguagem
OBLÍQUO desenho & linguagem
OBLÍQUO desenho & linguagem
OBRA PRIMA
Obrigado!
Obrigado!
Obrigado!
Obrigado!
Obrigado!
OBS OLYMPIC BROADCASTING SERVICES
OBS OLYMPIC BROADCASTING SERVICES
OBS OLYMPIC BROADCASTING SERVICES
OCA
O Caipira
OCAPANA
OCAPANA
OCEAN
OCEANA
OCEANFRONT IMOVEIS
"OCEANIA"
OCEANO GIFTS
OC LIFE
OCTOPUS
OCTOPUS
OCTOPUS
Octopus cave
Octopus cave
ODB ORDEM DOS DENTISTAS DO BRASIL
ODEON ODEON
ODEON ODEON
Odonto Deva
Odonto deva
ODONTO FANTASY
ODONTO INTEGRAL
ODOR OFF
OENOTRIA LAND COSTA LAZARIDI
OE ÓTICA EMANUEL
OESTESUL TRANSPORTES
O FAZENDÃO
OFERTAS DE ARRASAR CB COMPREBEM
OFFENSIVE CELLULITE
OFFENSIVE CELLULITE
OFFICE BRASÍLIA
OFFICER
OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO
OFFISUL SUPRIMENTOS
OFF RUSH
OFICINA DA SAÚDE
OFICINA DAS DIVISÓRIAS
OFICINA DAS PALAVRAS ASSESSORIA DE IMPRENSA
OFICINA DE ESCRITORES
OFICINA DE HISTÓRIA
OFICINA DO CATATAU
OFTALVET
O GERADOR

902869299
902877372
905604571
905604512
902859609
840221568
840221592
840221614
840221541
840221576
840221487
830702679
840036779
902866737
902824767
840232772
830702687
840233191
840233183
840251106
840251130
902648470
902861638
840227426
840237731
840231687
905538714
905539257
905559517
905539192
905627628
905627687
905586514
905586530
905586565
905586441
821772090
905577086
905604008
905603974
905604075
905604059
905410815
902864130
902867156
902867091
902867121
902874691
902871641
905612221
830702113
905538986
900193441
830703420
829749241
829731873
829731881
902874934
902874977
902874594
902874888
905627741
905547012
905547330
905547357
905546792
905547284
830635254
830635246
830635238
902470388
905604318
819855804
819855804
815838832
840165285
905607961
820554081
828223360
830265279
840238827
840238860
840238843
905574761
905585100
905536967
905538960
905538951
902870076
902869396
902855115
905586115
905626257
905617495
902017853
902020862
828648433
830703578
830639306
830639314
905579224
840236832
905578872
902874110
900171260
824196333
905605845
902877810
840258780
905599888
905605691
840230176
902877062
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003
150
295
900
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230
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230
821
100
400
400
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560
003
241
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626
699
1082
1081
554
288
288
289
287
288
286
190
227
608
547
326
190
331
331
384
385
484
566
293
352
318
792
798
862
798
1150
1150
1025
1026
1026
1024
116
959
1076
1076
1077
1077
725
581
611
611
611
676
647
1100
187
795
432
196
150
150
150
677
677
676
677
1151
808
809
809
808
809
171
171
171
476
1079
115
115
1159
276
1094
1166
137
157
363
363
363
925
1007
777
795
795
633
627
551
1020
1140
1135
466
466
1179
196
172
172
975
344
974
672
431
1171
1091
703
421
1068
1090
308
697

OIKOS
OIKOS
OI SHOPPING
O ITABORAÍ
OKANUI
OKEYKO
OKLAHOMA
OK ORIGINAL KIMONOS
OKRAK SPORT
Ô Lá em casa! Presentes
OLÉ PRODUÇÕES
OLH
Olheiras de Guaxinim
OLIMAZAN
OLIMPIADAS ESPECIAIS DAS APAES
OLIMPIC BOTZ
OLINDA
OLMETEC TRIPLO
OLSEN
OLSEN
OLSEN
OLYMPEX
OLYMPEX
OLYMPEX
OLYMPEX
OLYMPEX
OMEGA
OMEGA
O MERCADO IMAGINÁRIO
omido fitness
OMNILIFE FEM
OMPTERA
O MUNDO EM UM CLICK
O MUNDO EM UM CLICK
O MUNDO MIX
Onagra Brasil
ONDA SOLIDÁRIA
ONE AUTOTRAC
ONE AUTOTRAC
ONE AUTOTRAC
ONE AUTOTRAC
ONE AUTOTRAC
ONE AUTOTRACK
ONE AUTOTRACK
ONE AUTOTRACK
ONE AUTOTRACK
ONE AUTOTRACK
ONEPASS
ONE SAÚDE
ONESIGHT
ONESIGHT
ONESIGHT
ONESS
ONE TOUCH
ONEWI RELESS
ONEWIRELESS
ONEWIRELESS
ONEWIRELESS
ONLANE
ONLANE
ONLUX
ONLUX
ONLUX
ONLUX
ONOFF SUSHI PASTA CLUB
On va manger
On va Manger
ON VIDEO
O PADEIRO HOLANDÊS
O PAPEL DAS HISTÓRIAS
OPENCOLLABNET
OPENCOLLABNET
OPENCOLLABNET
OPEN INNOVATION
OPENLINK
OPERADOR 9000
OPERÁRIOS DO SAMBA
OPER RECORDS
OPINIÃO MÉDICA INTERNACIONAL
O POVO COMES & BEBES
OPPA
OPTE+
OPTE+
OPTE+
OPTE+
OPTE+
OPTE+
OPTE+
OPTE+
ÓPTICA ILLUMINATA
Optimale Engenharia e soluções Tecnológicas
OptiTel
OPTI-VISIL
OPTOWAVE
OPULUX
O QUE QUEREMOS?
ORACULOX5
ORALZINC
ÓRAMA
ÓRAMA
ORANS SANITARY WARE
ORANS SANITARY WARE
ORATENE
ORATENE VETERINARIAN
ORBI LUB
ORDHEP
ORELHINHA
ORGANIC
ORGÂNICO
ORGÂNICO
ORGANIC V
ORGANIZAÇÃO LABOR DE CONTABILIDADE
ORGANIZAÇÕES CAMARGO

902872451
902872540
905576144
830551999
824878426
902670883
827068930
905614437
905585259
906039436
840236964
840259069
905565762
901855073
817633510
902179616
827383886
840232063
905555732
905555660
905555520
905601742
905601823
905601939
905601998
905602013
817617116
816976937
905568680
905626397
830112251
840231261
905553926
905553918
902040740
905579330
901922463
902874950
902874969
902874993
902874926
902874942
902875752
902875671
902875809
902875698
902875639
840241364
830387536
830113347
830113398
830113320
905547977
826362060
840258682
840258674
840258690
840258666
840230354
840230362
902873849
902873903
902874004
902874080
902877968
905595211
905595017
902800078
902094785
905614810
829367420
829367381
829367390
830702504
901182370
901545163
905560230
840221649
824449851
905547349
905570871
905577132
905577124
905577140
905577159
905576616
905576578
905576500
905576551
905536274
905558413
905573510
905571584
840226187
840246030
905615719
905577760
905618017
830578323
830578315
905533364
905533380
840148712
840148739
902650025
902878719
840236727
902856154
902829530
902829602
840259468
824813812
905561295
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155
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ORIENT EXPRESS ASIAN FAST FOOD
827745834 P 210
Original DUFRADE ESPECIARIAS & TEMPEROS
905539311 P 003
ORIGINAL TATAMIS
905613830 P 003
ORIGINAL TATAMIS ECOLOGICAMENTE CORRETO
905613627 P 003
ORIMAX
905584813 P 003
ORINOCO
902868098 P 351
ÓRION
905525078 P 003
ÓRION FITNESS
840237227 P 003
ORION MULTISYSTEMS
826882650 P 100
ORION QUÍMICA
902862936 P 351
ORION QUÍMICA
902862995 P 351
ORLANDO & ORLEY
902780921 P 400
ORLANDO RAFAEL
905572130 P 003
ORLANDO WINES
905593901 P 003
ORTOFIO
901714470 P 150
ORTOSUL ORTODONTIA ESPECIALIZADA
840202822 P 003
ORTTIS EVENTOS
905586786 P 003
ORYX
830441956 R 560
ORYX
830441999 P 230
ORYX
830441913 R 560
O SABICHÃO
905569776 P 003
O SABOR DA ESPANHA EM SUA MESA - CARBONELL - DESDE 1866 840222343 P 003
O SACOLÃO
905584171 P 003
OS CAETANOS
905559240 P 003
OS INGLESES DO FORRÓ
902681206 P 400
OSMGROUP
830040587 P 230
O SOL DIÁRIO
840233167 P 003
O SOL DIÁRIO
840233175 P 003
OS SAOL
900872560 R 565
OS SIMPSONS
840148623 P 003
OS SIMPSONS
840148593 P 003
OS SIMPSONS
840148607 P 003
OSTEONIL TENDON
840228996 P 003
Osteria 7 Capitões
905537424 P 003
O SUPER SINCERO
902426583 P 295
O TEMAKINHO
840235453 P 003
OTHERINBOX
840251262 P 003
OTHERINBOX
840251220 P 003
ÓTICA BRILHANTE
905560027 P 003
ÓTICA VISUALLY
902866265 P 351
OTIMA ÓTICA
840238428 P 003
OTIMIZY SISTEMAS INTELIGENTES
905612051 P 003
OTINHO
840236751 P 003
OTMIS
902865790 P 351
OTMIS
902865137 P 351
OTMIS
902865501 P 351
Otoch Empreendimentos
902876554 P 351
Otoch Empreendimentos
902876619 P 351
Otoch Imoveis
902875949 P 351
Otoch Imoveis
902876414 P 351
OTO WEB
840236808 P 003
OTTER
840241640 P 003
OTTO
902753266 P 400
OTTO
902753177 P 400
OTTOMAR
902740938 P 400
OUI SUCRÉ + SALÉ
905576373 P 003
OURO DESIGN JÓIA COM CRIATIVIDADE
830703233 P 100
outdoc
905572823 P 003
OUT IN
830703624 P 351
OUT IN
830703616 P 351
OUTLET DO SURF
902869779 P 351
OUTLET PREMIUM BRASIL
831213060 P 009
OUTLET PREMIUM BRASIL
831213132 P 009
OUTLET PREMIUM BRASIL
831213140 P 009
OUTLET PREMIUM BRASÍLIA
831214325 P 009
OUTLET PREMIUM BRASÍLIA
831214333 P 009
OUTLET PREMIUM BRASÍLIA
831214341 P 009
OUTLET PREMIUM RIO DE JANEIRO
831214414 P 009
OUTLET PREMIUM RIO DE JANEIRO
831214422 P 009
OUTLET PREMIUM RIO DE JANEIRO
831214430 P 009
OUTLET PREMIUM SALVADOR
831214392 P 009
OUTLET PREMIUM SALVADOR
831214384 P 009
OUTLET PREMIUM SALVADOR
831214406 P 009
OUTLET PREMIUM SÃO PAULO
831214376 P 009
OUTLET PREMIUM SÃO PAULO
831214368 P 009
OUTLET PREMIUM SÃO PAULO
831214350 P 009
OUTLETS PREMIUM BRASIL
831213159 P 009
OUTLETS PREMIUM BRASIL
831213175 P 009
OUT & OUT
902967096 P 010
Outros na TV
905589939 P 003
Ó Véi! Produções
905550633 P 003
OVERLAP CONSULTORES
822854171 P 230
OVERLAP CONSULTORES
822854163 R 560
OVERLAP CONSULTORES
822854198 P 230
OVERLAP CONSULTORES
822854155 P 230
OVERLAP CONSULTORES
901920673 R 560
OVERLAP CONSULTORES
822854180 R 560
OVER LIFE
840231857 P 003
OVERTOWN
824847296 R 560
OX5
905577680 P 003
OXEN CURRAIS
830217517 P 400
OXFILM
830725008 P 351
oxi3
902860747 P 351
OXICRIL
902775529 P 400
OXIGÊNIOS 2
905627482 P 003
OXIL MANUFATURA REVERSA
905605080 P 003
OXIL MANUFATURA REVERSA
905605268 P 003
OXIL MANUFATURA REVERSA
905605055 P 003
OXIL MANUFATURA REVERSA
905604679 P 003
OXIL MANUFATURA REVERSA
905604628 P 003
OXIL MANUFATURA REVERSA
905604300 P 003
OXIL MANUFATURA REVERSA
905604385 P 003
oximoro
902694871 P 400
OXISTOP
840256981 P 003
OXISTOP
840256930 P 003
OXISTOP
840256957 P 003
OXXO
905592450 P 003
OZNIC
830724907 P 351
PACAEMBU SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES
902869604 P 351
PACATO CIDADÃO
902430378 P 295
PACEWAVE
840241020 P 003
PACEWAVE
840241038 P 003
PADARIA PRIMEIRA LINHA
902862642 P 351
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134
799
1109
1108
1005
618
750
347
131
574
574
532
899
1053
445
281
1030
1181
163
1181
892
291
998
848
511
154
330
330
1182
274
273
273
299
781
475
331
386
385
866
602
359
1098
343
597
590
593
692
693
685
691
343
373
524
524
522
947
195
903
197
197
630
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
719
1042
814
120
1169
120
120
1183
1169
319
1171
966
156
211
561
531
1148
1088
1089
1088
1082
1082
1079
1080
513
407
406
407
1050
211
629
475
368
368
572

PADARIA PROVARE CONFEITARIA
PADARIA TRAPICHE
PADOCA DI NAPOLI
Padoca Gourmet
PAGANINI
PAG PARTS A GRADE
PAILON
PAIXÃO NACIONAL CÍRCULO
Paixão por Sergipe
PAJERO EYE WEAR
PAJERO EYE WEAR
PAKERE
PAKITO
PAKZOLE
PALACE MASTER
PALACE MASTER
PALACE PLUS
PALACE PLUS
PALÁCIO DAS CORES
PALAVRA ACESA
PALAZZO ANTHURIUM
PALMA
PALMA
Palma & Pés
PAMELA JORDÃO ACESSÓRIOS
PANASONIC
PANCWHEYKE
PANDORO
PANELA FC
PANETONE DO BEM
PANETTO
PanEuro Brasil
PANFOLIA
PANIFICADORA 07 DE SETEMBRO
PANIFICADORA 07 DE SETEMBRO
PANIFICADORA PARIS
PANIMIL
PANKE
PANÔ
Pantanartes
PanYgam
PÃO DELICIA
PÃO DE QUEIJO IMPÉRIO MINEIRO
PÃO TOTAL ORIGINAL
PAPACÃO
Papelaria Arco-Iris
PAPELCOR
PAPERPAX
PAPERWHITE
PAPERWHITE
PAPERWHITE
PAPERWHITE
PAPERWHITE
PAPERWHITE
PAPERWHITE
PAPERWHITE
PAPERWHITE
PAPEX
PARÁ ALIMENTOS
PARADA CERTA ESTACIONAMENTO
PARADOXX MUSIC
PARADOXX MUSIC
PARAFFINE
PARAÍBA 360
PARAÍBA AGORA
PARALELA
PARALELA
PARALELA
PARA OUVIR E AMAR
PAREDÃO NICK SOL
PAREIA
PARK & SHOP
PARLANCHINES
PARLANCHINES
PARLANCHINES
PARLANCHINES
PARLANCHINES
PARLIAMENT YOUR WORLD, YOUR RULES
PAROLAR PRODUTOS DOMÉSTICOS
PARQUE INTERNET
PARQUE RESIDENCE
PARQUE SHOPPING ATIBAIA
PARQUE SHOPPING ATIBAIA
PARQUE SHOPPING ATIBAIA
PARRILLA DEL SUR
Partido alto pra Jesus
PARTS-MALL
PASSAPORTE PREMIUM
PASSATEMPOS CRIPTOGRAFADOS
PASSE FÁCIL
PASSFACE
PASSFACE
Passione per Scarpa
PASSPALM
PASSPALM
PASSVEIN
PASSVEIN
Pasta Guedes-Pinto
PASTAMIA MASSAS ARTESANAIS
PASTEL QUENTE CURITIBA
PASTEL QUENTE CURITIBA
PASTEL QUENTE CURTIBA
PASTORINHO
PASYS
PAT
PATAS NA WEB
PATCHOULI
PATCH-PES ATUALIZAÇÃO
PATH OF THE HEART
PATH TO THE HEART
PÁTIO GOURMET
PATJAN
PATO BRANCO

840250819
829360131
840246153
905536118
905558618
840256337
902803689
905583981
902866664
905562062
905562046
902439510
902876872
830724834
820434655
820434647
816322759
816322767
905612167
840230133
902865005
905539117
905539290
905553020
905584929
830688668
905591755
840214596
840257074
905562453
902718622
905540468
905590929
905560108
905560140
840238916
902871498
905554949
840255888
902879154
840251785
829797378
905589416
830871225
840257554
905561031
828091340
905539435
840259174
840259204
840259190
840259140
840259131
840259166
840259182
840259158
840259212
902690345
905558464
905600282
819617180
819617199
840258909
905538412
901950769
840037074
840037120
840037090
840238738
905585801
901913952
905582241
840237480
840237510
840237464
840237499
840237537
840148690
826498752
830675744
905583760
840251386
840251459
840251440
902872990
902519565
840232152
900010770
902312472
830702857
830763872
830763864
902419544
830763899
830763880
830763910
830763902
905609824
905524977
905538692
905538684
905538706
007115962
905576489
840241437
905540476
904422453
902872761
840251300
840251343
902654489
901963364
902471988

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
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P
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P
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003
100
003
003
003
003
400
003
351
003
003
235
351
351
565
565
565
565
003
003
351
003
003
003
003
400
003
003
003
003
400
003
003
011
011
003
351
003
003
090
003
351
003
155
003
003
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
003
003
700
700
003
003
180
003
003
003
003
003
351
003
003
003
003
003
003
003
351
400
003
003
003
003
100
400
003
235
295
351
351
351
155
351
351
351
351
003
003
003
003
003
990
003
003
003
230
351
003
003
400
400
400

99
382
144
377
768
839
400
543
996
607
874
874
475
695
210
1165
1165
1159
1159
1099
307
589
796
798
816
1006
182
1049
282
408
878
519
805
1047
868
868
364
646
819
396
709
389
151
1041
222
411
871
135
799
425
425
425
424
424
424
425
424
426
513
838
1070
1163
1163
422
790
464
229
229
229
362
1016
462
978
350
350
349
350
350
274
128
179
993
386
387
387
661
477
321
429
473
192
217
217
474
217
217
217
217
1096
749
792
792
792
1155
948
371
805
722
660
386
386
489
464
476

100
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PATRÍCIA REIS
PAULA SPIVAK
PAULICEIA LITERÁRIA 2013
PAULICEIA LITERÁRIA 2013
PAULMIRIM
Paulo Henrique e Gabriell
PAULO RICARDO & FERNANDO
PAULO VEÍCULOS
PAVILHÃO DO FUTEBOL
Pavimentação Asfáltica
PAYSAGE
PAZ & BEM
P & B Construtora
PBL-DA
PCLEGAL
PCLEGAL
PCLEGAL
PCM
PCTEL
PDCG
PDGI
PDGI
PDGI
PDGI
PD PROPRIETÁRIO DIRETO
PD PROPRIETÁRIO DIRETO
PEAR
Peccátu
PECCIN PURA
Pé Clean Clínica de Podologia
P.E.C. PORTUGUESITOS ESPORTE CLUBE
Pede Aí delivery de bebidas e conveniências
PÉ DE FRUTA
PEDICURX
PEDI-MED
PEDI-MED
PEDRARIA
PEDRINHO PRESENTES
Pedrini
PEEKABOO
PEEKABOO
Pegada Ecológica
PEGA PEGA
PEGA PEGA
PEIXE ANIMAL
PEIXE TEMPERADO AQUABIO
PELÉ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
PELE DE CAJÚ
PELLA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
PELLEGRINI
PENEDO
Pensa e Cria
PENTA SCANNER
PENTA SCANNER
PEOPLE FIRST
PEOPLE FIRST
PEOPLE FIRST
PEPATARE
PEPITA
PEP PROGRAMA DE EDUCAÇÃO POSTURAL
PEQUENA MENINA GRANDE MULHER
PERAK
PERFLEX METAIS
PERFORMANCE I
PERFORMANCE II
PERFORMANCE III
Perfumarie
PERIFERICO P
PERLE`
PERMANENTE FIT
PERMANENTE FIT
PERMANENTE FIT
PERMIX
PERMIX
PERNAMBUCO CHECK UP
PERSA
PERSONAL AIR
PERSONAL AIR
PERSONAL AIR
PERSONALITY REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS
PERSONAL KERATIN PROFESSIONAL
PERSONALLI MOVEIS
PERSONAL PHARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
PERTUTTI
PESE LEVE NUTRIÇÃO E AURICULOTERAPIA
PESTLINE
Pet Chéri Veterinária & Boutique
PETEL
PETER F. DRUCKER
PETER THOMAS ROTH LASER-FREE RESURFACER
PETER THOMAS ROTH LASER-FREE RESURFACING EYE SERUM
PETEXPERTS
PET FULL
PET FULL
PETIBOM RESTAURANTE E PIZZARIA
PETISQUEIRA DO CAPITÃO
PETROSKI
PEVETEC
PEZÃO
PFAFF
PGFOR BANDEIRANTES
PGX
PHARMEXX
PHARMEXX
PHARMEXX
Pharnutri Valorizando a vida.
PHAROS
PHD
PHE
Phenix
PHENOM 100
PHEROM 300
Philmes

905585372
905612230
905536134
905536096
905611730
905601955
905586050
905559363
823137961
902859382
902881884
902878115
905585151
840229720
901002666
901002780
901002739
905589300
901828769
840229739
840251025
840251190
840251181
840251173
902701746
902701711
902797239
902863533
905579062
902863550
905613678
905590015
840270356
840257961
830710191
830710167
840258879
901906182
902118633
905614771
905614470
903932024
902871277
902871145
840258925
829663703
902068415
902875906
902873695
902875620
902864564
905577795
840180420
840180454
840256582
840256620
840256574
905558804
905523997
905536576
902862863
905609026
827329431
820676950
820676934
820676926
902865463
840166745
902872052
905563018
905562933
905562968
905627652
905627784
840231601
905575792
840252030
840252048
840252021
905616057
905614178
840257660
826182194
905539680
840236905
905612299
905522915
905524241
902779150
840231040
840231016
902859692
840231709
840231695
905612116
905584481
905573412
902877143
840116675
840182465
820538019
840238380
830725849
902870815
902870742
905538218
840038011
902872818
814541151
905575156
840231954
840231946
905540000

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
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003
003
003
003
003
003
003
003
270
351
351
351
003
003
351
351
351
003
230
003
003
003
003
003
400
400
004
100
003
351
003
003
003
003
400
400
003
100
100
003
003
150
351
351
003
351
235
351
351
351
351
003
004
004
003
003
003
003
003
003
351
003
351
565
565
565
351
003
241
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
351
003
003
003
003
003
400
003
003
351
003
003
003
003
003
351
003
141
565
003
241
241
351
003
003
241
990
003
003
003
003

1011
1100
768
767
1097
1072
1019
850
120
554
711
705
1008
302
440
441
440
1041
450
302
384
385
385
385
515
514
538
578
975
578
1108
1043
428
414
198
198
422
460
468
1119
1116
720
644
643
422
148
467
684
666
681
585
967
278
278
402
403
402
842
740
773
574
1095
132
1166
1166
1166
593
278
653
881
880
880
1150
1152
317
941
390
391
390
1132
1115
412
126
802
344
1100
733
740
532
312
312
555
318
318
1098
1001
911
697
257
278
1166
358
214
638
637
790
232
660
1158
931
320
320
805

PHILOMENA
PHILOMENA
PHILOMENA
PHOENIXMILES
PHONECARD UNICARD
PHOTOCAKE
PHOTOCAKE
PHOTOPEEL C3
PHYTOMARE
PIAZZA
PICK-MORE
PICKUP CENTER
PIC NIC FESTAS
PICOLÉ AZUL
PICOS
PICOS
pictastik!
PIGALLE
PIMENTA MALUCA
PIMENTA ROSA
PINDUKA
Pink & Bella
PINK FRIDAY NICKI MINAJ
PINKIN
PINK IT!
Pink Print Adesivos
PINK RABBIT RABBIT
PINK SHINE
PINK SHINE
Pintadinha
PINTA NEGRA
PINTEREST
PINTEREST
PINTINHO AMARELINHO
PIOLEX
PIPICAT
PIPITA
PIPITA
PIPÓ
PIPOCA BALADA
PIPÓ PIPOCA GOURMET
PIQUIRAS
Pirralhos Cabeleireiros
PISCICULTURA SANTA CÂNDIDA
PITTACUM
PITYLUBABY
Pizza Brasileira
PIZZA CARIOCA
PIZZAIOLO IN KAZA
Pizza Ponto Net
PIZZARIA CAPRICCIO
PIZZARIA CHAPLIM
Pizzaria do João
PIZZARIA OCIAN II
PIZZARIA SABOR DA MASSA
PIZZARIA SPEZZATTO
PJ PARQUE DO JUNINHO
PLACARD
PLACARD
PLACARD
PLACI
PLANETA CELL
PLANETA CELL
PLANETA DE LUXO
PLANETA LINGERIE
PLANET COSMETICS
PLANTOR
PLASMA
PLASTIC
PLASTIPASSO
PLASTIPASSO
PLASTIPASSO
PLASTITEC FF
PLASTOL
PLASTOL
PLASTOL
PLASTOL
PLATECH PLATAFORMAS ESPECIAIS
PLATENO
PLATINUM PLUS
PLAY CLUBE FUTURA
PLAY CLUBE FUTURA
PLAYFIELDS
PLEIN SUD
PLENA EMPREENDIMENTOS
PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR
PLIN BABY
Plug Propaganda
PLUS BASIC
PLUSCAR SERVICE
PLUS VITA BISNAGUITO
PMG
PMG
PMI
PMI
PMI
PMI
PM SERVIÇOS ESPECIAIS
PNEUWAY
PODE CRÊ
Pode Ou Não Pode
Pode Ou Não Pode
POESIA
POINT DOS CARTUCHOS
POLARIS
POLAR OUTDOOR
POLAR OUTDOOR
POLICOVER
POLIFLEX NTA SAM AP
POLIFLEX NTA SAMI AP
POLI - STOPA
POLITASK
POLITIQUE MARKETING POLÍTICO

905586336
905585429
905587227
902872478
826268447
840238401
840236662
840257759
905574249
840235496
830725725
905533135
902860127
905576101
905568710
905568737
905571525
840117035
902666436
830722750
902859331
902867210
840259034
902232100
830572252
905604032
828097801
905585224
905585208
905587308
905598709
840214766
840214740
905587685
819797898
902769030
905617258
905617231
905575326
827203284
905575563
901522260
905523806
902878085
830631658
905579828
902864980
828616990
840231644
905593740
823150208
830728368
905585330
840116802
905597990
840250843
905558693
840232551
840232624
840232543
840241151
902873288
902873512
902877887
902865340
902804820
905606647
840258020
902877895
905615468
905616065
905615603
902864475
905611217
905606990
905611136
905611500
905585844
905615018
828093644
905547748
905547802
830571442
814512232
900310510
902742337
905552768
902795635
830557008
902568639
905606795
905575865
905575776
830540806
830540857
830540792
830540865
840221673
817908625
829271376
902845993
902845985
830616918
902866974
905607376
905523687
905522940
902871587
905562518
905562577
905539656
840108699
902868861

P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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P
P
R
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P

003
003
003
100
565
003
003
003
003
003
351
003
241
003
003
003
003
003
400
241
351
351
003
560
235
003
590
003
003
003
003
003
003
003
820
400
003
003
003
351
003
295
003
351
400
003
351
100
003
003
270
100
003
003
003
003
003
003
003
003
003
351
351
351
351
400
003
003
351
003
003
003
351
003
003
003
003
003
003
100
003
003
230
560
100
400
003
241
400
400
003
003
003
230
560
230
560
003
735
100
351
351
400
351
003
003
003
351
003
003
003
003
351

1022
1012
1031
657
1173
358
342
413
920
332
214
757
558
944
890
890
897
260
503
200
554
612
423
1184
166
1076
1177
1009
1009
1034
1066
283
283
1037
1164
529
1134
1134
933
132
937
444
738
704
170
976
589
140
317
1053
120
215
1010
258
1065
382
840
324
325
324
369
663
664
703
592
543
1091
414
703
1124
1132
1127
585
1096
1093
1096
1097
1016
1120
135
809
810
166
1158
433
523
815
537
166
478
1092
942
940
166
1181
166
1181
289
1160
144
548
548
167
610
1093
737
733
647
879
880
802
233
623
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POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO
POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO
POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO
POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO
POLO
POLO BY RALPH LAUREN
POLO GLÓRIA SHOPPING DE ATACADO
POLO GLÓRIA SHOPPING DE ATACADO
POLO VIRACOPOS PARKING
POLPA DE FRUTA AR ALIMENTOS RHEGYNA
POLY-CER
POLY-CER
POLYCRAFT
POLYDIST AMERICA LATINA
POLYGLYCOPLEX
POLYLOCK
POLYPLAC
PONTAL LANCES
PONTERRA
PONTO A PONTO
Ponto Com Lan House
Ponto de Anúncio
PONTO DO GESSO
PONTOON
PONTOON BOATS
PONTOONS
Ponto ORG
POOL DE LEITE
POOL DE LEITE
POOL DE LEITE
POOL LEITE
POPETAS
POPIPE
POPULI
POR DENTRO DA GEOGRAFIA
PORTAL CHÁCARA
PORTAL DE DOCUMENTOS
Portal do Gás de Cozinha
PORTAL DO ÓCULOS
PORTAL DOS CONDOMÍNIOS
Portal Minas Imóveis
PORTAL SOLIDÁRIO
PORTAMUNDO
PORTAS DE LISBOA
PORTENHO
PORTIER FINE
PORTINHO
Porto Alegre Beer Company
PORTO DE AREIA 3 IRMÃOS
PORTO SAUÊ
PORTTÃO4
PORTTARE
PORTTARE
PORTUGUÊS LINGUAGENS EM CONEXÃO
PortuRioca
Position Consultoria
POSITIVO ALFA NEWS
POSITIVO ALFA PAD
POSITIVO ALFA STORE
POSITIVO ENGENHARIA
POSITIVO ORBO
POSITIVO ORBO
POSTO DO ARLEI
POTÊNCIA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
POUPE GANHE
POUSADA DO LUAR
POUSADA DO MARCÃO
POUSADA ESTALAGEM DA COLINA
POUSADA PEQUIZEIRO
Pousada Terra Sambaqui
POWER BALANCE
POWER BALANCE
POWER BALANCE
POWERBALL
POWERBALL
POWERBRANDS
POWERBRANDS
POWER FIRST
POWER FIRST
POWER FIRST
POWER FIRST
POWER FIRST
Power-full
Power Full
POWER MOTO
POWER PEEL
POWER RACER
POWERTREAT
POWERTREAT
POWERUP
PPA PPA-PROJETO PRÓTESES AUDITIVAS
P PARLIAMENT CARAT
P PASCOE NATURMEDIZIN
P PERFICAMP
P Picetti
P PLEEY
PPOTOL
P PRIMA CASA
P PRONOVA SOLUÇÕES INTELIGENTES
P PRONOVA SOLUÇÕES INTELIGENTES
P PRONOVA SOLUÇÕES INTELIGENTES
P PRONOVA SOLUÇÕES INTELIGENTES
P PRONOVA SOLUÇÕES INTELIGENTES
PRACARNE
Praensino
prafazer.com
Pra Geral
PRAIA GRANDE IMÓVEIS
PRATA ARTEFATOS DE CONCRETO
PRATA CLASS
PRATA JÓIAS
PRATALIGHT
prata rara UM DESEJO EM VOCÊ
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905603915
905603850
905603893
905603885
840236522
840236107
905554582
905554558
905599667
840238550
830638873
830638822
905592239
840257112
840238398
821653946
006936822
828192081
901942723
819499080
902573446
905576705
905626095
840251033
905557808
905557956
902863487
905558758
905557875
905558812
905557948
840241003
840165820
821387154
840166672
902874020
905615085
902867377
905596099
902871129
905557220
902797824
905533550
840237570
902862359
902249401
902723073
905598903
905539990
905558634
905594827
905536622
905536754
905600061
905577914
905627598
902870890
902870912
902871030
902871854
905540506
905539842
827225580
905560051
820615854
905577345
905537327
840168411
905553578
902866583
902879022
902878140
902878298
900201975
900201975
830724621
830724630
840238290
840238274
840238304
840238312
840238282
830703900
905573340
905598652
840227930
905584147
840235984
840235976
840258453
840236824
840229127
840251688
905586697
905533739
901913626
830724575
826578217
831039051
831039035
831038993
831039027
831039019
905537092
905599632
905568087
905582721
905570146
905595890
840117060
905548108
905577167
905574745

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
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P
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
235
235
003
003
003
400
580
351
351
700
150
003
003
003
003
003
351
003
003
003
003
003
003
565
003
100
003
351
003
351
139
004
003
003
351
235
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
351
351
100
100
003
003
552
003
565
003
003
003
003
100
351
351
351
180
100
351
351
003
003
003
003
003
100
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
241
010
400
230
230
230
230
230
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

1075
1074
1074
1074
341
338
818
818
1067
360
171
171
1050
408
358
116
1155
137
463
1163
478
953
1139
384
833
835
578
841
834
842
835
368
276
1168
277
671
1121
613
1060
643
827
539
765
350
570
472
519
1066
805
839
1054
774
775
1069
968
1149
640
641
642
651
806
804
1175
866
1166
962
780
278
816
606
709
705
706
432
432
210
210
358
358
358
358
358
198
909
1066
297
998
336
336
418
343
300
388
1029
767
462
209
129
223
223
222
223
222
778
1067
889
983
893
1058
261
810
960
925

prata rara UM DESEJO EM VOCÊ
905574907 P 003
PRATCO
829903801 P 210
PRÁTICA MONTAGENS
905584163 P 003
PRATICA MONTAGENS
905584007 P 003
Prátika Innova
905626478 P 003
+ Prátiko
905568222 P 003
PRATIK SPORTS
901672670 P 210
PRAVDA MERGERS & AQUISITIONS
840147511 P 003
PRAXIS
830619933 P 400
PRAXIS
830619917 P 400
PRAXIS
830619925 P 400
+ PRAZER
900569654 P 100
PRECIOUS to God
902873776 P 351
Precisa odontologia avançada
905574273 P 003
PRECISION UV
820883646 P 270
PREDILON
840237154 P 003
PREGLONE
830751866 P 351
PREMIER EXECUTIVE U UNITED AIRLINES MILEAGE PLUS WORLDW 819824496 P 210
Prêmio Deca Estudos de Um Banheiro
905570952 P 003
Prêmio Deca Um Sonho de Banheiro
905570987 P 003
PRÊMIO MINIEMPRESA
840251076 P 003
PRÊMIO MINIEMPRESA
840251050 P 003
PREMIO RIO SOCIOESPORTIVO
905583809 P 003
PRÊMIO TUBAL SIQUEIRA
902872362 P 351
PREMIUM OUTLET BRASIL
831213078 P 009
PREMIUM OUTLET BRASIL
831213094 P 009
PREMIUM OUTLET BRASIL
831213086 P 009
PREMIUM OUTLETS BRASIL
831213124 P 009
PREMIUM OUTLETS BRASIL
831213108 P 009
PREMIUM OUTLETS BRASIL
831213116 P 009
PREOAB
902656031 P 400
PREPATINA
905542800 P 003
PRESSTISSERIE
905575539 P 003
PRESSTISSERIE
905575245 P 003
PRESSTISSERIE
905575423 P 003
PRESTARIUM
840038038 P 003
PRESTIGE UNIQUE
840237626 P 003
PRÉ TREINO
902859854 P 100
PREVCARDIO CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA
830791574 P 351
PREVIDÊNCIA MADRID
902872184 P 241
PREÇO IDEAL
905539710 P 003
PREÇO MÍNIMO DA DROGARIA SANTA MARTA
902663887 P 400
PREÇO MÍNIMO DA DROGARIA SANTA MARTA
902663950 P 400
PRIMA
826409741 P 235
PRIMA
826409733 P 235
PRIMA
825433347 P 235
PRIMABELLA
902018833 P 097
PRIMA ENSINO TELEPRESENCIAL
826702767 P 235
PRIMA ENSINO TELEPRESENCIAL
826702775 P 235
PRIMA SAT
826702759 P 235
PRIMA SAT
826762670 P 235
PRIMA SAT
826762662 P 235
PRIME
840258356 P 003
PRIME
840258330 P 003
PRIME ACADEMIA
840235593 P 003
PRIMECC
840256345 P 003
PRIME EDUCACIONAL
905615646 P 003
PRIMEFOL
901146269 P 009
PRIME FORMATURAS E EVENTOS
830333100 P 351
PRIMEIRO AMOR
810612577 R 900
PRIME MED
905582772 P 003
PRIME PET SHOP
902646966 P 400
PRIMICIAS
902650947 P 400
PRIMOR
002433664 R 990
PRIMOR COMUNICAÇÃO VISUAL
905575180 P 003
PRINCESS CHALLENGE
902870661 P 351
PrintLook
906035708 P 139
Print Note .com.br
905586433 P 003
PRIORI
901274216 P 230
PRIORI
828791775 R 560
PRIORIZI
905550420 P 003
PRIORIZI
905550439 P 003
PRISMA
900092084 P 100
PRISMA CONTABILIDADE
905580214 P 003
PRÍVIAN Odonto
902875019 P 351
PRÍVIAN Odonto
902875043 P 351
Privilege Livro de Descontos
900364866 P 150
PRIX
901719498 P 230
PROAQT
830701982 P 100
PROAR PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO EM RINOSSINUSITE
840236786 P 003
PROBI
840230400 P 003
PROBI
840230427 P 003
PROBIOIL
830724320 P 004
PROBIOIL
830724338 P 004
PROBOX CAMA
840251840 P 003
PROCAST
905575091 P 003
PROCAST
905574982 P 003
PROCAST
905575040 P 003
PROCIPA
830852204 P 400
PROCLEAN STORE
902861689 P 351
Procware PROCESSOS E SOFTWARE
902867725 P 351
Produto
902867253 P 100
PRODUTOS ADRIÃO
901913685 P 100
PRODUZIDO NO AMAZONAS GERANDO EMPREGOS
821384821 P 270
PRO-ELAST
902745743 P 400
PROFESSIONAL
830294201 P 210
PROFESSIONAL CLEAN
830701648 P 351
PROFILAX
840229755 P 003
PROFISSIONAIS DO ANO
830124691 P 351
PROFISSIONAL
830294198 P 210
PROFISSIONAL CURSOS ON LINE
905616073 P 003
PRO-FLON
840258860 P 003
PROFOCUS
905577248 P 003
PROFOCUS
905577264 P 003
PROFOCUS
905577183 P 003
PROGARDEN
820573124 R 560
PROGEAR
840240996 P 003
PROG INÍCIO
829753354 P 235
PROGRAMA DE PREMIAÇÃO QUILOMETROS DE VANTAGENS
820610828 R 565
PROGRAMA ESCOLAS-REFERÊNCIA
905523792 P 003
PROGRAMA NATURA ACOLHER
905576330 P 003
PROGRAMA NATURA ACOLHER COMUNIDADES
905576390 P 003
PROGRAMA NATURA ACOLHER CONSULTORES
905576365 P 003

101
927
153
998
997
1141
889
445
267
169
169
169
434
667
920
115
346
215
115
897
897
384
384
994
656
223
223
223
223
223
223
490
806
936
932
935
232
351
556
219
655
802
501
501
127
127
125
466
129
130
129
130
130
418
417
333
400
1128
442
158
1156
983
483
486
1155
932
636
1153
1023
442
1179
814
814
429
977
678
678
433
446
187
343
311
311
209
209
389
931
928
930
222
566
616
612
462
116
524
158
184
302
155
158
1132
422
961
961
960
1166
368
150
1166
738
947
947
947
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PROGRAMA QUILOMETROS DE VANTAGENS
PROGRAMA RECONSTRUÇÃO
Programa SESI Qualidade de Vida
Progressus
PROIBIDA
PROJETO AVENTURA
PROJETOCASA
PROJETO COMPRE BEM
PROJETO DIA NACIONAL DO SAMBA
PROJETO GREENFIELD EXPANDIR EM CONJUNTO
PROJETO IMPACTO FÍSICA
PROJETO IMPACTO LITERATURA
Projeto Instinto
PROJETO MIDHOUSE
Projeto Novo Olhar - Sistel mais perto de você
PROJETO PEIXE N'ÁGUA
PROJETO RAABE ROMPENDO O SILÊNCIO
PROJETO RAABE ROMPENDO O SILÊNCIO
PROJETO RAABE ROMPENDO O SILÊNCIO
Projeto Terra Sambaqui
PROJETTE MÓVEIS DE MINAS
PROJEVIDROS
PROJEVIDROS
PROJEVIDROS
PROJEVIDROS
Projeção Design
PRO LINE
PRÓ MASTER VESTIBULARES
Promed
Promep
Promoarte
PRONA
PRONETT TELECOM
PRONTAVISÃO
PRONTAVISÃO
PRONTINHA & CREMOSA
PRONTO! PRODUTO HIGIENIZADO
PRONTSERV
PROPOSTA VERDE
PRO-RIVER
PROSEG
PROSPERATO
PROSTAVAC
PROTALCE
PROTECTO-TEC
PROTESTE
ProTeste
ProTeste FRACO
PRO-TÊXTIL
PRO-TÊXTIL
PRO-TÊXTIL
PROTEÇÃO GERAL
PROTEÇÃO MÚLTIPLA UNIBANCO
PROTEÇÃO PERDA E ROUBO UNIBANCO
PRO THARSIS
PRO THARSIS
PRO THARSIS
PROTOKEN
PROTTERE
PROUMI H2 ACQUATIV
PROUMI H2 ACQUATIV
PROUMI H2 DULCE LARGAVIDA
Prova de resistência do cavalo marajoara
PRO-V AGE DEFY
PROVEGAN
PROVIM
PROVIM
Provim
PROVIM
PRO VISION
PRÓ VITA
Próxima Parada Brasil
PRUDENTE
PSI
PSIQUIATRIA PAULISTA
PSORENE
PST DUO
PST TRIO
P-SUN
PUBLISONHOS
PULLMAN BISNAGUITO
PULLMAN MANTECADAS
PULSE
PULSE Alto-Falantes
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO STAR
PULSE-WAVE
PUMA SEGURANÇA
PURA INTIMIDADE
PUREPOUR TECHNOLOGY
PURE VIA
PUROERVAS
PUROLATOR
PUROLATOR
PURSUE
PURSUE
PURSUE
PURSUE
PYRATINE
PYTELLU'S
PZ PLANETA ZOOM
Q4
QAZQA
QBOMBOM SORVETES
QBRANCA
Q DIMAQSUL
Q'FRANGO
QIFENG
qipai
Q-JÓIA
Q NUTRI
Q QUALYGRAF
Q QUALYGRAF
Q QUALYGRAF

820610836
901997498
905570715
905561155
902872630
902864521
902880217
822688921
905585860
905523709
905604334
905596234
905565827
902873440
905560035
902874209
840227558
840227540
840227566
902866699
905539087
840256310
840256183
840256230
840256124
905558910
821331337
902803158
901855049
905613961
901853178
905587383
905574516
905577833
905577850
902730959
830614893
840116942
905585410
905607139
840185006
905539869
829484094
905559053
902874284
902871390
902871366
902871480
902869256
902869230
830704051
905585836
823952070
823952088
830725350
830725342
830725334
829208895
830691197
902901648
902901826
902902091
905597818
840256698
905557603
905562267
905562216
905540026
905540450
901808903
905615239
905560418
902877844
840258771
905586557
829638997
840233000
840233019
830703721
840227841
905606736
905606949
840245955
905523717
902789937
840251165
905559100
827955316
830723056
830723749
819908584
830689443
830689281
830724583
830724591
830724613
830724605
840099428
905577353
827811829
840256361
840257015
905558421
901916790
905627822
840235461
902867318
905552814
824620500
905583108
905574508
905574648
905574770

R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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P
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P
P
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P
P
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P
P
P
P
P
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P
P
P
P
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P
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565
351
003
003
351
351
351
100
003
003
003
003
003
351
003
351
003
003
003
100
003
003
003
003
003
003
235
400
351
003
100
003
003
003
003
400
400
003
003
003
003
003
097
003
351
351
351
351
241
351
241
003
565
565
351
351
351
230
400
351
351
351
003
003
003
003
003
003
003
400
003
003
100
003
003
351
003
003
351
003
003
003
003
003
400
003
011
400
351
351
700
400
400
010
010
010
010
180
003
351
003
003
003
351
003
003
351
003
100
003
003
003
003

1166
465
894
871
658
585
710
119
1017
737
1080
1062
887
664
866
673
294
294
294
608
796
400
399
400
398
843
116
543
453
1112
451
1035
923
968
968
521
167
259
1011
1093
279
804
146
845
674
645
644
646
626
626
198
1016
1170
1170
213
213
213
144
183
716
716
716
1064
403
830
877
876
805
805
450
1121
869
703
421
1026
148
329
329
197
297
1092
1092
376
737
536
385
846
135
201
203
1164
182
182
210
210
210
210
233
962
134
401
408
837
463
1152
331
612
815
122
987
923
924
926

Q QUICKFAT
Q QUICKFAT
QSAQ
QUAKER
QUALEABOA Q
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
QUALIDADE DE VIDA É ATITUDE
QUALIDADE FILIAL
QUALIDADE FILIAL
QUALIFY TECNOLOGIA
Quali Idade Cuidados Gerontológicos
QUALIMAX
Qualipp - Qualidade em Produtos e Processos www.qualipp
Qualquer Nota
QUALY BLINDAGEM
QUALY BLINDAGEM
QUANTI
QUANTILOG
QUARTA COLÔNIA
Quarto da Moda
QUATRO COISAS
QUEIJOS MEL
QUEIMADOR FLASH
QUEIXADA
QUEM SOU EU
QUE NEM VOCÊ
QUER QUE EU FAÇA?
QUIBRAS
QUICK STILE
QUICKTOUCH
QUICKTOUCH
QUIFF ME TENDER
QUILT NORDESTE
QUIMIART
QUÍMICA AÇÃO E INTERAÇÃO
QUIMICRAFT
QUIMIOPROTEC
QUINTA DO MONTEIRO
QUINTA GERAÇÃO
QUINTA VINDIMA
Quiosque do Saber
Quix Radix
Quix Radix
QUIZNOS SUB
QVIDA
QVS AUDIO ELETRONICOS
R42
RAAF COSMETICS
RABELLO
RACIONAL SISTEMAS
Radar Assistec
RADAR EXECUTIVO
RADAR MUSIC
RADAR RECORD'S
RADEMAKER
RADIADORES AVILLA
RÁDIO ATALAIA AM 770 KHZ
RÁDIO BANZAI COM.BR
Rádio Brazuca
RÁDIO FÃ
RÁDIO FUN
RADIO JURUA
Radiola Urbana
Radio Objetiva 1 FM
Radix
Radix
RAD TORQUE
RAFALE CALÇADOS
RAFFINATO
RAFVIDAPREV
RALINOX
RALLYE DA INDEPENDÊNCIA
RALOY
RALOY
RALPH
RALPH
RALPH LAUREN
RALPH LAUREN
RALPH LAUREN
RALPH LAUREN
RALPH LAUREN
RALPH LAUREN
RALPH LAUREN
RALPH LAUREN
RAMÁH PRODUÇÕES
RANCHO DA SAUDADE
RANCHO DA SAUDADE
RANOTEC
RAPID FIRE DEVELOPMENT
RAPID FIRE DEVELOPMENT
RAPID FIRE DEVELOPMENT
RAPID FIRE DEVELOPMENT
RAPNEWS
RAPSODIA
RASCHEL
RASTEC tecnologia
RASTRO
RATCHET X
Rause Café + Vinho
RAVEL
RAV TRANSPORTES
RAWL
RAZCORTA

905613902
905613996
830701753
830722947
828678758
905575059
905575130
905575598
905575253
905572670
905574737
905574885
905574818
905576039
905575849
905575920
905585399
840235739
840235720
901757993
905576969
902896784
905580818
905615425
902863398
902863380
905548507
905548450
826853242
905603435
840227663
905574605
823879593
902818783
840251335
905555430
905585348
905573854
905585925
840237995
840237979
905614518
905536240
902865706
905599977
830659196
905558081
902870246
902865633
902865552
901752274
905600142
905600258
830196080
901912840
902198025
905606485
905557565
902870980
901903400
905552679
829579010
830086145
830086137
840229860
905558049
828858160
840252331
902393308
905567226
905567250
840065906
901138630
905572238
905599926
905599470
901733253
902875507
823057585
826854753
840238851
902776908
902861581
902861565
840236344
840236336
840236379
840236085
840236387
840236352
840236395
840236360
840236409
840236417
905520840
905595823
905569628
905615328
840246080
840246072
840246056
840246064
826542824
827858566
830333444
905590228
827674090
840252242
905522907
905536908
905615042
006149545
840231334
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003
003
351
351
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
003
351
003
003
351
351
003
003
400
003
003
003
565
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
351
003
400
003
351
100
100
400
003
003
351
351
230
003
003
241
351
003
351
230
560
003
003
100
011
150
003
003
011
400
003
003
003
400
351
270
569
003
400
241
241
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
295
351
100
003
100
003
003
003
003
565
003

1110
1112
185
201
141
930
931
937
932
901
925
927
926
943
941
942
1011
334
334
447
956
715
977
1124
577
577
813
813
130
1073
295
924
1170
546
386
819
1011
917
1017
354
354
1117
769
595
1069
176
836
634
594
594
446
1070
1070
156
461
470
1091
830
642
460
815
146
155
1180
303
836
142
393
474
888
888
232
442
899
1068
1067
446
680
120
1174
363
531
566
566
340
340
340
337
340
340
340
340
341
341
732
1057
892
1122
377
377
376
377
129
134
159
1045
133
392
733
776
1120
1155
315
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RAÇÃO CAPILAR
R BERTOLETTO ADVOGADOS REGISTRE MARCAS ON-LINE
RC
R.C.
RC Company
RC Company
RCC SHOP
RD CENTRAL DE EVENTOS
REAJ5
REAL COLCHÕES
REALE
REALEDGE
REAL FREE
REAL GRAFF
REAL HABITACIONAL
REAL MADRID
REAL MADRID
REALME
REAL PISOS E FACHADAS
REAL PLUS
REAL SUSHI
REBECATHOMAZ INSTA-SHIRTS
REBECATHOMAZ INSTA-SHIRTS
REBECATHOMAZ INSTA-SHIRTS
REBECCA BY LAVANDA
RECARGA DE CELULAR
RECARGA DE CELULAR
RECEITA DO CHEF
RECICLIM
RECOLLETA
RECONEX HT
Reconflora
RECREIO VIP
REDAKI
REDAKI
REDE BOA
REDE BOA
REDE CAMPESTRE
REDE CAMPESTRE
REDE CAMPESTRE
rede construmap
REDE DE JOVENS ONE WAY
REDE DE SALÕES BELEZA BRASIL
RedeFood
REDE GENTE ECONÔMICA SUPERMERCADOS
REDE MASTER
REDE MASTER
Rede Preço Menor
REDE QUERO BAHIA
Rede Tele Shop
REDE TV AUTO
REDFOX
REDFOX
REDFOX
REDIL OFERTAS
REDOMÃO
RED TEAM
REFAMA PONTES
REFERENZZE
Reflan INSTALAÇÕES
REFLETECH
REFRESCH
REGARDER
REGARDER
REGENERATE ENAMEL SCIENCE
REGENERATE ENAMEL SCIENCE
REGENERE
REGINA MUNDI
REHAB
REHAB
REHAB
REHAB
REHAB
REHAB
REHAB RX
REHAB RX
REHAB RX
REHAB RX
REHAB RX
REHAB RX
REHAB RX
REHAB RX
REHAB RX
REHAB RX
REI - CONNECTION EXCELLENCE INNOVATION
REI DA AUTO PEÇA
REI DA FARRA
Rei do Pendrive
REIS & SILVA VIDROS
Rejuntamento Pratiko
rejuvenate
RELEFLEX
RELEVA
RELEVA
RELPEXA
REMA
REMAKE DO ARQUIVÃO
REMAKE DO ARQUIVÃO
Renata Terrara
RENÉ
RENÉ
RENOVAR
Rent a local friend
RENTANK
REPELITO
REPELOX
REPUBLIC KIDS
REQUINTE
REQUINTE MODAS
RESCTEC
RESERVA DOS AMIGOS
RESICONTROL
RESISOLUTION
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902498185
905615247
828490333
821956140
905603877
905603940
901709166
826717640
840037570
840259263
823995151
840147821
905612060
821658794
821853546
840153295
840153279
902783602
821658808
821658786
905583744
905577582
905577523
905577574
904423751
840037759
840037732
829880909
905411048
905605233
902899732
902884158
830139478
840166567
840166540
905572106
905572114
905615417
905615360
905616219
904441920
902833995
902866729
905585712
901856398
902869736
902869728
902002392
902863959
902865757
840250860
840256884
840256914
840256906
840117345
905523474
905582926
840236980
900218290
905557646
902894358
824863038
902715674
902715763
905572998
905573099
902859412
812037260
902866206
840232187
840232225
840232160
840232217
840232179
840232250
840232268
840232373
840232349
840232330
840232403
840232292
840232314
840232454
840232438
905493532
902868853
905559592
905546318
840118015
905592530
906054613
902871242
905557891
905557700
905611705
905584333
840256922
840256990
905584082
830684980
830684999
902871897
905584228
902654306
905584546
905614682
900160829
902866494
827294522
840251548
905612469
902429582
825914264
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351
003
821
351
003
003
400
552
003
003
565
003
003
400
400
003
003
400
400
400
003
003
003
003
208
003
003
565
141
003
351
351
400
003
003
003
003
003
003
003
175
295
351
003
351
351
351
175
351
351
003
003
003
003
003
003
003
003
295
003
351
821
351
351
003
003
351
823
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
351
003
003
003
003
139
351
003
003
003
003
003
003
003
351
351
241
003
400
003
003
560
100
351
003
003
004
560

477
1121
1178
118
1074
1075
445
1174
230
426
1171
269
1098
116
117
275
275
534
116
116
993
965
964
965
723
230
230
1180
725
1089
716
711
155
277
277
899
899
1124
1123
1132
723
548
608
1014
455
630
630
465
580
595
383
405
406
406
262
736
985
345
432
831
715
1171
517
518
905
907
554
1157
601
321
322
321
321
321
322
322
322
322
322
323
322
322
323
323
726
623
864
807
263
1051
1154
644
834
832
1097
1000
406
408
997
182
182
652
999
489
1002
1118
1181
605
132
387
1102
475
1173

Resolvo Pra Você
RESPEITE A FAIXA
RESPONSE POINT
Ressaca Friends
RESTAURA JEANS
RESTAURA JEANS
RESTAURA MAIS
RESTAURANTE E BUFFET JAMAICA
RESTAURANTE LAGOSTAS BEIRA-MAR
RESTAURANTE PANELA DE FERRO SABOR DE MINAS
RETEX
RETICROSS
RETILINK
RETOCAR
RETRATOS DO GOSTO
RETRATTA
REVE
REVEST
REVESTALIC
REVISTA ÁFRICA E AFRICANIDADES
Revista Casatual
REVISTA CIRCUITO CHIC
REVISTA HABITTUS ARQUITETURA & CONSTRUÇÃO
REVISTA MINHA
Revista Noiva e Eventos
REVISTA RC ITAQUERA
REVISTA SERTANEJO VIP
REVISTA SHOPPING CIDADE NORTE
REVISTA STUDIO X
REVISTA TODATEEN
REVISTA TOP DECOR
REVIV
REVIVER
REVIVER
REVOLT
REVOLT
REWIND
REWIND
REZENDE TREZZE TRIBUTOS
RFIX MASSA FIXADORA
RFV REFRAVALE
RFV REFRAVALE
RFV REFRAVALE
RGS ROÇA GRANDE SUPERMERCADOS
RH-8
RHANDIK
RHevista RH
RHODES
RHP RENT A CAR
RIBON
RICABINET
RICABINET
RICABINET
RICABINET
RICCA
RICHARDS
RIDIGER LABORATÓRIO
RIKE
RIKKO e MIMI
RILASTIL
RILEY
RIMA
RIMATRIX
RIMATRIX
RIMATRIX
RIMINI
Rimini Tour Viagens & Turismo
RINGMARK
RINGMARK
RINGMARK
RINGMARK
RINGMARK
RINGMARK
RININHO
RINO RESFENIL
RIO-À-PORTER
RIO + BARATO
RIO + BARATO
RIOBIKETUR
RIO BINGO
Rio Calor Sertanejo
RIO-CÂMBIO
RIOLAPA NEWS
RIOLASER CENTRO DE LASER OCULAR LTDA
RIOLOG MÁQUINAS
RIO MAIS
RIO MAIS
RIO MAIS
RIO MAIS
RIO MAIS
RIO MAIS
RIO MAIS
RIO MAIS BARATO
RIO NOVO MINERAÇÃO
RIO NOVO MINERAÇÃO
RIO NOVO MINERAÇÃO
RIO NOVO MINERAÇÃO
RIO NOVO MINERAÇÃO
R.I.O. RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION OPERATION
rio transex
RIO VERDE-SERRA NEGRA
RIO ZEM ARMAZENS GERAIS
RIPOWER
RIPOWER
RIPOWER
rir Brigaderia
RISERVICE
RISERVICE
RISERVICE
RISKPACK
RISKPACK
RISO METÁLICO
RISPETTO

905600150
905582802
829017925
900812770
902870904
902871021
902871196
902727826
901853887
905589874
905562410
902662929
902662775
822081423
905553128
840257201
905604245
818702206
905598970
902861204
905559193
905560019
902866273
905604172
902875078
840117949
840158963
905559126
905557743
905577485
905627695
828208441
902777599
840147686
840235569
840235631
905570910
905570820
840252013
905582675
905524667
905524721
905524764
830673644
827678355
902228390
902863223
905488849
902872087
902876104
840230273
840230265
840230249
840230257
900105658
007144601
902668749
905539281
905559436
905606418
840237723
826862306
840230060
840230087
840230079
902797425
905525205
840235925
840235950
840235895
840235933
840235887
840235917
840236735
821662244
840258801
905523962
905524713
840161980
830619666
902878107
905583817
905595866
905619340
840252005
840231091
840231270
840231130
840231172
840231296
840231210
840231253
905593863
902876040
902876031
902876058
902876066
902876007
830722696
905562909
815649649
840221622
840230281
840230290
840230303
905594240
840230109
840230052
840230095
902670166
902738313
902809857
831214228
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003
003
351
100
351
351
351
400
100
003
003
400
400
400
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003
003
590
003
351
003
003
351
003
100
003
003
003
003
003
003
351
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
351
400
351
003
351
351
003
003
003
003
351
698
351
003
003
003
003
351
003
003
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004
003
003
003
003
003
003
003
003
269
003
003
003
003
400
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
004
004
004
004
004
241
003
690
003
003
003
003
003
003
003
003
400
400
004
230

103
1070
983
143
439
641
642
643
520
452
1041
878
497
494
118
816
409
1078
1161
1066
564
847
866
602
1078
678
262
276
846
833
963
1150
137
531
269
332
333
896
894
390
982
746
747
747
178
134
471
576
726
653
687
309
309
309
309
430
1156
508
798
861
1091
352
130
305
305
305
538
751
336
336
335
336
335
336
343
116
421
739
747
276
169
704
994
1058
1138
390
313
314
313
314
314
314
314
1053
686
686
686
686
686
199
880
1158
289
309
310
310
1054
306
305
306
508
522
543
223
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RISPETTO
RISQUE E RABISQUE
RITA BENNEDITTO
RITHERM
RITHERM
RITHERM
RITHUS SABONETE
RITTAL
RITTAL
RITTAL
RITTAL THE SYSTEM
RITTAL THE SYSTEM
RITTAL THE SYSTEM
RITUS
RITZ-CARLTON
RITZ-CARLTON
RIVIERA BIG BLANC
RIVIERA CAFÉ
RJK
RJK
RJSAMBA
RL
RL
RL
RLD
RLD
RL MOTOSTORE
RL RALPH LAUREN EST.1993 DOUBLE RL
RL RALPH LAUREN EST.1993 DOUBLE RL
RL RALPH LAUREN EST.1993 DOUBLE RL
RL RALPH LAUREN EST.1993 DOUBLE RL
R'LUSS
RLX PROPAGANDA
RLX RALPH LAUREN
RLX RALPH LAUREN
RLX RALPH LAUREN
RLX RALPH LAUREN
RLX RALPH LAUREN
RLX RALPH LAUREN
RLX RALPH LAUREN
RLX RALPH LAUREN
RLX RALPH LAUREN
RMF EMBALAGENS PLÁSTICAS
RMI
RM MARECHAL RADIADORES
RM RIMAC
RMR TECNOLOGIA
RM SERIGRAFIA
R+M VOGT
RNEW
RNEW
RN ROCHA NETO Corretora e Consultoria de Seguros
R&NV CONSULTORIA
ROADIAN
ROBERTO OSHIRO
ROBOBROKERS
ROBÔ EDINHO
ROBYTT MOON
Roccoaudio
ROCHA imóveis
ROCHATIVA Responsabilidade Social
ROCHE-BOBOIS
ROCHELLA CAFÉ
ROCK AND ROLL RELIGION
Rocka Rocka
ROCK ECO
ROCKERGIRL
ROCK GREEN
ROCK PINK
ROCK SOLIDÁRIO
RODEX
RODOFIBRA
RODOMA
RODOPIO
RODOPIO
RODOPIO
RODOPLAST
ROFAHEBER
ROHDEN
ROLAMAR
ROLEX SKY-DWELLER
Roller Jam
ROLLING STYLER
ROMANO DISTRIBUIDORA
ROMANTIC MOMENT
ROMANTIC MOMENT
ROMÃO
ROMASUL VEÍCULOS
Ronca e Fuça
RONDONIA TRANSPORTES E SERVIÇOS
RONI E MARCOS
RONNAG
RONNELLY
RONNELLY
RON RO
ROSA CAJAH
ROSA CAJAH
Rosacruz Incoporadora
ROSA LINDA
ROSATOKLINE
ROSEBELLE
R.OSH
ROSHAW
ROSHAW
ROSHAW
ROSICRUCIAN ORDER
ROSICRUCIAN ORDER
ROSSETTI
ROSSETTI
ROSSI MAIS + VIA CARIOCA
ROSSI MAIS + VIA CARIOCA
Rossi Rio Branco Corporate
Rossi Rio Branco Corporate

831214210
829012087
840258976
840230320
840230338
840230311
901887730
840230141
840230125
840230117
840230168
840230184
840230150
901912875
828716021
828716048
823513157
902872885
902673262
902673289
905591518
840236271
840236280
840236263
902871269
902871250
902823477
840236328
840236298
840236310
840236301
905577060
905557727
840236239
840236557
840236247
840236204
840236565
840236220
840236530
840236573
840236549
902867768
840232721
901864617
828726280
840255969
830129502
905586310
840227914
840227892
905537220
902651641
840259050
902876910
902800043
905585984
902845870
902797972
905613279
905575504
816016674
900674997
840257236
905594622
902865439
902869744
902865684
902865544
905564049
905575393
902864459
905573056
905605136
905605144
905604393
902867695
904272290
902869329
825674514
840241593
905560175
830727620
840184298
840258992
840258984
902857487
830725105
905626354
905582381
902643690
902844946
824289234
824289242
905555015
901863483
901863467
904107353
902873261
840258488
828170088
902877259
840147589
840147570
840147562
840227698
840227680
905585402
905585682
902869965
902870050
902879197
902879219
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230
565
003
003
003
003
241
003
003
003
003
003
003
241
351
351
552
241
150
150
003
003
003
003
351
351
400
003
003
003
003
003
011
003
003
003
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003
003
003
003
003
090
003
100
351
003
400
003
003
003
003
400
003
041
004
003
351
004
003
003
552
351
003
003
351
351
351
351
003
003
351
003
003
003
003
351
155
351
351
003
011
351
003
003
003
351
351
003
003
400
351
269
269
003
351
351
150
241
003
100
351
003
003
003
003
003
003
003
241
100
180
100

223
1179
423
310
311
310
459
307
306
306
307
308
307
461
141
141
1170
661
510
510
1049
339
340
339
644
644
546
340
340
340
340
959
833
339
341
339
339
342
339
341
342
341
616
325
459
141
397
155
1021
297
297
779
487
423
695
541
1018
548
539
1104
936
1159
436
409
1054
593
630
595
594
882
934
584
906
1089
1089
1080
616
722
626
125
372
869
215
279
423
423
553
211
1141
980
481
548
121
121
819
459
458
720
663
418
136
698
268
268
268
295
295
1011
1014
632
632
709
710

Rossi Rio Branco Corporate
ROSUGLIL
ROSUTIN
ROSY PRISM
ROTA DA TRILHA
ROTAS & DESTINOS GAZETA DO POVO
ROTAS & DESTINOS GAZETA DO POVO
ROTAS E DESTINOS GAZETA DO POVO
ROTA SERRA BIER SERRA BIER
ROTATUR VIAGENS E TURISMO
ROTEIROS DE CHARME
ROTEIROS DE CHARME
ROTH INFORMÁTICA
ROTISSERIE MASSABOR
ROTISSERIE MASSABOR
ROTOSTAR
ROUTE 60
ROVCAN
ROYAL
ROYAL CANIN BREED HEALTH NUTRITION
ROYAL CANIN BREED HEALTH NUTRITION
ROYAL CANIN BREED HEALTH NUTRITION
ROYAL CANIN FELINE BREED NUTRITION
ROYAL CANIN FELINE BREED NUTRITION
ROYAL CANIN FELINE BREED NUTRITION
ROYAL CANIN FELINE CARE NUTRITION
ROYAL CANIN FELINE CARE NUTRITION
ROYAL CANIN VETERINARY CARE NUTRITION
ROYAL CANIN VETERINARY CARE NUTRITION
ROYAL CANIN VETERINARY CARE NUTRITION
ROYALLE EMPREENDIMENTOS, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
RPC
RPCOM
RPCOM
RPM
RPM
RPM
RPM
RR2
RR2
R RADIANCE
R RADIANCE
R RADIANCE
R RADIANCE
R RADIANCE
R RAYT ADHESIVES
RR Construtora
R REABILITHY
R REALCE
R REGINA AGUIAR
R RELICÁRIO
R REMA
R REZENDE FRANCHISING
R RICO'$
R RICO'$
R RICO'$
R RIOJA
R RIOJA
R RIOJA
R RURAL AGROINVEST
R RURAL AGROINVEST
RUBIND
RUBIND
RUBIND
RUBY BLAST
RUFUS
RUGBY RALPH LAUREN
RUGBY RALPH LAUREN
RUGBY RALPH LAUREN
RUGBY RALPH LAUREN
RUGBY RALPH LAUREN
RUHOF
RUÍDO DO SOLO
RUN FOR LIFE
RUPESTRE
RURAL BR
RURALCREDI
RUSK
RUSSIAN STANDARD
RUSSIAN STANDARD
RUSSIAN STANDARD
RVCX
RVCX
RV ONE
RWM EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO
Ryan Jóias
RYJOR UNDERWEAR
S 14 Implants
S4 Vest
S5
SAAD
SABÃO DE CÔCO AGUIAR
SABAO EM PO RINZO. LAVA MAIS BRANCO! CONTEÚDO 1 Kg
SABB SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL
SABON
SABON
SABONGI
SABOR DA FAZENDA
SABOR DO CAMPO
SABORES DA PADARIA
SABOR TOTAL
SABOR TROPICAL
SACCONI
S/A COMUNICAÇÃO
Safe by Choice
SAFETY CENTER SEGURANÇA ELETRÔNICA
SAFETY CENTER SEGURANÇA ELETRÔNICA
SafetySeg
SAFETYWARE
SAFIRE
SAFRAMIL
SAIF
SAINT FOLIE

902879197
905600126
905600967
905565053
905626184
902875396
902875400
902875361
905536517
902868195
905584325
905584350
905590252
902861212
902861212
840241160
905569768
830703276
900256516
840231580
840231571
840231598
840231482
840231504
840231490
840231539
840231520
840231555
840231547
840231563
905591372
830722777
902892266
902892223
905607414
905607180
905607066
905611233
905584570
905584473
905614445
905614186
905613619
905614046
905613821
840256795
901292605
840255799
905538919
901962074
902861930
902862626
902000934
905583191
905583302
905583280
830374680
830374698
830374701
826857191
826857264
840229020
840229003
840229011
840259026
905575172
840236611
840236638
840236654
840236646
840236620
902714368
905585097
840214570
905576446
902861999
825096278
902093436
840256400
840256396
840256418
902859749
902859781
905627873
902873466
902870424
830646256
902867997
905571860
902870173
902731211
823107612
905603982
905615921
902130773
902130790
902249932
900993715
900993685
905612140
827806582
840235526
840227779
905568443
905601980
902286161
902286161
905538668
902850393
840256752
902800426
825351243
902865072
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351
003
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003
241
351
351
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100
003
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100
170
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100
560
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003
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351
351
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003
003
003
003
003
003
003
003
003
175
003
003
041
241
351
400
003
003
003
090
090
090
351
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
295
003
003
003
351
230
235
003
003
003
351
351
003
351
351
400
351
003
090
400
665
003
003
235
235
091
560
230
003
821
003
003
003
003
180
150
003
351
003
004
560
351

709
1069
1071
884
1139
679
679
679
772
619
1000
1000
1045
564
564
369
892
195
1181
317
317
317
316
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316
316
316
317
1048
200
714
714
1093
1093
1093
1096
1002
1001
1116
1115
1108
1113
1109
404
442
395
794
464
567
571
465
988
990
989
160
160
161
130
130
299
299
299
423
931
342
342
342
342
342
517
1007
282
948
567
124
468
401
401
401
555
556
1152
664
634
172
618
898
633
521
1170
1076
1131
468
468
472
1182
440
1099
1176
332
296
890
1072
472
472
791
551
404
541
1172
590
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SAINT LOUIS
SAL E BRASA FAST GRILL CHURRASCARIA
SALES
SALGADINHOS ESPETEX
SALINAS
SALT RESTAURANTE
SALUTAR
SALVARO
SALVE HAIR TRATAMENTO UNIVERSAL
salve jorge! posicionamento por conteudo
SALVENT
SALZANO GRILL
Samba d'Ju
SAMBA GUARULHOS
SAMBA JOÃO PESSOA FESTIVAL
SAMFBAS
SAMHWA
SAMHWA
SAMIS MODA
SAMSUNG E-MEETING
SAMSUNG E-MEETING
SAMSUNG E-MEETING
SAMSUNG MULTIVIEW
SAMURAI SPEED
SAMURAI TEMAKI
SAMURAI TEMAKI
SAN
SAN CAPS
SANCARE
SANDALIAS ANDAPE
SANDJEWELS
SANDJEWELS
SANDSTONE
SANDY NEW'S
SANDY NEWS
SANDY NEWS
SANITAS CENTRO DE DIAGNÓSTICOS
SAN NOPCO
SAN NOPCO
SAN REFRIGERAÇÃO TECHNOLOGY
SANTA ÁGUA
SANTA CEVADA
SANTA MARTA MEGALOJA
SANTA MARTA MEGALOJA
SANTANA TEXTILES
SANTANA TEXTILES
SANTANA TEXTILES
SANTA PIMENTA
SANTA PIMENTA
SANT´APOLLINARE
SANTA THEREZINHA
SANTCLEAR
Santos City Tattoo
SANTO SUCO
SANTO TROCO
Santuka
SÃO JORGE GUERREIRO
SÃO PAULO COUNTRY FESTIVAL
SÃO PAULO HEADQUARTERS
SAP
SAPATARIA SÃO JOÃO
SAPATERIA SHOES
SAPATOFOLIA
SAPIEN
SARAH PENIDO
Sarakutea
Sarandeio
S+ARCK
S+ARCK
Sartorius
Sartorius
Sartorius
Sartorius
Sartorius
Sartorius
Sartorius
Sartorius
Sartorius
Sartorius
SAS
SATURNFIVE VALUE & INNOVATION
SAUÁ
SAUÁ
SAUDAV
SAUDAV
SAÚDE ÁGUA MINERAL
SAÚDE ECOSUL EMERGÊNCIAS MÉDICAS
SAÚDE GARANTIDA
SAÚDE HCOR
SAÚDE HCOR
SAÚDE & MOVIMENTO
SAUER
SAVAGE AÇAÍ
SAVASSI NEWS
SAVAYSA
SAVE ENERGY
SAVIS
SAVIS
SAVIS
SAVIS
SAVIS
SAVIS
SAVIS
SAVIS
SAVIS
Say hello to Brazil
SBA
SBA
SBA
SBC
SB ORÇAMENTO E ENGENHARIA
SCALER
SCA SCA - TECNOLOGIA E SISTEMAS
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902870238
905493737
905567242
902681001
905553616
840251831
905537130
902873881
905575636
905508769
830724770
902865323
905560159
902026860
830242643
905524420
905582322
905582365
902614827
840237642
840237677
840237669
840259379
840241232
901856193
901856215
840237065
905585020
905615271
840239696
902870785
902870939
902877712
826249159
818119560
826569315
905574788
840258518
840258542
830703411
902867113
905539761
902663550
902664050
829831649
829831657
829831665
905553330
905553438
902867431
824373987
905575547
905595424
902867130
905600630
905574532
902170406
902867199
840241429
822426668
905604822
905523393
905538781
830725040
905614828
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840221800
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840229984
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840148402
905524390
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SCA SCA - TECNOLOGIA E SISTEMAS
905524560 P 003
SCA SCA - TECNOLOGIA E SISTEMAS
905524284 P 003
Scavollo
905596145 P 003
SC - BALANCED SET OF COMPETENCES
903485494 P 155
SCENARE
902860046 P 351
SCENARE CORTINAS E PERSIANAS
902860178 P 351
SCENÁRIO DA ARTE
900801220 P 351
Schleife
902869086 P 351
SCITHERA
840259409 P 003
SCITHERA
840259395 P 003
ScoutFever
905615476 P 003
SC RACING
902877933 P 351
SCT SOLUTIONS CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
902876562 P 351
SCUDO
817925317 R 841
SCUTTI
823098885 P 269
SDB BOMBONIERE
905577736 P 003
SD SALÃO DIRETO
840256647 P 003
SDV
830685278 P 400
SDV
830685286 P 400
SEAFARER
905577566 P 003
SEAKOO
840252137 P 003
SEBRAE RN
902722972 P 400
SECNOLON
902651480 P 400
SECUBRASIL
902684400 P 400
SECURE 5
902869825 P 351
security day
905613414 P 003
SEEBRI CORT
905567307 P 003
SEGFACIL
902860844 P 351
Segredos de Festa Salgados
905572653 P 003
Segredos de Festa Salgados
905572645 P 003
SEGUINTE
840109415 P 003
SEGUINTE
840108966 P 003
SEGUINTE
840109008 P 003
SEGUINTE
840108974 P 003
SEGUINTE
840109440 P 003
Segurança S/A
902861670 P 351
SEGURO INSITE
902743406 P 400
SE IGA
905575806 P 003
Selar Imóveis
905607775 P 003
SELECTA BLOCOS CERÂMICOS
823170373 P 270
SELECTION UNIQUE
840237600 P 003
SELECT SERVICES
819429783 R 565
SELECT SHOPPING
819429759 R 565
SELF
840116918 P 003
SELF
840116900 P 003
SELF CARE ASSISTENCIA DOMICILIAR
830608028 P 400
SE LIGA
901727350 P 100
SE LIGA
830265422 P 100
SE LIGA NAS ESTRADAS
901913235 P 351
SE LIGA NAS ESTRADAS
901913260 P 351
SE LIGA NAS ESTRADAS
901913316 P 351
SELMA
814826814 R 565
SELMA
814826822 R 565
SELO DE QUALIFICAÇÃO ONA
840258062 P 003
Semana da Moda
902588508 P 150
SEMANA DE NITERÓI
840221452 P 003
sem culpa
905614216 P 003
SEM DÚVIDAS! EDUCAÇÃO FEITA POR EDUCADORES
830723587 P 100
SEMENTES ESPÍRITAS
902868640 P 351
sementes germax
906047064 P 139
Sementinha Kids
902866753 P 241
SEMESP
901913120 P 241
SEMPRE
830443193 P 400
SEMPRE FASHION
828497079 P 351
SEMPRE Z
830671714 P 351
SENDTEL
840147775 P 003
SENDTEL
840147694 P 003
SENDTEL
840147759 P 003
SEND TO CARD
840257120 P 003
Senhor Brigadeiro
902876660 P 351
SENHOR DA LENDA
905581610 P 003
SENHORITA PIMENTA LINGERIE
905582446 P 003
SENNA TELECOM
830852018 P 241
SENSACIONAL
902015567 P 155
Sensactive
901853410 P 241
SENSARC
840256850 P 003
SENSATEZZA
902189239 P 230
SENSAÇÃO
902874179 P 241
SenSol
905584856 P 003
SENSORINTELIGENTE
829753320 P 235
SENSUAL EAZY
905537122 P 003
SENZAI
828501033 R 821
SEPAG
006490956 R 990
SEPHORA
840036540 P 003
SEPPIC
840231431 P 003
SEPPIC
840231440 P 003
SEPPIC
840231458 P 003
SER 3D DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO
905594843 P 003
SERAFINI ADVOGADOS
830765107 P 351
SERAFINI ADVOGADOS
830765093 P 351
SERBENA
902866621 P 351
SER DIFERENTE
902865145 P 351
SERFLEX
902868489 P 351
SERIÖS
902848259 P 351
ser irreverente jeans
905548876 P 011
SERRA DE CAMPO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUM 901788210 P 400
SERRA IMPERIAL
904481840 P 009
SER SAUDÁVEL FISIOTERAPEUTAS
840147880 P 003
SERUM ANTI-AGE SUBLIME ANNA PEGOVA
905600894 P 003
SERVICENOW
840246048 P 003
Servos da Misericórdia
905575610 P 003
S E S
828161429 R 591
SETALIN
827033095 R 565
SETAPRINT
827033087 R 565
SETE ESTRELAS
840235577 P 003
SETE LÉGUAS KID'S
840259123 P 003
SET NEW LOG TRANSPORTES
840257848 P 011
SE TOQUE
830650865 P 400
SE TOQUE
830650873 P 400
SE TOQUE
830650857 P 400
SE TOQUE
830650849 P 400
SEU BELTRANO Boteco Lounge
902877046 P 351
SEU BOLSO FEBRABAN
905615689 P 003
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376
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413
173
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Seu Khalifa
SEVITH Contabilidade
SEVLA PRODUÇÕES
SEXY TOWN
SFILARE
SGG STADIP AS 28
Shadow Valley
SHAMBHALA DAY SPA
SHAMPOO BY MICHEL DERVYN
SHAMPOO BY MICHEL DERVYN
SHAMPOO GRAN BRILHO
SHAPER&CO.
SHARELOC
SHARK INVENTURES
SHARPIE
SHARPIE
SHARPIE
SHAVE TIME. SHAVE MONEY.
SHAWARMA DO SALIM
SHELTERLOGIC
SHELTERLOGIC
SHELTERLOGIC
SHERATON
SHERATON
SHERATON
SHERATON
SHERATON
SHERATON
SHERE KHAN
SHERE KHAN
SHERE KHAN
SHERE KHAN
SHERE KHAN
SHERE KHAN
SHERE KHAN
SHERE KHAN
SHERE KHAN
SHERE KHAN
SHERE KHAN
SHERE KHAN
SHERE KHAN
SHERE KHAN
SH HIGA`S SUPERMERCADOS
Shiboneteria
SHIMANO DYNALAST
Shinekey
SHINE SPA
SHINE SPA
SHIP & DRIVE
SHIROI
SHIROI
SHIROI NEKO
SHIZEN
SHOE GOO
SHOELAB
SHOP BRAZIL
Shop Derm's
Shop Derm's
SHOPPING CATOPÊ
SHOPPING CENTER NAÇÕES
SHOPPING CIDADE SOROCABA
SHOPPING CIDADE SOROCABA
SHOPPING CITY LESTE
SHOPPING CLASSE CONTÁBIL
SHOPPING DA CIDADE
SHOPPING NAÇÕES
SHOPPING OI BRASIL
SHOPPING OURO VERDE
SHOPPING PÁTIO CIANÊ
SHOPPING PÁTIO CIANÊ
SHOPPING PÁTIO DIVINÓPOLIS
SHOPPING PÁTIO SOROCABA
SHOPPING PREMIO BARREIRAS
SHOPPING TIETÊ
SHOPPING TIETÊ
SHOTPLUS
showbi
SHOW DE BOLA
SHOW DE BOLA
SHOW DE OFERTAS
SIAGROS SISTEMA AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL
SIBY
SIDE BRASIL
SIDE BY SIDE
Sierra
SIERRA BRASIL
SIERRA BRASIL
SIFAT
SIGACOM SISTEMAS
SIGAE
SIGAS
SIGLENT
SIGMALINA
Sigmaplas
SIGNA MÍDIA EXTERIOR
SILIMARIN
SILIMAX
SILK CENTER Digital
SILK TOUCH
SILOBAG
SI LOLITA DE LOLITA LEMPICKA
SILPADA
SILVERFLEX
SIMARFE ALIMENTOS
SIMBADOL
SIMIA
SIMITRAX
Símix
SIMPEÇAS DISTRIBUIDORA
SIMP SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE MANDIOCA DO PARANÁ
Sim's Restaurant
SIMTEK
SINAL

905592042
905586549
905595904
902867148
905614011
821814206
905573951
829778039
829822356
829822348
824076052
905574362
902816772
830725407
905546687
905546628
905546610
840237944
905576721
840228848
840228813
840228791
840233094
831240466
829882570
829882561
831240440
829882456
840111002
840111134
840110693
840111070
840111100
840111045
840109547
840109474
840109431
840109300
840109377
840109202
840109121
840109164
902868756
905559070
840233205
905584538
830158553
830158570
840245742
902442619
902442660
902868993
840238932
840258461
830722874
905594819
902861050
902861220
905576306
902850237
901902381
902449060
827556934
905537670
901902390
902850210
905576241
818769548
840232470
840232462
902673866
901902373
840192916
902635417
902635468
840256973
905593669
818248327
818248335
827684320
905533160
840118716
840251882
820181234
900828641
902859811
902859595
901809357
902864807
901912700
905569059
840238720
840037694
905582357
905590449
902800175
830623922
905613376
905573781
905573137
901586382
830683208
905586476
902375636
905618122
905558219
905558456
905556291
901122750
905604709
902700910
905574427
902873113
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SINCOESP
SINCOMACO
SINDHESUL
SINDHESUL
SINDIENERGIA
SINDIENERGIA
SINDSERV SANTO ANDRÉ
SINDUSAGRO
SINDUSAGRO
SINDVEG
SINDVEG
SINEQUANON
Sinhá da Ilha
SINPROVEG
SINPROVEG
SIRGA
SIRIUS
SisCafe
SISCOBRAS SISTEMAS CONSTRUTIVOS DO BRASIL S/A
SISGEV
SISLEY
SI SOLUÇÃO IMEDIATA
SISTEMA DE ENSINO UNO PÚBLICO
SISTEMA DE ENSINO UNO PÚBLICO
SISTEMA DE ENSINO UNO PÚBLICO
SISTEMA DE ENSINO UNO PÚBLICO
SISTEMA DE ENSINO UNO PÚBLICO
SISTEMA DE ENSINO UNO PÚBLICO
SISTEMA FIEB
SISTEMA GOLD
SISTEMA MULTI SAÍDAS
SISTEMA SEMEAR DE COMUNICACAO 90.1 FM 92.1 FM 88.7 FM
SISTEMA SUCESSO DE TELEVISÃO
SISTEMA UNO PÚBLICO DE ENSINO
SISTEMA UNO PÚBLICO DE ENSINO
SISTEMA UNO PÚBLICO DE ENSINO
SISTEMA UNO PÚBLICO DE ENSINO
SISTEMA UNO PÚBLICO DE ENSINO
SISTEMA UNO PÚBLICO DE ENSINO
SITEC BOJOS E ESPUMAS
SITE MERCADO SEGURADOR
SITE MERCADO SEGURADOR
SITE PARA HOMENS
SÍTIO DO CURIÓ
SITIOLÂNDIA
SIZODAL
SK1
SKALLIBONE SORVETES
SKDA
SKIBOO FASHION WOMAN
skills
SKIN
SKINBIQUINI
SKINBIQUINIBR
SKIN DEFENSE
SKIN OBA O SORVETE
SKL Functional Nutrition
SKOL SKOL
SKYSIREN
SKYSIREN
SLEEP & DRIVE
SLEEP & DRIVE UNIDAS
SLEEP & DRIVE UNIDAS É COMO TEM QUE SER
SLEEP SOLUTIONS DELIVERY DE COLCHÃO PERSONALIZADO
SLIDE SURF S
SLIDE SURF S
SLIMSKINS
SLIMSKINS
SLIMSKINS
Slippers
SLOW BAKERY
SL SONHO DA LUA MODA ÍNTIMA
SL SUPER LAJES
SMACKY
SMACKY
SMACKY
SMAKABALL
SMARS SEMINARIO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RESPONSAB
SMARTBILL
SMART COOK
SMART COOK
SMART FLAG
SMARTFOCUS
SMART FRESH SYSTEM
SMARTPANEL
SMART SPACE
SMARTSTRAPS
SMART STRINGS
SMI
SMITHFIELD
SMITHFIELD
Smoldes
SMX3
SMX4
SMX BIKES & PARTS
SMX HIDRÁULICOS
SNÉTS
SNOWTACK
SOARES IMOVEIS
SOBRANCELHAS & CÍLIOS
SOBREMESA MINEIRA
SÓ CANAL
Social 10dency
SOCIAL OPS
SOCIAL OPS
SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING
SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING VOX VERITAS VITA 1999
Sociedade Impar
SOCIN
SOCIOLOGIA CONCEITOS E INTERAÇÃO
SO CLEAN
SOCORRO! MEU FILHO COME MAL
SOCORRO! MEU FILHO COME MAL
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218
150
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129
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382
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145
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384
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SO CURLY
SO FABULOUS
SOFDRY
SOFTCRAFT
SOFTFLEX
SOFT MACHINE
SOFT TOUCH
SOFTWARE PROCESS
SOINFANT
SOLARES
SOLARFOZ
SOLARIUM DERMO SPA
SOLARTEC
SOLAR VIEJO
SOL A SOL
SOLDECAR MONTAGENS E MECÂNICA
SOLDIER ZERO
SOLDIER ZERO
Soligo & Advogados
SOLNAN
SOLO RICO DISTRIBUIDORA AGRICOLA
SOL - SISTEMA ON LINE DE LOCALIZAÇÃO
SOL & SOL EMPREENDIMENTOS
SOLTTO
SOLUGEST
Solutaris
SOLUZINC
SOLUÇÃO SARAIVA DE APRENDIZAGEM
SOMA MONITORAMENTO
SOMATOVAC
SOMBRAS MIL SOMBREADORES
SOMMELIER DE CERVEJAS
SOMNIVET
SOMNUFLEX
SONHO CENTER
Sonhofest
SONHO LAR
Sonhos de Minas
SONO LEVE
SONOSTAR
SOPA INSTANTÂNEA NA MEDIDA CERTA
SOPHIA ABRAHÃO
SOPHICHOCK FABULOUS HAIR
SORAIA MODA INTIMA
SORAIA MODA INTIMA
Sorojet
SORRIA SEMPRE
SORVETERIA NOVA DELÍCIA
SORVETERIA SABOR DA FRUTA
SORVETES MARINHO
S.O.S. CAFÉ DETOX
SO SHOCK
SOS PSIQUIATRIA
SOTAHEXAL
SOU + BIKE
SOU + BIKE
SOU DA TERRA
Souha
SOUL.SET
SOUL STAR
SOUNDDOT
SOUNDLUX
Sound On Sound
SOUTH AMERICA AGRICULTURAL – AGRIBUSINESS SUMMIT
SOUTH MARKETING INTERNATIONAL
SPACE BOWLING ENTRETENIMENTO
SPACE COOKIES
SPA PONTO DE LUZ
SPARTACUS
SPARTEX
SPAZIO FORNERIA
SPAZIO MT ACABAMENTOS
SPAZZIO
SPAZZIO FORNERIA
SPDR
SPECIAL BLEND
SPECIAL BOOK
SPECIALITÉ ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA
SPEED FIRE
SPEED FIRE
SPEEDMASTER '57
SPEEDO
SPEEDO COMPRESSION
SPEEDY IMÓVEIS
SPENCER & BRYSON
SPG PREFERRED GUEST
SPG PREFERRED GUEST
SPG PREFERRED GUEST
SPINTEK
SPK LINGERIE
SPLIT BAMBINO
SPORPÉ
SPORPÉ O TALCO DO TENIS
SPORTSDIRECT.COM
SPO - SÃO PAULO OXIGÊNIO
SPO - SÃO PAULO OXIGÊNIO
SPRAY SOLUTIONS
SPREAD CORP WEB SERVER
SPREAD CORP WEB SERVER
SPRESS AUTOS
SPRESS MAQ
SPRESS MOTOS
SPRESS PNEUS
SPRESS POSTOS
SPRESS TRUCKS
SPRING TECNOLOGIA
SPRING TECNOLOGIA
SP ROCK
SP SP TERCEIRIZAÇÃO
S.P.S SISTEMA PREVIDENTE DE SAÚDE
SQWINCHER
SR BEBÊ
Sr. Chocolate
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902871471
902871552
905525230
830635041
830791523
814100988
905573811
902740156
905590023
900669187
905559533
905570740
902874780
840157428
831072903
905524446
902871722
902871714
901747041
830725474
830573747
902873687
905615077
905609301
902874071
901448117
905589211
840257040
905540042
840251599
905526570
902860216
902667688
902867237
840229844
905573013
905587669
905614127
905627636
830701591
905614755
840214413
902871382
901973203
901973203
905597885
905573765
829424423
902867016
902878123
840231385
902871447
840231784
902032623
905583086
905583027
905585038
902864858
906033020
902865862
840237987
905569644
902661566
902880675
840221533
905533259
840255977
829230459
902864424
905570286
902314491
905573617
829491686
902489445
830662537
821868748
840236891
905523920
820978400
820978531
840235992
840117094
840117019
902861921
902871706
830725296
830725245
830725253
830725709
902714988
824707290
905529308
814045090
840148500
840241500
840241569
905572840
905598121
905598210
830675973
830675990
830675981
830676473
830676465
830675965
905563093
905562836
840237049
902785168
905619501
840228783
902874306
905587421
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S&R MODAS
SRO RADIOLOGIA
SR & SRA BABY
S&S
S SALUTI PIZZARIA
S SCHIESS
SSR SSRPROJECT ESTRUTURAS METÁLICAS
S STARTER
S START INFORMATICA
S STRIKE MUSIC
S STRIKE MUSIC
ST2 CONSULTORIA
ST2 CONSULTORIA
STAINED BY SHARPIE
STAINED BY SHARPIE
STANDARD STANDS
STANDOUT LANGUAGE SERVICES
STANFORD
STANY
STAR
STAR
STARBORN
STARBORN
STAR GRILL
STAR JEANS
STAR PHOTON REFLEX
START
Startando
Start Apps
START BY GIANNINI
STAR UP
STARX BRASIL
STATE OF DECAY
STATE OF DECAY
STATE STREET THE WAY AHEAD
STATE STREET THE WAY AHEAD
STATION TEK
STAY
STAY AHEAD
STEAMOTOR
STEEL BUSINESS ELEVADORES
Stella SALGADOS
STEMAX TODA BOA
STENDRA
STERGEO
STERIZONE TECHNOLOGY
STEVTENSIONER
Stick & Molde
STIC - STEPHANIE TRATAMENTO INTENSIVO CAPILAR
STILLO
STIVALI
STIVALI
STK CAPITAL
STK CAPITAL
STK VIRTUS
STK VIRTUS CAPITAL
STOKLOG
STONE BAG
STONES AND BONES
STONES AND BONES
STOP CARIE
STOP CAR VEÍCULOS
STORMSPILL
STOTIXA
STRANAHAN´S COLORADO WHISKEY
STREAK
ST. REGIS
STRIKE ICE
STRIKE ICE
STRINGEX
STRIPBOND
STRIPBOND
STRIX
StrokeSolidarity
StrokeSolidarity
StrokeSolidarity
STRUCTURE
STRUTTURE
STS - Spin Trade Solutions
STUD10
Studio7 Estética e Cabelo
STUDIO ALFA
STUDIO CARE LASER E ESTÉTICA
STUDIO K CENTRO DE BELEZA
STUDIO PROFESSIONALS
STUDIO PROFESSIONALS
STUDIO PROFESSIONALS
STUDIO PROFESSIONALS
STUDIO PROFESSIONALS
Studio R - Soluções em iluminação
Studio Tutti Bella
STXDI
STXDI
STXDI
STYLLO GESSO
SUANUVEM
SUANUVEM
SUATRANS
SUATRANS EMERGÊNCIA
SUBLIMIX
SUDOESTE RADICAL SKATE-BMX DANÇAS URBANAS
SUGAREX
SUL ATLÂNTICO
SUL BASS COMPETIÇÕES
Sul café
Sulcafé
SULEBLON GPS TAXI
SULFETO
SUMILITERESIN
SUMILITERESIN
SUMMER SPORT SHOES
SUMUP
SUNACE

905573552
902878565
821859226
828103500
905539052
905520653
901865176
814484271
840246250
905573463
905573374
830702130
830702121
905547489
905546750
902863185
840250916
905598962
830724311
840259077
840259085
902871790
902871765
900504161
902875450
902669397
905524691
905548175
906075270
840250630
905537440
905539168
840258410
840258380
840258526
840258496
905574338
902864408
840117167
840246129
840237200
902866834
830715746
840259441
827144725
830631208
829945822
905594509
905555503
900936444
905593642
905593820
830755845
830621580
830621601
830622098
905591780
902863991
902670808
902670808
902799177
826197833
905612183
840148461
902877321
902873008
902469037
902863053
902863029
840251505
840251483
840251491
905558472
905532961
905533046
905533186
830413618
904777065
905596269
905604911
905573358
826411207
902896717
905604237
902869400
902869345
902869493
902869264
902869370
905585364
905551028
830723781
830723757
830723811
830702741
905537793
905537815
825301408
826186432
840229810
840227655
840108850
829053840
905574990
905560086
905560191
905595955
905615530
840251700
840251718
901906387
840236042
840117132

P
P
P
R
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

003
100
400
591
003
003
230
990
003
003
003
100
351
003
003
351
003
003
351
003
003
351
351
351
241
400
003
003
139
003
003
003
003
003
003
003
003
351
003
003
003
090
100
003
180
400
400
003
003
210
003
003
230
230
560
560
003
351
090
295
004
100
003
003
241
351
235
100
241
003
003
003
003
003
003
003
295
295
003
003
003
400
351
003
100
100
100
100
100
003
011
351
351
351
100
003
003
560
560
003
003
003
351
003
011
011
003
003
003
003
351
003
003

107
912
707
117
1178
796
729
459
1158
378
911
909
188
188
809
808
576
383
1066
209
424
424
651
651
434
680
508
746
811
1154
380
781
797
418
418
419
418
921
584
262
377
347
609
199
428
131
170
153
1054
820
440
1053
1053
216
169
1181
1181
1049
580
509
509
540
126
1099
272
699
661
476
575
575
387
387
387
838
756
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759
162
724
1062
1086
909
127
715
1078
628
627
628
626
627
1011
814
203
203
203
191
787
787
1172
1173
303
295
234
143
928
868
869
1059
1126
388
388
460
337
262
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SUNACE
Sundalias
SUN MOTORS
SUNNY
SUNNY
SUNNY DAYS
SUNNY DAYS
SUN & RAIN
SUNRISE AFTER
sunway
SUPER 10 CONFECÇÕES
SUPER ALHO
SUPER B ATACADO
SUPERBID
Superbusca
Superbusca
SUPER CAIXA BANDEIRANTES
SUPER CEBOLA
SUPER CENOURA
SUPER CENTRAL
SUPER CIDADES 15
SUPER-ESCOVÃO
SUPER FOLHÃO BOM
SUPER GLUE
SUPERLATIVA
SUPER LED
SUPERMERCADO COMPRE BEM
SUPERMERCADO COMPRE BEM
SUPERMERCADO MAÍSA
SUPER STAR INSTITUTO DE BELEZA
SUPERSTORE
SUPERTONER
SUPLEMENTOS ALIMENTARES MONSTRÃO
SUPLEMIL
SUPLETIVO ATLÂNTICO
SUPRA FERTILIZANTES
SUPREMA ODONTOLOGIA
SUPREMA PROFESSIONAL
SUPREME
Supril
SURFACE
SURFATA DISPERSE
SURF INN
SURFSTYLE CO. SS
SURGIFOAM
SURVAKARE
SUSHIC
SUSHI KIN
SUSHIQUE
SUSHI YUZU
SUSPEN
Sustainability Global Forum
Sustainability Global Forum
SUVIDECORA
Svetlana
SVP
SWATCH OCCUPY YOUR WRIST
Sweet Charm Moda Íntima
SWEET GRAPE
SWEET GRAPE
SWEET GRAPE
SWEET GRAPE
SWEET GRAPE
SWEET JELLY
SWEET MUV
SWEET SLEEPER
SWEET SLEEPER
SWEET SLEEPER
SWIFTLOG
SWIFTLOG
SWIFTNET
SWIFTNET
SWIFTNET
SWIFTREADY
SWIFTREADY
SWIFTREADY
SWIFTREADY
SW INDUSTRY
SWISS LEGEND
SX4
SYLANDO
SYLVATAL
SYLVIA DESIGN PRIME
SYLVIA DESIGN PRIME
SYMBOL CLUB
SYM COMPACT COMPLEXO DERMOPROTETOR
SYNCROFIT
Sysconnect
SZ SEIZE
T 1
T 1
T360
T4BS TECH FOR BUSINESS
TABRIZ
TABRIZ
Tabú Sucre - Bolivia
TACKER SOLUTIONS
TACKER SOLUTIONS
TACKLELOGIC
TAEQ
TAEQ
TAEQ
TAEQ
TAEQ
TAEQ
TAEQ BELEZA
TAEQ BELEZA
TAEQ BELEZA
TAEQ BELEZA
TAEQ BELEZA
TAEQ BELEZA
TAEQ CASA
TAEQ CASA

840117175
905583353
902865161
905562186
905562151
905562208
905562178
905559398
900266538
905558901
905493796
902863401
902647644
821932888
905577051
905576918
819612030
902863410
902863428
830438670
828978115
900094788
905562054
905567595
905587286
902652222
824837673
820689513
905537483
902874373
902662376
905562089
905536878
905614534
905613457
827673337
905533267
905576276
830527818
905607759
840232829
902800787
821933361
902661680
820410683
840258500
905555759
901853062
905555783
902877216
905584660
902876287
902877011
840238487
905603680
902743104
840235704
902872346
902099140
902104942
902104900
902104969
902099124
902868551
902873938
824912268
824912241
824912250
901894656
901894591
830724001
830723994
830724010
830724028
830724214
830724192
830723978
901913847
840257570
830723161
840245890
830724648
905576055
905575857
826392067
902252496
840241178
904107329
902849468
830685936
830633790
902875116
840250690
905570561
905570600
905583051
840240635
840240643
840229208
902870513
902870483
902870459
902870467
830725555
902870432
902870530
830725490
902870548
902870521
902870564
902870556
902870602
902870637
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262
991
590
876
876
876
876
851
433
843
727
577
484
118
959
956
1163
577
577
163
142
430
874
889
1033
487
123
115
781
675
494
874
776
1117
1107
133
761
946
165
1093
327
541
118
493
1165
418
821
451
822
698
1003
689
696
359
1073
523
334
656
468
1183
1183
1183
468
620
668
1171
123
123
1183
459
207
207
207
207
208
208
207
462
411
201
375
210
943
941
127
472
369
720
549
182
170
678
381
894
894
986
364
365
301
635
635
635
635
213
635
635
213
635
635
635
635
636
636

TAEQ CASA
TAEQ CASA
TAEQ CASA
TAGARTHA
TAGARTHA
T.AGRI
TAGSTORE
Taizushi
TAKING YOU HIGHER
TAKOISH
TAKUBOMATIC
TALENT
TALENT CITY
TALENT CITY
TALGE
TA LINDA
TALKSPORT
TAMARINEIRA MALL
TAMARINEIRA MALL
TAMBURATO DO BRASIL
TÁ NA HORA
TÁ NA MESA
TANGÍVEL TECNOLOGIA
TANGO
TANGOE
TANGOE
TANGOE
TANOSHI RESTAURANTE
TANRIOS
TÁON
TAPERFIT
TAPFORTE
TAPTIQOM
TARGA PERFORMANCE
TARTUFINO
TARTUFINO
TARTUFINO
TARTUFINO
TASDA ENGENHARIA
TASTEVA
TASTEX
TATIANE APARECIDA NOVAK RINARDI
TATTOO REMOVER
TATU DO BEM
TAURUS
TAV TREM DE ALTA VELOCIDADE
TAX ADVISER
TÁXI ATENDE
TAZLIN
TCNB CONDO
TCNB IMOBI
TCNB STRUT
TDEC NETWORK GROUP
TEAHUPOO
TEAHUPOO
TEAJ TRIBUNAL ESPECIAL DE ARBITRAGENS JURIDICAS
TEATRO DAS ARTES
TEATRO DAS ARTES
TECBERG
TECBERG
TECBERG
TECBERG
TECBERG
TECBERG
TECBIO
TECBIO
TEC FAN
TECGRAF
TECGRAF
TECH AUTO
TECHIMP
TECHIMP
TECH LASER
TECH ONE
TECH ONE
Techpad
TECIDOS MICROTEX
TECIDOS MICROTEX
TECNOBENS
TECNOHOLD
TECNOMETAL
TECNOMETAL
TECNOMETAL
TECNOMETAL
TECNOPLAC
TECNOPLAC
TECNOSHOP
TECNOSOFT
TECNOSOL
TECNOSTEEL
TECNOUCS - PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
TECNOZINCO
TECNOZINCO
TECRAD
TEC TECVAL
TECZET
TEDA LOGÍSTICA
TEDDY STUDIO FITNESS
TEE BAGS
TEES ME
TEINT MIRACLE
TEKFUND
TEKNIA TECNOTUBO
TEKTOLDOS
TELAS E TANQUE REDE - RHV
TELBRAPTAM
TELBRAPTAM HCT
TELEGUIA MAIS
TELELISTAS.NET
TELELISTAS.NET
TELEMINIO TELEFONE PARA TODOS
TELEMIX
TELESAQUE UNIBANCO

902870572
902870629
830725504
905538927
905538854
840236050
900764147
905627512
905575601
840255845
902781820
824358660
840036531
840036523
840118155
840060696
840228880
905555287
905555341
901853984
905523784
905523989
902865234
823995160
840258097
840258070
840258089
902683470
840231318
840237197
905572092
840176376
840231288
840255950
905564995
905565100
905565037
905565070
902864084
905567641
840108842
905559037
830763180
902025457
840231024
902876589
902876538
905585283
830724800
905537750
905537629
905537645
901990337
827000014
827000014
902799720
830711791
830711783
830582320
830582274
830582312
830582282
830582304
830582290
828553262
828553270
905574877
905582667
905582632
902583344
840221754
840221762
840257821
830633804
830633758
905588614
905537688
905537742
905537513
828500754
905552210
905556828
905557026
905556810
905556631
905556666
905558227
902875418
820647209
902648934
840241704
905585305
905569741
905574931
815684940
902877615
902871170
902864742
905520670
827393342
830544780
902785850
902564463
840238924
902820460
830724818
830752706
822091364
823388476
823388484
817529250
905606973
821638025
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175
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576
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270
003
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232
299
819
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452
738
739
591
1171
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512
315
346
899
278
314
397
884
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581
889
234
845
216
466
312
693
692
1010
210
786
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465
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1175
540
198
198
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166
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140
140
927
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982
478
290
290
413
171
170
1040
785
786
782
1178
815
826
827
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825
826
837
680
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485
374
1010
892
927
1159
701
643
587
729
1176
166
535
477
364
546
210
215
1169
1170
1170
115
1093
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TELESTEPS
TELHAbras
Telhas Capitólio
TELZOTAM
TELZOTAN HCT
TEMPEROS BARÃO
TEMPEROS BARÃO
TEMPERUS RESTAURANTE
TENDA CLICK & CARRY
TENDA CLICK & CARRY
TENDA DO PÃO DE QUEIJO
TER-DA
TERESÓPOLIS
TEREZA RIBEIRO MAISON
TERMINATOR
TERMINATOR
TERMOCONFORTO
TERMO CONFORTO
TERMO CONFORTO
TERMOFOS
TERRA AMAZÔNIA
Terra Bella
TERRA BRASILIS
TERRA BRASILIS
TERRA BRAVA AGROPECUÁRIA
TERRA BRAVA AGROPECUÁRIA
Terra do Sempre Produções.
TERRA DO SOL NEGOCIOS IMOBILIARIOS CRECI:973J
Terral
TERRA LIMPA
TERRA LIMPA
TERRAMAXX SOLUÇÕES EM IMPLEMENTOS FLORESTAIS
TERRAMAXX SOLUÇÕES EM IMPLEMENTOS FLORESTAIS
Terra Sambaqui
TERRAS DO SADO
TERRAS DO VALE
TERRAZZO
TERROIR PEDREGOSO
TERTÚLIA NUTRIÇÃO E PECUÁRIA
TESLA
TESLA ELETRICIDADE INDUSTRIAL
teste
Teste
teste
teste
teste
teste
teste
teste
TG Studio
TH
THALESMA MADEIREIRA
THALIA MODA INFANTIL
THAMETAL SISTEMAS METÁLICOS
THE BEACHIES
THE CAKE TC
THE CALLICRATE BANDER
THECNAV
THE CULO PROJECT
THE EVOLUTION OF INFRANSTRUCTURE
THE EVOLUTION OF INFRASTRUCTURE
THE EVOLUTION OF INFRASTRUCTURE
THE EVOLUTION OF INFRASTRUCTURE
THE FLAVOURS BANDA & SHOW
THE GIDEONS INTERNATIONAL
THE GIDEONS INTERNATIONAL
THE GLENLIVET
The Global Advisor
THE ICE
THE JUNGLE BOOK
THE JUNGLE BOOK
THE JUNGLE BOOK
THE JUNGLE BOOK
THE JUNGLE BOOK
THE JUNGLE BOOK
THE JUNGLE BOOK
THE JUNGLE BOOK
THE JUNGLE BOOK
THE JUNGLE BOOK
THE JUNGLE BOOK
THE JUNGLE BOOK
THE JUNGLE BOOK
THE JUNGLE BOOK
THE KIDS CLUB FUN LANGUAGES
THE KING OF ANIMALS
THE KING OF ANIMALS
THE NEW RIVIERA
THE NEW RIVIERA
THE NEW RIVIERA
THE NEW RIVIERA
THE NEW RIVIERA
THE OFFICE CAFÉ
THE PLACE SISTEMAS
THERASKIN
THERASKIN
THERASKIN
THERASKIN
THE RISEN ONE REV 1:18
Thermo Baby
THERM TECH
THE ROMANTIC SOCIAL NETWORK
THE SUB
THE SUB
THE SUB
THE TRAVELER
THE TRAVELER
THE TRAVELER
The Tree
THE WILD GEESE
THE WOMEN V
THE WOMEN V
THE WOMEN V
THIEL ENGENHARIA

DIRMA - Índice Alfabético Remissivo de Marcas
840240732
902864840
902797794
830752714
830752722
905573846
905573862
905585216
905562097
905562100
902868390
840229690
824047036
840255578
830374884
905572084
902868802
902868071
830762868
814271871
828031959
905600576
840238622
840238614
902912860
902912909
906030900
902872559
905581016
905569245
905569326
902802887
902802755
901884413
901796271
900623381
901880132
902865447
905538790
905547268
905524527
906021855
906036232
906049733
906044081
906030188
906044090
906043530
906042941
905558448
840166583
829686444
901913286
905612256
840183194
902652346
830035850
840252064
830723137
840148704
840148720
840148658
840148810
900974060
830632620
830632654
905592581
905556429
902874705
840110340
840109890
840110030
840110456
840109822
840110642
840110561
840109962
840110391
840110529
840110286
840110111
840110219
840110189
905604938
840238045
840238037
840237847
840237839
840237880
840237871
840237855
902865811
902872737
830701877
830701885
830701869
830701893
905583728
905579810
902869108
840237383
840257651
840257708
840257678
840251726
902871803
902871811
905556615
840235615
840227582
840227574
840227590
905574494
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241
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090
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590
003
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351
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139
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003
003
003
400
400
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400
351
003
003
003
139
139
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139
003
003
351
100
003
004
400
400
003
100
003
003
003
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230
400
400
003
003
351
003
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003
003
003
003
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003
003
003
003
003
351
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003
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100
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003
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365
588
539
215
215
917
917
1009
874
874
620
301
1171
395
161
899
622
618
216
1157
1176
1071
361
360
718
718
1153
658
977
891
891
543
542
459
449
435
459
593
793
809
744
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1153
837
277
148
461
1100
278
487
154
391
201
274
274
274
275
440
170
170
1051
825
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243
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251
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242
248
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244
245
245
1086
354
354
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353
597
659
186
186
186
186
993
976
625
349
412
412
412
388
651
651
825
333
294
294
294
922

Think English
THN
THN
THOMAS MANSS & COMPANY
THURMA ESPERTA
THV TEC HYDRO E VACUO
THV TEC HYDRO E VÁCUO
THV TEC HYDRO E VACUO
Tia Cecéu
TIARA
TIBERIO
TIC
Timbuquinha
TINA BICIBLETAS
TINGE MAIS
TINTALIT
TINTAS FAMA
TINTAS LUX
TIO JOTA
Tiozinho da Balada
TIPPI
TIPROMIDE
TIPSTORM
TIRA-MANCHAS
TISSUS
TISSUS
TIVOPATH
TKY CITY
TLA PRENSAS HIDRÁULICAS
T LUCTOR
TMEIC WE DRIVE INDUSTRY
TMEIC WE DRIVE INDUSTRY
T.M.F
TMS
TM TREKMASTER
TM TREKMASTER
TNG
TNG
TNG
TNTECH
TOALHAS UMEDECIDAS PARA BANHO DE LEITO POM POM BIGFRAL
TOBOGGAN
TOCA DO BICHO PET SHOP
TOCA DOS PEIXES
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TODA FIT
TODATEEN
TODATEEN
TODATEEN
TODATEEN
TODATEEN
TODATEEN
TODATEEN
TODATEEN
TODATEEN
TODATEEN
TODATEEN
TODATEEN
TODATEEN
TOGO
TOGO
TOGO
TOGO
TOGO
TOGO
TOGO
TOLI
TOLI
TOLIFE
TOLIFE
TOLIFE
TOMATE LOCO
TOMATES COMO ANTIGAMENTE
TOMATES COMO ANTIGAMENTE
TOMATES COMO ANTIGAMENTE
TONHÃO PEÇAS
TONS:
TOPAC
TOPAC
TOPAC
TOPAC
TOPAX
TOP DECOR BASE
TOP DECOR BASE
TOP DECOR TRÊS FRONTEIRAS
TOPET
TOP GOLD
TOP GUARANÁ
TOP GUITAR - MUSIC WEAR
TOPLOC ASSESSORIA E COMÉRCIO EXTERIOR
TOP MILK ORDENHADEIRAS
TOPO EVN SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO
TOP OF MIND DE RH
TOPSEED
TOP STORE INFORMÁTICA
TOP TREND NEWS
TOQUE DA AMAZÔNIA
TOQUE PESSOAL
TOQUE PESSOAL
TORA
TORA MADEIRAS
TORCIDA FIEL MACABRA
TORII
TORKU
TORKU
TORKU
TORKU
TORNADO
TORNADO ENERGY
TORNADO ENERGY
TORNEARIA ESTRELA DO NORTE

905627776
905571835
905571908
831253460
824159314
830652078
830652094
830652051
905546342
815530820
905561376
817042628
905561970
905558111
902871099
902605380
840283750
900283459
902617176
905584066
905566629
830724842
905576020
902862448
905560620
905560639
840148470
904379213
905523458
905557638
830389199
830389180
901679119
828788456
905524306
905523725
902868470
902868330
902894129
840250550
901895067
905570090
902846183
830701834
902876368
902876120
902875736
905558030
905577698
905577426
905577710
905577647
905577671
905577612
905577663
905576888
905577230
905577418
905577590
905577558
905577469
902664832
902664662
902666266
902666185
902666290
902666460
902666592
905559223
905559258
902284568
902743260
902284614
840227639
905536460
905536614
905536550
902872060
840252196
905576250
905575830
905575695
905576160
814614701
902868357
902868241
905627601
902867180
905616618
905583132
905573609
905613864
905539486
901979775
900817291
840238070
905585321
840229879
828031975
813635586
829753311
905609247
905539591
905560043
905592255
840231121
840231156
840231180
840231377
840147856
840233213
840233132
901541710
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155
565
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660
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552
003
003
351
400
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155
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230
100
003
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241
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230
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351
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735
100
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003
351
003
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003
351
351
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003
590
700
235
003
003
003
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003
003
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003
003
003
003
400

109
1151
898
898
223
1171
175
175
175
807
1158
872
1159
873
836
643
479
429
433
479
997
887
210
943
570
869
869
272
722
736
830
161
161
445
142
741
737
620
619
715
380
459
893
549
186
690
687
682
836
966
962
966
966
966
965
966
955
961
962
965
964
963
501
501
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503
503
503
847
848
472
523
472
295
771
773
772
653
392
946
941
939
945
1158
620
619
1149
612
1133
987
912
1109
800
465
439
355
1010
303
1177
1157
150
1095
801
866
1050
313
313
314
315
269
331
330
444
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TORQUEPLUS
TOSCA
TOSCA
TOSHCA ARABIAN
TOSHCA ARABIAN
TOTAL FRIO
TOTAL GRILL
TOTAL MAX PRIME BEEF
TOTAL MAX PRIME BEEF
TOTALSCAN
TOUCH MISTIC
TOUGH
TOUR DO RIO
TOURNEO COURIER
TOY FOR BIRD
TOYOPAR
T.PROC
TPU ECO THERMOFILME 6UR-E
TPU TRANSP 9U
TRACKING-ONE
TRACKING-ONE
TRACKING-ONE
TRACKING-ONE
TRACKING-ONE
TRACTOLAX
TRADINAX
TRADIÇÃO CONSÓRCIO NACIONAL
Tradição Potiguar
TRAKINAS
TRAKINAS
TRAKINAS
TRAKINAS
TRAKKER HI-LAND
TRAKKER HI-LAND
TRAKKER HI-TRACK
TRAKKER HI-TRACK
Tralhas do Chef Tudo para você cozinhar
TRAMEZINO
TRAMO
TRANCO
TRANQUILITY
TRANSAS
TRANSBALDO
TRANSCHICO
TRANSFLEX
TRANSFORM
TRANSFORMER PROTECTOR SERGI
TRANSFORMER PROTECTOR SERGI
TRANSFORMER PROTECTOR SERGI
TRANSFORMER PROTECTOR SERGI
TRANSFORMER PROTECTOR SERGI
TRANSFORMER PROTECTOR SERGI
TRANSFORMER PROTECTOR SERGI
TRANSFORMER PROTECTOR SERGI
TRANSFORMERS
TRANSITION ÁREA
TRANSLENS
TRANSLIMP
Transporte de documentos
TRANSPORTE.LOG
TRAPPIST
TRAQUINAGEM BRINQUEDOS
TRASHIC
TRATCH-MUNDI
TRATCH-MUNDI
TRATCH-MUNDI
TRATCH-MUNDI
TRATCH-MUNDI
TRAVAN
TRAVEL ASSISTANCE
TRAVOCOM
TRAVOPTIC
TRAVOTIN
TREJOLLY
TREKOS COM ARTE ATELIER
TRELUNA
TREM BALA
TREM DA ESQUINA
TREMPE MESA
TRENTO
TRENTO
TREO
TRES REIS
TRESSÉ CALÇADOS
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO BIO-ENERGIA
TREVISO BIO-ENERGIA
TREVISO BIO-ENERGIA
TREVO CHEQUE
T-REX
TRGRAF WEB & SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
TRIAX
TRIAX
TRIBO DA CACHAÇA O MUNDO SE ACABANDO
TRIBUL
TRICLOROBEL
TRICOLAÇO FUTEBOL CLUBE
TRICOLORSHOP
TRIDENT SENSATIONS
TRIGO ASSOCIADOS
TRI HOTEL
TRILHA DA EDUCAÇÃO
TRILHA DO SUL CHURRASCARIA
TRILHA REAL
TRILHAS DA PESCA
TRILHAS DA SAÚDE
TRIO CARD
TRIO SÓ PAIXÃO
Triphunter
TRIPP'S MEN STYLE
TRITOES DO FORRO

901855235
830534490
830534555
902871323
902871234
829754539
830347615
905585054
905584627
840232748
819248800
827627980
902857398
840166133
840241550
830364951
840236000
902865471
902865404
902875957
902875922
902875876
902875850
902875892
902873300
905547659
904946410
905600509
902421875
902421778
902421875
902421778
905520793
905520777
905520718
905520734
905589955
840229682
905608046
905608011
819312711
905533631
902862197
905579097
905609816
840235623
840118279
840118287
840118228
840118210
840118236
840118252
840118244
840118260
905615522
905585690
905410637
830850317
905553152
902878050
900969547
902873369
824666852
830701770
830701761
830701800
830701796
830701788
905608828
816271933
840148526
905601033
905600010
902862456
902623494
905602005
902890310
905567579
825111099
902666673
840148437
830723129
902861972
902022717
840258232
840258216
840258186
840258151
840258259
840258283
820856045
905576535
905581814
830666044
830666010
840219504
828824789
840232055
905604903
903999498
905606906
902866028
821862189
905594029
902869469
903970503
825982286
902870092
902864467
905575237
905533038
905585186
905573870
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565
565
003
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700
400
351
003
003
295
003
351
351
100
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100
351
003
155
003
150
180
180
150
003
003
003
003
003
003
003
003
796
003
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
141
351
003
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150
351
560
351
351
351
351
351
003
565
003
003
003
351
400
003
351
003
565
400
003
351
351
351
003
003
003
003
003
003
565
003
003
400
400
003
351
003
003
150
003
351
400
003
241
155
400
351
351
003
003
003
003

454
166
166
644
643
1180
1181
1007
1003
326
1162
133
552
277
372
160
337
593
592
685
685
684
684
684
663
809
724
1071
475
475
475
475
731
731
730
730
1043
301
1094
1094
1162
766
568
975
1095
333
265
265
264
264
264
264
264
265
1126
1014
725
221
816
704
440
663
1171
185
185
185
185
185
1095
1159
273
1071
1069
570
479
1073
714
889
1172
504
272
201
567
466
416
416
416
416
416
417
1166
950
978
177
177
286
142
320
1086
720
1092
599
117
1053
628
720
126
633
585
932
756
1009
917

TRITON
TRITON
TRITON
TRIUNFANTE
TRIUS
TRIUS
TRIVITT PROFESSIONAL
TRIWAY
TRIZZ STYLE
Trofeú Show dos Artistas
Trofféu40 PÓ MOLHÁVEL
TROPCARE
TROPCARE
TROPEIRA SOLUÇÕES AMBIENTAIS
TROPICAL HAIR
TROPICANA
Tropicana
TROPICANA PURE PREMIUM
TROVADOR
TROYCA
TRUCKCARD
TRUDY'S
TRUDYS
TRUDY'S
T.RURA
TRYTOR
T.SANO
TSI
TSINGTAO
TST
T TEMTOTAL MODAS
T THAINEL FACTORING E CÂMBIO
T TRINOX
TT TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ
TUDOBEM IMÓVEIS
TUFS
TUFS
Tunoda Calçados
TURBO AZUL ESPECIAL
TURBO FRIO
TURLOOP
Turmalina Essências e Cosméticos
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turn Key Consulting
Turquesa Filmes
TURQUOISE
TUTTI CERRADO
TUTTI CERRADO
TUTTI GUSTI
TV 3D
TV ATALAIA
TV BALCÃO
TV DÖHLER
TV DÖHLER
tvesperancacanal3.com.br
TV FORA DA TV
TV FORA DA TV
tv mulher brasileira
TV PORTO VELHO
TV SERGIPE
TV SUCESSO
TV UNIÃO NATAL-RN
TWILIGHT
TWILIGHT
TWIN-SAFE
TWIN-SAFE
TWIN-SET SIMONA BARBIERI
TWITADA MIX
TWITADA MIXTV
TWIT Esporte e Saúde
TWW PNEUS
TXKN
TYDENBROOKS LEADING THE WAY SECURING THE WORLD
TYDENBROOKS LEADING THE WAY SECURING THE WORLD
TYDENBROOKS LEADING THE WAY SECURING THE WORLD
TYLEMAX
TYRSENOI
TYRSENOI
U-BLOX
U-BLOX

840258011
840258003
840258054
905536223
902284657
902284630
840256604
902865773
900649623
900953543
902655710
905553810
905558936
840221770
905584074
830856234
905605470
901855090
905587219
905609220
840246358
811015718
817239235
816839700
840236026
905607945
840236034
905570901
905615816
905570863
902849620
902692747
830701850
902878042
902862774
902877992
902877925
902874985
905554078
825415683
840256744
905604440
905627075
905627342
905627288
905627067
905627369
905627059
905627296
905627040
905627350
905627229
905627024
905627300
905627032
905627210
905627237
905627202
905627318
905627199
905627245
905627326
905627253
905627180
905627172
905627261
905627164
905627270
905627156
905627148
905627130
905627121
905627113
905627334
905627105
905627091
905627083
905523768
905568400
902864718
902864661
902868519
905572416
828858101
828424020
905548183
905548124
905425332
905561465
905561430
900145773
905578236
901955078
826566979
905538862
830592300
830592253
830724699
830724680
840147830
902861107
902861131
905573277
905591100
905592638
830608478
830608451
830608460
824840909
902872958
902873067
830653260
830653279

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

003
003
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230
230
003
351
351
100
400
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003
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400
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769
472
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596
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440
490
817
844
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997
222
1090
453
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U-BLOX
UCS MINHA ESCOLHA
UCS SEMPRE RELACIONAMENTO COM EGRESSO
UDIMAR
UD online
UEI TCHAI
UF UNIFACEX
UIDI CARE
ULLIK
ULLIK
ULTIMATE FLURRY
ULTIMATE POKER
ULTRA CLEAN
ULTRA CLEAN
ULTRACOMB
ULTRACOMB
ULTRACOMB
ULTRAGERM
ULTRAGLASS VIDROS TEMPERADOS
ULTRAGLASS VIDROS TEMPERADOS
ULTRAGLASS VIDROS TEMPERADOS
ULTRALIGHT
ULTRAPOLY
ULTRASOL
ULTRASOL
ULTRAWHITE
UMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
UMA VIDA DEDICADA À VERDADE
UMA VIDA DEDICADA À VERDADE
UM Bi
UMEC
UMI-LOC
UNA
UNA
UNA
UNA
UNA
UNA
UNAFLOR
UNA-LEX
UNATEC
UNATEC
UNDERTECH
UNDRESS ME
U Need Prana
un forklift
UNIÃO CRISTÃ DO BRASIL
UNIÃO DOS MILITARES EVANGÉLICOS RS UMERGS MILITARES EVA
UNIÃO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO UNC
UNIÃO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO UNC
UNIBANCARD
UNIBANCARD
UNIBANCO
UNIBANCO INTERNETCARD
UNIBANCO PROTEÇÃO MÁXIMA
UNIBANCO VIRTUAL CARD
UNIBANCO WEBCARD
UNICARD
UNICARD
UNIFOCUS CORRETORA
UNiGOURMET
UNIMPLANT
UNIMPLANT
UNIONEWS
UNIOWEB
Uniper POÇOS TUBULARES
UNIPORT NPK
UNIPROTEÇÃO
UNIQUE
UNIQUE
UNIQUE CHIC
unirefresco
UNISOFT INFORMÁTICA
UNISOFT INFORMÁTICA
UNISOFT INFORMÁTICA
UNISPEC
unitedprint
unitedprint
UNITONO AVANZA CONTACT CENTER
UNITOWER
UNITRAMA
UNITY DERMOCOSMÉTICOS
UNIVANTAGENS
UNIVERS DO CREPE DEUS É FIEL
UnIvErSe
UNIVERSO DE VANTAGENS
UNIVERSO INCORPORADORA
UNIVERSO PARALELO
UNIXXTI SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UNNAFIBRAS
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO ESPECIAL
UNO ESPECIAL
UNO ESPECIAL
UNO ESPECIAL
UNO ESPECIAL
UNO EXPRESSO
UNO EXPRESSO
UNO EXPRESSO
UNO EXPRESSO
UNO EXPRESSO
UNO MAIS
UNO MAIS
UNO MAIS
UNO MAIS
UNO MAIS
UNO PÚBLICO QUALIDADE EM EDUCAÇÃO PARA TODOS
UNO PÚBLICO QUALIDADE EM EDUCAÇÃO PARA TODOS
UNO PÚBLICO QUALIDADE EM EDUCAÇÃO PARA TODOS
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830653252
840241712
840241720
905597931
902876767
840116683
905575369
902878948
905595696
905595670
905555775
840233051
902875744
902875760
905618238
905618041
905618084
840157371
905553730
905553373
905553667
905584465
840157398
821538063
821538055
840157380
830844945
840227850
840227876
905591046
902675990
830643559
826981240
828127972
828127999
826981232
828127980
006178308
906054389
006539521
826130151
902388622
902894200
905602080
902792970
905568664
905554272
902878654
902859579
902859536
821471139
821471120
819701025
821291858
821317580
821291866
821291840
821413023
825406013
900348810
905523580
830703632
830703640
902876546
902876503
905584864
826380140
825781302
901911860
840237588
901911690
905556313
902873598
902873806
902873733
902913298
902561073
902561090
840221851
902859560
905613228
905563794
900016051
905388852
905583876
900016043
830083537
840229674
906031842
901860590
829079009
829078991
829078983
829079025
829079017
829639373
829639349
829639381
829639357
829639365
829639420
829639438
829639390
829639411
829639403
829639462
829639470
829639489
829639454
829639446
828782342
828782300
828782318
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UNO PÚBLICO QUALIDADE EM EDUCAÇÃO PARA TODOS
UNO PÚBLICO QUALIDADE EM EDUCAÇÃO PARA TODOS
UNO PÚBLICO QUALIDADE EM EDUCAÇÃO PARA TODOS
UNOSAT
UNOSAT
UNOSAT
UNOSAT
UNOSAT
UNOSAT
UNOSATELIAL
UNOSATELIAL
UNOSATELIAL
UNOSATELIAL
UNOSATELIAL
UNOSATELIAL
UNO SATELIAL SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNO SATELIAL SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNO SATELIAL SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNO SATELIAL SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNO SATELIAL SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNO SATELIAL SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNOSAT SISTEMA DE ENSINO VIA SATÉLITE
UNO SISTEMA DE ENSINO
UNO SISTEMA DE ENSINO
UNO SISTEMA DE ENSINO
UNO SISTEMA DE ENSINO
UNO SISTEMA DE ENSINO
UNO SISTEMA DE ENSINO
UNO SISTEMA DE ENSINO
UNO SISTEMA DE ENSINO
UNO SISTEMA DE ENSINO
UNO SISTEMA DE ENSINO
UNO SISTEMA DE ENSINO
UNO SISTEMA DE ENSINO
UNO SISTEMA DE ENSINO
UNO SISTEMA DE ENSINO
UNOTEC
UNOTEC
UNOTEC
UNOTEC
UNOTEC
UNOTEC
UNO TOTAL
UNO TOTAL
UNO TOTAL
UNO TOTAL
UNO TOTAL
UNOTV
Unymove
Unymove
Unymove
UNYSEG ALARMES MONITORADOS
UNYSEG ALARMES MONITORADOS
Uó Brechó
UP2 MKT EVENTOS
UPPER SAPATARIA
UPPER STORE
UP PLATE
UPSTAIRS IDIOMAS
UPSTYLE
URBEN TURISMO
URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS, CONSULTORES EM DIREITO ESTRANGE
UROTEC
URSINHO LULU
URUGUAY NATURAL PARRILLA GOURMET
URUGUAY NATURAL PARRILLA GOURMET
USAP
USBEE UNIÃO SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO
USE
USEMIXER
USETAXIWEB
USILIX
USINA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE
USINA DAP USINA DE DIAGNÓSTICOS DE ALTA PERFORMANCE
USINA ITAIQUARA DE AÇUCAR E ALCOOL
USINA UBERABA
USINA UBERABA
USINA UBERABA
USI USINAS SOCIAIS INTELIGENTES
USI USINAS SOCIAIS INTELIGENTES
USI USINAS SOCIAIS INTELIGENTES
USS
USS
USS
U.S. STEEL
U.S. STEEL PRODUTOS TUBULARES DO BRASIL
U.S. STEEL PRODUTOS TUBULARES DO BRASIL
U.S. STEEL TUBULAR PRODUCTS
U.S. STEEL TUBULAR PRODUCTS
U.S. STEEL TUBULAR PRODUCTS
US UNIQUE STORE
UTC AEROSPACE SYSTEMS
UTC AEROSPACE SYSTEMS
UTC AEROSPACE SYSTEMS
UTC AEROSPACE SYSTEMS
UTC AEROSPACE SYSTEMS
UTC AEROSPACE SYSTEMS
UTC AEROSPACE SYSTEMS
UTC AEROSPACE SYSTEMS
UTC AEROSPACE SYSTEMS
UTC AEROSPACE SYSTEMS
UTC AEROSPACE SYSTEMS

828782326
828782350
828782334
827229844
827229798
827229836
827229801
827229828
827229810
827229984
827229968
827229941
827229950
827229976
827229992
827240112
827240074
827240082
827240090
827240104
827240066
827240040
827240031
827240023
827240015
827240058
827240007
827229852
827229909
827229895
827229887
827229879
827229860
824945611
200026038
824945620
200052497
200052489
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820094161
820094170
820094188
820168912
820168920
826708854
820168939
820168947
826708757
826708790
826708765
826708781
826708773
826708803
829639535
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829639527
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905607910
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905559622
905559649
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901913049
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840259220
905574630
840228899
905574419
905574354
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905604580
829042741
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905532651
905596080
905557522
902873962
826726054
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905616413
905615751
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902762222
902762214
905575725
905555724
905555872
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905556020
905555767
905555988
905555910
905555945
905555805
905555740
905555961
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143
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Uv Brilho
UZIERVAS COSMÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS
V2 versão 2048 bits
V2 versão 2048 bits
V2 versão 2048 bits
V2 versão 2048 bits
VACA BURGUER
VÁ E VOLTE COM VIDA
VAJERÃO DOS PNEUS
VALBRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
VALDETE
Vale Meat
VALÉRIA DA AMAZONIA
VALÉRIA TOTTI
VALE SERVI
VALE-TRANSPORTE
VALIANCY GROUP
VALLFORMOSA
VALOR INOVAÇÃO
VALOR VERDE
VALSA
VALUE SOFT SISTEMAS
VALVOLINE BIKE XPERT
VÁLVULA GAZUL ESTABILIZADORA E OTIMIZADORA DE GÁS
VAMOS FALAR COM DEUS
VAMOS TIRAR O PLANETA DO SUFOCO
Van Gogh Perfumes
VANISH CLEAN & FRESH
VAPORETTO
VAPORETTO
VAPORETTO
VAPORETTO
VAREJÃO
VAREKAI
VAREKAI
VAREKAI
VAREKAI
VAREKAI
VARIEDAD CASTILLO
VARNISH PREMIUM
Vascello Bar Restaurante
VASCUTEK
VASOS DA TERRA
Vassouras Cidade dos Meninos
VASSOURAS E RODOS MENDONÇA M
VAZ HELMETS
VBR VETSTORE
VBR VETSTORE
VB VIDRAÇARIA BAHIA
VEDA SEMPRE
VEDMUR
VEDMUR
VEET NATURALS
VEGETABLE
VEG'S
VEG'S
VEG'S
VEG'S
VEJA
VELAS FLAMA
VELAS GLOBO CHAMMA
VÉLLAMO
VELÔ
VELÔ
VENCHI
VENCHI
VENCI
Venda Mais, Corretor
Venda Mais, Corretor
VENDA MINEIRA CAFÉ & OUTRAS DELÍCIAS
VENEZYZ
VERA ROSAS GROUP
VERDANO
VERE
VEREDA
VEREDAS
VEREDIANA PERSONAL TRAINER
VERIFIQUE
Versa
Versa rent a car
VERSATE
VERSATOUCH
VERSYS
VERSYS
VERT HOTÉIS
VESPER
VEST DANCE
Vestem
VESTIGIO
VESTÍGIO
VESTMIDIA
VESTOX
VET ANÁLISES LABORATÓRIO VETERINÁRIO SC
vetsociety
VIA AÉREA
VIABOX
Via Campo
VIA CITY
VIA COURO
VIA CRUVIANA
via eterna
VIAJAR GRAMADO
viajarnet
viajashop
VIAJAWEB
Via Legis Brasil
VIA MUNDI TURISMO
vianna moveis
VIA OPEN
VIA SETE LOUÇAS METAIS
VIA TRUCK
VIBE+
VIBORAS M C PALHOÇA - SC

902897063
840147392
905583795
905583949
905583973
905583906
905524756
840235470
905558502
905598113
905537564
902860348
905576152
905613368
905582616
830702849
830392424
902862251
840257511
902867350
823995178
905536665
840237740
905615441
830656529
904417689
904368505
840227361
819207691
819207640
817116125
819207705
819821829
840240970
840240724
840240716
840240686
840240694
827535392
905576667
906046238
840148801
902380265
902863517
902650734
902653555
905596021
905596137
905604067
905575075
902864220
902864297
840227388
828031983
900106611
900106417
900105232
900105232
822051842
902877070
902798286
902877747
905605365
905605802
905547756
905547772
905609336
905576195
905573005
902867172
903208059
905532660
905561473
902861840
825903505
905570634
905572955
905379268
905560132
905560167
825741246
840250967
902703498
902704397
902653130
821920162
902859730
902860445
822909723
902193619
830572171
840238347
905539133
905613635
905589793
901826413
905595980
905615590
826398979
905594053
905609425
840231679
902092570
905626320
902865455
905558871
818968460
905591763
902876325
905537297
902877771
905520475
902869361
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150
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
351
003
003
003
351
235
351
003
351
565
003
003
003
400
155
150
003
580
580
580
580
990
003
003
003
003
003
351
003
139
003
351
351
400
400
003
003
003
003
351
351
003
590
150
150
175
150
565
100
004
351
003
003
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003
351
230
003
003
351
565
003
003
141
003
003
565
003
400
400
400
400
351
351
565
230
400
003
003
003
003
400
003
003
351
003
003
003
100
003
241
003
823
003
351
003
351
003
351

716
267
994
996
996
995
747
331
838
1065
783
558
945
1105
982
192
161
569
411
613
1171
774
352
1124
176
722
722
292
1162
1162
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1162
1164
368
365
365
365
365
132
952
1153
275
473
578
486
488
1059
1061
1077
930
583
583
292
1177
430
430
430
430
1169
697
539
702
1090
1090
809
809
1095
945
905
611
719
754
872
567
1173
894
905
725
868
869
1172
383
515
515
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555
559
1169
470
166
358
796
1108
1041
450
1059
1127
127
1054
1095
317
467
1140
593
842
1162
1049
690
779
702
728
627

VIBRANCE
VIBRANCE
VIBRO AIR
VICENZA
VICTORIA GOLD
VICTORIA'S SECRET
VICTORY CONSULTING
Victtor Vargas
VIDA
Vida e Saúde
VIDA EUROPA
VIDA FELÍCIO
VIDA LINDA
VIDEO CONFERENCIA
VIDEO CONFERENCIA
VIDEO CONFERENCIA BANDEIRANTES
VIDEO CONFERENCIA BANDEIRANTES
VIDEOSIGN
VIDIGAL
VIDRAÇARIA REZENDE
VIDRICK JEANS
VIDRO
VIDRO
VIE L'AMOUR
VIGGO SISTEMAS
VIKINGS
VIKINGS
VILA BONITA
VILA EUROPA PENEDO
VILA FILMES
VILAGE MATARAZZO
VILAGE MATARAZZO
VILAGE MATARAZZO
VILAGE MATARAZZO
VILA ROMANA
VILELA VILELA
VILGON
VILLABIER
VILLA DAS PEDRAS POUSADA
VILLA FITNESS
VILLAGE MATARAZZO
VILLAGE MATARAZZO
VILLAGE MATARAZZO
VILLAGE MATARAZZO
VILLA HR
VILLA MAIORE RESIDÊNCIA SPA
VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA
VILLA SERTANEJA COUNTRY CLUB
VILLENA PRESENTES E DECORAÇÕES
VIMASCEND
VINARO
V-INCU I
Vinho e Prosa
VINHOS ONLINE
VINOVIT
VINTAGE CONCERT
VIONARO
VIONARO
VIONARO
VIPAL
VIPAL
VIPÃO PANIFICADORA
Vip Brasil com Amaury Jr.
VIP ESSÊNCIA
VIRA ARTE KIDS
VIRA ARTE KIDS
Virado num...Siri
VIRANDO DO AVESSO
VIRGIN
VIRGIN
VIRGIN
VIRGIN
VIRGIN
VIRID INTERATIVIDADE DIGITAL
VIRTUAL TARGET
VIRTUAL TARGET
VIRTUAL TARGET
VISÃO BORDADOS
VISAOOTICA
VISÃO TOTAL
VISCO ELÁSTICO GEL
VISINOX
VISIONA
VISIONA
VISIONA
VISIONA
VISIONA
VISION CCE
VISION CLEAN
VISION CLEAR
VISION CONSULTORIA AUDITORIA
VISIONE
VISION OS
VISION OS
VISION OS
VISION OS
VISION PORCELANATO
VISIONVET
VISITA COLORADA
VISLUMBRE
VISON
VISON
VISOVITE-LUTEÍNA
VISTA CAFÉ
VISTA CAFÉ
VISTEON
VISUALMOTOS
VISUALPARIS
VISUAL PLANETT
VISUSTV
VitaCamp
VITACER
VITACER

830751874
830751890
905599748
902876732
826497861
840148747
821867334
905523350
819766453
905546431
905537831
905537939
905520858
819625906
819624535
819624560
819625973
905575024
905613210
905568699
905576900
902829300
902829416
905595874
905559606
800014707
800014693
829040170
830629610
830454381
904111903
904111920
904111946
904111938
902865870
822575000
902864920
902657488
822343371
902876805
904205207
904205215
904205134
904205177
905570790
902864688
905524535
902859951
905586590
840231369
905612132
840238096
905569164
840145861
902888676
840257228
905563042
905563034
905562941
902320165
902319922
821702807
905574974
905568745
905538137
905538102
905562127
905573498
840259360
840259271
840259298
840259344
840259352
828516278
901082678
901082651
901082635
902866443
903958449
825962730
905604164
830703004
840166150
840166141
840166117
840166168
840166192
815113293
905614690
905614640
905539818
825741254
840229062
840229038
840229097
840229135
902871684
902665286
902125362
902665847
830519858
830519840
905571657
840252188
840252161
820206067
830668500
830703080
905557441
902799606
902864394
902914448
902914227
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P
P
P
P
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R
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R
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P
P
P
P
R
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010
010
003
351
351
003
400
003
552
003
003
003
003
565
565
565
565
003
003
003
003
010
010
003
003
552
552
090
400
351
155
155
155
155
351
270
351
400
270
351
155
155
155
155
003
351
003
351
003
003
003
003
003
003
100
003
003
003
003
560
230
665
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
565
565
565
235
351
150
565
003
351
003
003
003
003
003
565
003
003
003
565
003
003
003
003
351
400
400
400
230
560
003
003
003
990
241
100
003
004
351
100
100

215
215
1068
694
128
274
117
735
1163
807
787
788
732
1163
1163
1163
1163
930
1103
890
955
547
547
1058
864
1156
1156
143
170
163
721
721
721
721
598
119
588
491
119
694
722
722
721
721
894
587
744
556
1027
315
1099
355
891
266
713
409
881
881
880
1184
473
1168
928
890
789
789
875
911
427
426
427
427
427
1178
1182
1182
441
604
720
1173
1078
193
277
277
277
277
277
1158
1118
1118
803
1173
300
300
300
300
650
501
468
503
165
1181
898
392
392
1164
178
194
828
540
584
719
718
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VITACID
VITACID ACNE
VITACID PLUS
VITAFLOR
VITALE
VITALE ITAIQUARA
VITALICE
VITALICE
VITALICE
VITALICIA
VITALONGUM
Vitaltec
VITAMIL
VITA NOVA
VITAX D3
VITAX DERM
Vitrine Curitiba
Vitrine Marketing Promoção Eventos
VIVA!
Viva
VIVA AMBIENTAL
VIVA AMBIENTAL
VIVA AMBIENTAL
VIVA AMBIENTAL
VIVA AMBIENTAL
VIVABELLA
VIVA L´ARTE
VIVA L´ARTE
VIVAMAX
VIVAZ
VIVAZ
VÍVEA
VÍVEA
VÍVEA
VÍVEA
VÍVEA
VIVER BEM VIVER SAÚDE VIVER MAIS TOP LIFE
VIVER EM EQUILÍBRIO BELEZA
VIVER EM EQUILÍBRIO ESPORTES
VIVER EM EQUILÍBRIO ESPORTES
VIVER EM EQUILÍBRIO ESPORTES
VIVER EM EQUILÍBRIO NUTRIÇÃO
VIVER EM EQUILÍBRIO NUTRIÇÃO
VIVER EM EQUILÍBRIO NUTRIÇÃO
VIVER EM EQUILÍBRIO NUTRIÇÃO
VIVER EM EQUILÍBRIO ORGÂNICO
VIVER EM EQUILÍBRIO ORGÂNICOS
VIVER EM EQUILÍBRIO ORGÂNICOS
VIVER EM EQUILÍBRIO ORGÂNICOS
VIVER EM EQUILÍBRIO ORGÂNICOS
VIVER EM EQUILÍBRIO ORGÂNICOS
VIVER EM EQUILÍBRIO ORGÂNICOS
VIVIANGEL
VLADOS
VLX BRASIL
V.M.RABOLÚ
VM VALEMEDICAL
VM VIA MARQUÊS
Vó Adelaide
VODKA DE GLACE BALINOFF VODKA
VOGUE
VOGUE AUTOMOTIVE
VOGUE BAR
VOKKERO
VOLCONSA
VOLKSTANZGRUPPE GRÜNE STADT GRÜNE STADT VOLKSTANZGRUPPE
VOLT
VOLTA
VOLUSON
VORPAL
V O VIRTUAL OFFICE
VOYX YEUX INTERNATIONAUX
VOZ DA LIBERTAÇÃO
VOZ DA LIBERTAÇÃO
VOZ DA LIBERTAÇÃO
VOZES E ACORDES
VP COMUNICAÇÃO
V ROBERTO VASCON
VSENTRY
VS IMÓVEIS
vtrina
VULKEN
VULKEN
VULKEN
VULKEN
VULTURE
VULTURE
VxScan
VY CREATIVE
VYSTU
WA CELULARES
WA CELULARES
WAKING
WAL IMÓVEIS
WALKER
WALKER IMPORTS
WALL STREET ENGLISH
WALL STREET ENGLISH
WALL STREET ENGLISH
WALNEY CARVALHO O GVR
WAL PRESENTES
WASABI-O
WATER FRONT
WATTRUN
WAVE TRIBE
WAX EXPRESS - uma franquia Pelo Zero Depilação
WD MÓVEIS ARTESANAIS
WD MÓVEIS ARTESANAIS
WEALY
WE ARE THE ENERGY
WE ARE THE ENERGY
WEBFR@SCOS
WEBGERENCIAL
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830259724
830701907
830701915
830702733
901025836
904122387
905560078
905560094
905560116
902877356
840232080
905591143
905615310
829754520
840257406
840257392
902778285
902824813
820433616
905546415
905604130
905604180
905604105
905604040
905604083
902439553
905584058
905584139
901854492
902873954
902874012
905586395
905586468
905586328
905586107
905586271
828474966
828479550
828479526
828479488
828479496
828479712
828479569
828533652
828479577
828533423
828479305
828479321
828479313
828479283
828479267
828479275
822825740
830617078
905536312
900125543
905538846
905533097
905557433
905524357
840252455
905605110
840252471
830725482
830485015
902861832
829601945
840257481
840251734
902862162
819265004
830762990
905536800
905536851
905536940
830725091
902861190
840255772
840236999
905574346
905626826
905611454
905607112
905607660
905611608
830244492
830244484
902724622
840228910
905593626
830703357
830702482
840237022
905583698
824841824
905606744
840214693
840214685
840214731
905559819
905583868
902845926
840038160
905584112
825916259
901538388
905626281
905626273
830724303
905558820
905558715
905532791
902869558
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241
735
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235
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003
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565
400
003
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003
003
011
003
003
003
003
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235
351
295
003
003
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990
351
003
003
003
100
100
003
003
003
003
003
003
003
003
175
175
351
003
003
351
351
003
003
100
003
003
003
003
003
003
351
003
003
400
150
003
003
010
003
003
003
351

157
186
186
191
441
721
867
868
868
699
321
1048
1122
150
410
410
531
547
1165
807
1077
1078
1077
1076
1077
475
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452
668
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1023
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1022
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138
139
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138
138
139
139
139
139
139
138
138
138
138
138
138
1169
167
769
430
794
757
828
742
393
1088
393
213
164
567
147
410
388
568
1162
216
775
776
777
211
564
395
345
921
1142
1096
1093
1093
1097
157
156
519
299
1052
195
190
345
993
123
1092
283
283
283
866
995
548
232
998
126
444
1140
1140
209
842
840
755
629

WebRota
905615450 P 003
WEFLEX DUTO
830722769 P 351
Wellkids
905615620 P 003
Wellkids
905615514 P 003
Wellmix
905615557 P 003
Wellmix
905615581 P 003
Wellmix
905615549 P 003
WEST VALLEY
902872168 P 351
WETZEL
840255942 P 003
WEZEN
902866400 P 351
WF BRASIL
905538749 P 003
WF BRASIL
905538722 P 003
WHEB
840252404 P 011
WHITE GOLD
902660110 P 400
WHITE GOLD
902660071 P 400
WHITERIVER
905600525 P 003
WIDBOOK
902365932 P 091
wifi
905586212 P 003
wifi
905586409 P 003
WI-FI PLANET
829719431 P 100
WI-FI PLANET
829719393 P 100
WILD CAT
902913344 P 241
WILDWOOD
905585810 P 003
WILLETT
814752845 R 990
WINDOWS
840258399 P 003
WIND PARADE
905592336 P 003
WINE & CO.
905537343 P 003
WINGLE
840118430 P 003
WINNIE THE POOH
828934215 P 100
WINTER CAFÉ
905570839 P 003
WinUBS.Net Sistema de Gestão de Unidades Básicas de Saú 902865650 P 351
Wireless
830333274 P 351
WISE BID
829517278 P 090
WISE CATEGORIAS WISE
829517260 P 090
WISE INSTITUTO WISE
829517243 P 090
WISHFUL BOYS
824941748 R 560
WK
840235607 P 003
WM WE LOVE MODELS
905532775 P 003
WONDER NEWS
900682671 R 590
WOOD´S STORE
902610384 P 400
WOOD´S STORE
902610104 P 400
WOOZLES
840109695 P 003
WOOZLES
840109598 P 003
WOOZLES
840109644 P 003
WOOZLES
840109830 P 003
WOOZLES
840109776 P 003
WOOZLES
840110421 P 003
WOOZLES
840110537 P 003
WOOZLES
840109881 P 003
WOOZLES
840110405 P 003
WOOZLES
840110359 P 003
WOOZLES
840110472 P 003
WOOZLES
840109938 P 003
WOOZLES
840109725 P 003
WOOZLES
840109989 P 003
WORKMAN
905600410 P 003
Works
905590082 P 003
Workshop Internacional de Forró
905555708 P 003
WORLD BUSINESS FORUM
840108915 P 003
WORLD BUSINESS FORUM
840108907 P 003
WORLD CLASS
821235168 R 565
WORLD COMPLIANCE
902865781 P 351
WORLD COVER SHOW
905564138 P 003
WORLD HORSE
902815253 P 400
WORLD RODEO
902815229 P 400
WORLD VOICE DAY
840236760 P 003
WORLD VOICE DAY
840236816 P 003
W PAULISTA
905574850 P 003
W PAULISTA OFFICES
905574613 P 003
WRECKINGBALM
830763201 P 351
WRECKINGBALM
830763198 P 351
W WOLCO
840111126 P 003
WWW.COMPRE TUDO.COM.BR
900453001 P 100
WWW.EGGBOXITAIQUARA.COM.BR
904193497 P 230
WWW.ITAIQUARA.COM.BR
904193438 P 230
WWW.ITAIQUARA.COM.BR
904193357 P 230
www.MestreGula.com.br
902859773 P 004
WYSE P25
840231849 P 003
WYSE P25
840231830 P 003
XANLITE
840258348 P 003
XAPISCOFIX
902890026 P 351
XARÉU COMIDA DA ROÇA
901837571 P 400
XÁRIS Presente de Deus
902873911 P 351
XAROPINHO
821962299 P 400
XBYRIO
902867466 P 351
XCMG BRASIL
902242903 P 150
XCMG Brazil
902100750 P 175
XCO
840021216 P 003
XEBOLITA
818844426 R 570
Xementinho
902876830 P 351
XENERGY
830501207 P 235
XENERGY
830501193 P 235
XENERGY
830501223 P 235
XENERGY
830501185 P 235
XENERGY
830501223 P 230
XENERGY
830501207 P 230
XENERGY
830501193 P 230
XENERGY
830501185 P 230
XERETA
905599020 P 003
X-EYES
905566890 P 003
XGEVA
830723919 P 351
XIIIS
905601890 P 003
XIIIS
905601866 P 003
XIS DO VINI
902878336 P 351
XISSES
840257058 P 003
XL
901827533 R 569
XLERATOR
840228775 P 003
XODÓ
902869906 P 351
XPAN LITE
902873520 P 351
XS BIKE
905573633 P 003
XT
830724478 P 351
XTER
840238789 P 003
XTERA
905565398 P 003

113
1124
200
1127
1125
1126
1127
1126
655
397
603
792
792
393
492
492
1071
473
1020
1023
149
149
718
1016
1158
418
1050
780
265
142
894
594
158
146
146
146
1171
333
755
1182
479
479
239
238
239
241
240
248
249
241
248
247
248
242
239
243
1071
1043
821
234
234
1167
596
883
545
545
343
343
926
924
217
216
256
434
721
721
721
555
319
319
418
714
450
668
118
614
471
468
224
1162
695
165
165
165
165
165
165
165
165
1066
888
206
1072
1072
706
408
1183
298
632
665
913
209
362
885
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XTL
XTL
Y3
YACHTBAHIA
YACHTRIO
YACHTSP
YACHTSUL
YASMIN
YASMIN MENDES FARIAS
YAXUN
YES BEAUTY
Yes Curves
Yes Curves
YES NATURALS
YES RELAX
YOGUEDES
YOGUFROZEN
YOKOMITSU
YOLA
YOLA
YORK FREE ROAD
YOSAKOI SORAN BRASIL
YOSI SAMRA YS
YOSI SAMRA YS
YOU ARE THE LIVING PROOF
YOUCARD
YOUPHOTO
YPU TRANSPORTES
YUBI
YU GIRL!
YU JEANS
YU KIDS!
YU MEN!
YU MEN!
YUPPIE
Zabor
Zagaia Eco Resort
ZAION
ZANELLO
ZANELLO
ZANZA BABY
ZARA FOR MUM
ZARA FOR MUM
ZARA FOR MUM
ZARA FOR MUM
Z AVZ
Z AVZ
Z AVZ
Zaxo
ZÉ BONITO
Zecológico
ZÉ DA GUIOMAR
ZÉ DA GUIOMAR
Zé Ferrão
ZEFFEX
ZEFFEX
Zen SHIN Propaganda e Marketing
zero grau
ZERO ODOR
ZETA INFORMÁTICA
ZEUS
ZEZE DO ARROCHA
ZF-ECOMID
ZF-ECOMID
ZF-ECOMID
ZF-INTARDER
ZF-INTARDER
ZF-INTARDER
ZF-TC TRONIC
ZF-TC TRONIC
ZF-TC TRONIC
ZIBOX
ZIGNUM
ZII HOTEL
ZII HOTEL
ZII HOTEL
ZIIP
ZILQUIMICA
ZINCORAL
ZINCUM
ZINGANIZAÇÃO
ZIP COOL
ZIP KIDS
ZIP LUBE
ZIP LUBE
ZIP LUBE
ZIP LUBE
ZIP LUBE
ZIP LUBE
ZipNight Onde tudo começa
ZIPRAS
ZIPS GIRL
ZIPZ
ZIP ZAP BOP
ZIRVIT
ZMR ZYMMER
ZODIAC MILPRO
ZODIAC MILPRO
ZONDA
ZONDA
ZONEX
ZOOGESTÃO Maneio Técnico e administrativo de Efectivos
ZOOM
ZOOMFOTO
ZS ZONA SUL
ZUGGI
ZUGGI
ZUMA
ZUMA
ZUPER
ZYOLAN
Z ZAGAYA
Z ZAINE

905605420
905605624
818697822
905577094
905576829
905577000
905576942
905605152
902023055
902860933
905536142
905536347
905536401
905536320
905532929
826712665
905539664
905585127
830723005
830723013
902865498
902188933
905590457
905590430
840257830
902647377
902647407
905493753
902876260
829895361
824370066
829895388
829895345
829895329
900697920
905549457
902872338
905614097
905572807
905572742
902322869
830723854
830723889
830723838
830723820
905572777
905572890
905572947
905548418
902844334
902800108
902870211
902870203
905548892
830751882
830751858
900812338
906033128
840238215
905604660
905562569
830702520
840238150
840238169
840238142
840238185
840238193
840238177
840238118
840238134
840238126
840111053
820880027
905523750
905523857
905524233
824908317
829230955
905584430
905589254
840259387
823064590
821610104
840256213
840256221
840256248
840256264
840256299
840256272
905556640
840232004
822029502
905564707
821373935
840257384
900682361
840241135
840241143
830244476
830244530
830724850
905614526
830403116
902857479
902712535
902866290
902866338
840245874
840245866
902666606
901805505
905615379
902864750
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003
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100
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400
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003
100
003
003
003
025
351
351
351
351
003
003
003
003
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351
351
003
010
010
100
139
003
003
003
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
565
003
003
003
100
269
003
003
003
351
351
003
003
003
003
003
003
003
003
100
003
351
003
400
003
003
175
175
100
003
100
351
400
351
351
003
003
400
400
003
351

1090
1090
1161
959
955
956
956
1089
466
562
768
770
771
770
756
130
802
1008
201
201
593
469
1046
1045
413
484
484
727
688
153
122
153
153
153
437
814
656
1114
902
902
473
203
204
203
203
902
904
904
812
548
541
633
633
814
215
215
439
1153
357
1082
880
190
356
356
356
357
357
356
355
355
355
256
1166
737
738
740
123
144
1001
1040
428
120
116
399
400
400
400
400
400
826
320
118
884
116
410
436
369
369
156
157
210
1117
162
552
517
602
603
375
375
503
450
1123
587

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

ZIP ZIP
ZOATO
ZOATO
ZOATO
ZOATO
ZOATO
ZUQUETTO SEMENTES

824058062
905614089
905613880
905613660
905614461
905614208
902419382

P
P
P
P
P
P
P

351
003
003
003
003
003
180
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1114
1109
1108
1116
1115
474
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Despachos em Pedidos
RPI 2207 de 24/04/2013

No.810903610 07/07/1982
295
Tit.ROSSET & CIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61522173000164
*NOTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO JUDICIAL,
PUBLICADA NA RPI 824, DE 05/08/1986, POR
ERRO MATERIAL.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA
No.817267441 26/05/1993
235
Tit.OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02939073000179
*CED - UCHTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.817529250 23/11/1993
270
Tit.ZETAX TECNOLOGIA ENGENHARIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57359747000158
Procurador: L.C.P. & ASSOCIADOS S/C LTDA
No.817878556 26/05/1994
269
Tit.CENTRO DE NEGOCIOS DE SAO PAULO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38887667000120
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CENTRO DE NEGÓCIOS" OU DE
SEUS ELEMENTOS ISOLADOS.
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CENTRO DE NEGÓCIOS" OU DE
SEUS ELEMENTOS ISOLADOS.
Procurador: GOBERNATE MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.818363789 22/03/1995
269
Tit.COUGAR PRODUTOS AUTOMOBILISTICOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67816298000183
Procurador: FERRARO E FACCIOLI ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.818565829 26/06/1995
269
Tit.COUGAR PRODUTOS AUTOMOBILISTICOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67816298000183
Procurador: FERRARO E FACCIOLI ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.819044261 07/02/1996
235
Tit.BANCO FIAT S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61190658000106
*CED.1 - BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MEDICAL CARE".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.819824496 24/02/1997
210
Tit.UNITED AIR LINES INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0250937
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.819855804 06/03/1997
150
Tit.OCAPANA SA COMERCIO E INDUSTRIA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07201361000145
*INCISO III DO ART. 155 C/C INCISO III DO ART.
219 DA LPI.
Procurador: WETTOR BUREAU DE APOIO
EMPRESARIAL S/C LTDA
No.819855804 06/03/1997
295
Tit.OCAPANA SA COMERCIO E INDUSTRIA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07201361000145
*DESPACHO DE ANULAÇÃO PUBLICADO NA RPI
Nº 1778, DE 01/02/2005, TENDO EM VISTA
NOTA/PROC/CJCONS Nº 059/09. FICA
RATIFICADO O DESCONHECIMENTO DE
PETIÇÃO PUBLICADO NA RPI 1647, DE
30/07/2002.
Procurador: WETTOR BUREAU DE APOIO
EMPRESARIAL S/C LTDA

No.820252999 03/10/1997
191
Tit.BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62237425000176
Procurador: MARCO ANTONIO SALTINI
No.820269646 24/09/1997
269
Tit.HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0391077
Especific.: serviços de engenharia civil e construção
de edifícios, incluindo construção de túneis;
construção de estradas, incluindo a produção de
praças,
construção
de
vias
rastreadas,
particularmente para a operação de ferrovias;
construção de instalações para disposição e
purificação de águas servidas "esgoto",...
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.820481882 04/12/1997
270
Tit.SUPERMERCADO MODELO LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00949610000136
Procurador: JOEL RIBAS VAZ
No.820689513 23/03/1998
100
Tit.J.L. DE MEDEIROS & ARAÚJO LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40791980000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPERMERCADO COMPRE BEM

No.819979937 17/07/1997
295
Tit.A CRISTINA ARARUNA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01788693000191
*DESPACHO DE ANULAÇÃO PUBLICADO NA RPI
Nº 1778, DE 01/02/2005, TENDO EM VISTA
NOTA/PROC/CJCONS Nº 059/09. FICA
RATIFICADO O ARQUIVAMENTO PUBLICADO NA
RPI 1679, DE 11/03/2003.
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.820069809 28/05/1997
351
Tit.GUARDIAN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64265051000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GUARDIAN SECURITY

No.819479926 30/08/1996
269
Tit.ELECTROLUX DO BRASIL S/A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76487032000125
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CÍRCULOS DE AMIGOS".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CÍRCULOS DE AMIGOS".
Procurador: MEGA - MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.819788708 14/01/1997
269
Tit.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND
GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0354716
Especific.: cânulas; preparações sanitárias e
farmacêuticas para terapia de diálise; substâncias
dietéticas
adaptadas
para
uso
médico;
desinfetantes.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MEDICAL CARE".

Procurador: ASSEMP - MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

CFE(4) 1.15.25; 3.7.21; 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 09.20
Especific.: alarmes residenciais, comerciais, circuitos
internos de televisão, porteiro eletrônico e iluminação
de emergência.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SECURITY".
*DEFERIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 40.15
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
816774277
Procurador: LRS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.820760749 20/05/1998
Tit.CEREAIS BRAMIL LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32296378000170
Procurador: SECURITY ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA

270

No.820760757 20/05/1998
Tit.CEREAIS BRAMIL LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32296378000170
Procurador: SECURITY ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA

270

No.820883646 01/07/1998
270
Tit.NOVARTIS AG. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0343706
Procurador: SARA GRACINDA DA SILVA RAMOS
No.820943762 22/07/1998
100
Tit.COMPREBEM COMÉRCIO E TRANSPORTES
LIMITADA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89621080000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPREBEM
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Procurador: EDUARDO ANTUNES
No.821384821 27/01/1999
270
Tit.FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO
DO AMAZONAS (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04405064000123
Procurador: O PRÓPRIO.
No.821471961 02/07/1999
400
Tit.MARVIC'S EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02286586000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAFÉ TEEN
Clas.Prod/Serv: 38.60
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS
ELEMENTOS NOMINATIVOS ISOLADAMENTE.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA

CFE(4) 25.5.1; 25.7.1
Clas.Prod/Serv: 40.15 ; 40.20
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
816774277
Procurador: LEALVI MARCAS E PATENTES
No.821187210 15/10/1998
400
Tit.EXIBIDOOR PROPAGANDA LTDA. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06571178000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EXIBIDOOR
Clas.Prod/Serv: 16.50
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: ISABEL SOLANGE FERREIRA DE
CASTRO
No.821243330 30/11/1998
269
Tit.BENECKE-KALIKO AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0455989
Especific.: peças de veículos, particularmente,
moldes pré-fabricados, elementos de cobertura,
consoles e bandejas para o interior de veículos,
incluindo tablados, painés interiores de porta,
revestimentos de teto (todos os produtos
supracitados
feitos
de
preferivelmente,
completamente ou parcialmente de material
sintético).
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.821254430 29/03/1999
165
Tit.COLUMBUS NETWORK LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01100329000197
*ART. 224 DA LPI (SUNSHINE ENTERTAINMENT
LTDA) PET. (SP) 018698 DE 09/06/2004. * INT.
ANTONIO AUGUSTO DO NASCIMENTO.
Procurador: ODEON MARCAS E PATENTES
No.821331337 05/05/1999
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.821373935 24/05/1999
Tit.CIDA MARQUES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03020808000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZIP ZAP BOP

351

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 25.10 ; 25.20 ; 25.30
*DEFERIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.

No.821608657 12/04/1999
Tit.EXPERT ASSESSORIA CONTABIL LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05695809000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPERT

Marca: REAL PLUS
Clas.Prod/Serv: 02.10
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO
TERMO "PLUS" ISOLADAMENTE
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.821658794 22/09/1999
400
Tit.TINTAS REAL COMPANY IND. E COM. DE
TINTAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01129082000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REAL GRAFF
Clas.Prod/Serv: 02.10
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 35 prestação de serviço de processamento
de dados.
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.821610104 30/08/1999
351
Tit.PALADINO'S INDUSTRIA E COMERCIO DE
MODA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71738884000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZIP KIDS
Clas.Prod/Serv: 25.10 ; 25.20 ; 25.30
*DEFERIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: P.A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.821653946 20/09/1999
400
Tit.DELTALINE PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06886845000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLYLOCK
Clas.Prod/Serv: 17.20
Especific.: cola para travamento e vedação de
portas, parafusos
e prisioneiros, mangas de
borracha, reparos para câmaras de ar; fita adesiva
para vedação; fita anti-ruído; fita isolante; manchões
para pneus; massa plástica para vedação;
composições para impedir irradiação de calor;
composições químicas para reparar vazamentos,
composto selantes para juntas.
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: MAURICIO DARRÉ
No.821658786 22/09/1999
400
Tit.TINTAS REAL COMPANY IND. E COM. DE
TINTAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01129082000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

No.821658808 22/09/1999
400
Tit.TINTAS REAL COMPANY IND. E COM. DE
TINTAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01129082000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REAL PISOS E FACHADAS
Clas.Prod/Serv: 02.10
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PISOS E FACHADAS"
ISOLADAMENTE
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.821662244 08/04/1999
269
Tit.KLEY HERTZ SA INDUSTRIA E COMERCIO
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92695691000103
Procurador: PAP CONS. EM MARCAS E
PATENTES LTDA
No.821755692 28/10/1999
400
Tit.BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES,
MERCADORIAS E FUTUROS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09346601000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MULTIVENDOR
Clas.Prod/Serv: 36.10 ; 36.70
Apostila: NO CONJUNTO
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: GUSMÃO & LABRUNIE S/C LTDA
No.821772090 05/11/1999
400
Tit.SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8355720
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NUTRIR

CFE(4) 4.5.3; 11.1.1; 20.1.1
Clas.Prod/Serv: 41.70
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: MARCIA CRISTINA RAFFAELLI
SANTANNA
No.821814206 23/11/1999
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Tit.SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS
INDUSTRIAIS E PARA A CONSTRUÇÃO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61064838000133
Procurador: REMARCA REG DE MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.821853546 07/12/1999
400
Tit.REAL CORRETORA DE SEGUROS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02804233000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REAL HABITACIONAL
NCL(8) 36 de seguros e resseguro e de previdência
privada.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO
TERMO "HABITACIONAL".
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.821858955 10/12/1999
400
Tit.IMPORTADORA E EXPORTADORA JIMMY
LIMITADA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04381620000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIPLOMAT
Clas.Prod/Serv: 09.35 ; 09.50 ; 09.80
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: SILVIO DARRÉ JUNIOR
No.821859226 10/12/1999
400
Tit.EMPORIO PERFUMADO COSMÉTICOS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03531173000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SR & SRA BABY
Clas.Prod/Serv: 03.20
Apostila: NO CONJUNTO.
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: SIDNEI JOSÉ MANO
No.821862189 19/07/1999
400
Tit.DAL POZZO COMÉRCIO DE PEDRA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04174266000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRI HOTEL

CFE(4) 26.1.1; 27.7.1
Clas.Prod/Serv: 36.30
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONSULTING", ISOLADAMENTE.
Procurador: NATAN BARIL
No.821868748 30/07/1999
400
Tit.THE BURTON CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0257583
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SPECIAL BLEND
Clas.Prod/Serv: 25.10 ; 25.20 ; 25.30
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

No.821910442 23/12/1999
Tit.MARIOKÊ COMÉRCIO DE APARELHOS
ELETRÔNICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02873360000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: M MARIOKE

400

No.821872877 15/12/1999
400
Tit.KIEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03812520000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KIEL
CFE(4) 27.5.1
NCL(8)
28
máquinas
automáticas
para
entretenimento, operadas com moedas [caçaníqueis].
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 07.10
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: JOSE RICARDO GONCALVES
AZENHA
No.821894560 21/12/1999
Tit.INDUSTRIA BRASILEIRA DE INFLAVEIS
NAUTIKA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47262407000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NAUTIKA

No.821912240 27/12/1999
400
Tit.MARIA APARECIDA SOARES BORGES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01994435801
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CORPUS FINUS

400

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(8) 43 serviços de hotelaria
Apostila: Sem exclusividade de uso da palavra "
HOTEL ".
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: AVAN ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO LTDA
No.821867334 29/07/1999
400
Tit.VICTORY CONSULTING CORRET DE SEG. DE
VIDA E SAÚDE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03285945000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VICTORY CONSULTING

No.821905554 17/08/1999
400
Tit.TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558134000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NET CARD
Clas.Prod/Serv: 40.15 ; 40.20
Especific.: serviços auxiliares ao comércio de bens
móveis, inclusive à importação e à exportação;
serviços de locação e administração de bens
móveis.
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANIEL ADVOGADOS

CFE(4) 2.3.25
NCL(8) 44 serviços de estética pessoal, maquilagem
e de cabeleireiros.
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DINÂMICA MARCAS E PATENTES

CFE(4) 25.5.1
Clas.Prod/Serv: 12.10 ; 12.20
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: UNIÃO FEDERAL MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.

No.821920162 23/08/1999
400
Tit.EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33530486000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VESPER
Clas.Prod/Serv: 09.35
Especific.: aparelhos de comunicação em geral e
seus componentes.
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
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Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.821929380 09/08/1999
351
Tit.SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA
MINERAL LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02991389000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NATIVA

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(7) 25 roupas e acessórios de vestuário de uso
comum; roupas e acessórios para a prática de
esportes.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "SURF".
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.821934490 13/01/2000
400
Tit.BOUGAINVILLE ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01048440000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BOUGAINVILLE

CFE(4) 25.5.1
Clas.Prod/Serv: 35.10
Especific.: água mineral
*DEFERIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006. ESPECIFICAÇÃO ADAPTADA PARA
MELHOR ADEQUAÇÃO À CLASSE
REIVINDICADA. NESTA DATA CORRIGIMOS A
PARTE NOMINATIVA DA MARCA DE ACORDO
COM A ETIQUETA APRESENTADA.
Procurador: A.M.P. MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.821932888 12/01/2000
400
Tit.MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03836739000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPERBID

CFE(4) 15.7.7
NCL(7) 41 educação pré-escolar de 18 meses a 6
anos
Procurador: O PRÓPRIO.
No.821952757 24/01/2000
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.821956140 28/01/2000
351
Tit.ROBERTO DA COSTA & CIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01524704000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: R.C.

CFE(4) 26.2.5; 27.5.1
NCL(7) 35 intermediação na comercialização de
eletrodomésticos, fogões, geladeiras, computadores
e seus acessórios, bicicletas. carros, motos,
materiais de escritório, sofás, cadeiras, mesas,
televisores, máquinas de lavar louça, máquinas de
lavar roupa, máquinas de secar roupas,
churrasqueiras, impressoras, motores, embarcações,
aviões, pneus, papel.
Procurador: FABÍOLA MOYSÉS SODRÉ SANTORO
No.821933361 11/01/2000
Tit.ROGERIO SIMOES SUZANO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51371425000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SURF INN

400

CFE(4) 26.4.16; 27.5.1
NCL(7) 19 materiais de construção não metálicos.
Procurador: DINÂMICA MARCAS E PATENTES
No.821962299 27/08/1999
400
Tit.M2 LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04050711000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XAROPINHO
Clas.Prod/Serv: 21.10 ; 21.20
Especific.: alimentos e artigos p/ animais
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: ROBERTA ADRIANA M. P. FRANÇA
No.822020122 14/09/1999
400
Tit.NUTRIRAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA EPP. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01694988000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CALCIFOR
Clas.Prod/Serv: 21.10

*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: MARPA CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.822029502 15/09/1999
100
Tit.INDUSTRIA DE CALCADOS HELCIO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17144817000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZIPS GIRL
Clas.Prod/Serv: 25.10 ; 25.20 ; 25.30
Especific.: o objetivo social da empresa continua
sendo indústria e comércio, importação e exportação
de calçados e artigos do vestuário de qualquer
espécie e uso, couros e materiais plásticos, bem
como, seus artefatos, podendo ainda prestar
serviços de representações, beneficiamento e
confecções sob encomenda de quaisquer produtos,
sendo o prazo de sua duração por tempo
indeterminado.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
821610104
Procurador: ALMIR CORREA DE LACERDA
No.822042894 20/09/1999
400
Tit.TORTUGA COMPANHIA ZOOTÉCNICA
AGRÁRIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56992951000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOI VERDE
Clas.Prod/Serv: 05.70
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: GOBERNATE MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.822068834 04/10/1999
Tit.CDI BRASIL COMERCIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02766204000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CDI

400

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 09.25 ; 09.35 ; 09.40
Especific.: elementos elétricos básicos e para
iluminação, aparelhos de comunicação em geral e
seus componentes, discos e fitas em geral.
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: SOMARCA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
No.822081423 01/10/1999
Tit.RETOCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02721715000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RETOCAR

400
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*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.822312506 02/06/2000
270
Tit.BROTHER INDUSTRIES, LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0017949
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 37.43
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO
ELEMENTO NOMINATIVO .
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.822196409 28/04/2000
Tit.DECOLAR.COM LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03563689000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DECOLAR.COM.BR

351

No.822312514 02/06/2000
270
Tit.BROTHER INDUSTRIES, LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0017949
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.822312530 02/06/2000
270
Tit.BROTHER INDUSTRIES, LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0017949
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.822578077 31/08/2000
295
Tit.FRANCA EXPRESS TRANSPORTES E
ARMAZENAGEM DE PRODUTOS EM GERAL
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02597900000193
*DEFERIMENTO, NOTIFICAÇÃO DE RECURSO E
INDEFERIMENTO PUBLICADOS
RESPECTIVAMENTE NAS RPI'S 2040 DE
09/02/2010, 1875 DE 12/12/2006 E 1845 DE
16/05/2006 TENDO EM VISTA INCORREÇÃO NA
MARCA.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
No.822583194 30/03/2000
Tit.CIVANEI DE ARAÚJO EVANGELISTA-ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01048463000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NACIONAL BRINDES

004

No.822312549 02/06/2000
270
Tit.BROTHER INDUSTRIES, LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0017949
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.822315807 08/06/2000
270
Tit.ATTACK INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75563973000138
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.822343371 16/12/1999
270
Tit.POUSADA VILLA DAS PEDRAS - MORRO DE
SÃO PAULO LTDA. EPP (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07794479000124
Procurador: PAULO FERNANDO CAROSIO

CFE(4) 18.5.1; 27.5.1
NCL(7) 39 atividades de agência de viagem e
turismo [exceto reservas de hotel], reserva e/ou
venda de passagens para qualquer meio de
transporte, terrestre, aéreo, fluvial ou marítimo, bem
como traslados de grupos de pessoas; prestação de
serviços de recepção e atendimento de turistas
incluídos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "DECOLAR" E ".COM.BR".
*ADICIONADA À ESPECIFICAÇÃO A RESSALVA
"INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE INTERNACIONAL
REIVINDICADA.
Procurador: GLENDA CARVALHO ROCHA DE
OLIVEIRA

No.822426668 31/01/2000
270
Tit.SAP AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0298484
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.822479885 01/08/2000
Tit.DATAMARK LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48435804000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JUST I2I

400

No.822196417 28/04/2000
100
Tit.DECOLAR.COM LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03563689000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DECOLAR
NCL(7) 39 atividades de agência de viagem e
turismo [exceto reservas de hotel], reserva e/ou
venda de passagens para qualquer meio de
transporte, terrestre, aéreo, fluvial ou marítimo, bem
como traslados de grupos de pessoas; prestação de
serviços de recepção e atendimento de turistas
incluídos nesta classe.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI. ADICIONADA À
ESPECIFICAÇÃO A RESSALVA "INCLUÍDOS
NESTA CLASSE" PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À
CLASSE INTERNACIONAL REIVINDICADA.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.1.1; 27.5.1
NCL(7) 35 serviços de pesquisas de mercado.
Procurador: RENATO CATAPANI

No.822284618 13/12/1999
400
Tit.PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA S.R.L.
(IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5049830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARCLT
NCL(8) 09 cabos de fibra ótica.
Prior.:75/749310
21/06/1999 US

No.822578077 31/08/2000
175
Tit.FRANCA EXPRESS TRANSPORTES E
ARMAZENAGEM DE PRODUTOS EM GERAL
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02597900000193
*PET 018060072379 DE 07/07/2006, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA
ANULAÇÃO DO INDEFERIMENTO.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

No.822575000 29/08/2000
Tit.VILELA VILELA & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78907771000154
Procurador: ABM ASSESSORIA BRAS. DE
MARCAS LTDA

270

CFE(4) 26.2.5; 26.11.2; 27.5.1; 29.1.1,4
NCL(7) 35 comércio de brindes.
*POR
ALTERAÇÃO
DA
CLASSE
E
DA
ESPECIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NA
PET. (SC) 008837, DE 05/12/2002. DEIXAMOS DE
INCLUIR NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO "EM
GERAL", POR SER GENÉRICA PARA FINS DE
CLASSIFICAÇÃO.
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE
No.822688921 18/04/2000
100
Tit.FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO
DE MINAS GERAIS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17212069000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROJETO COMPRE BEM

CFE(4) 4.5.3; 26.1.2; 26.2.1; 26.11.1
NCL(7) 35 gestão de negócios comerciais, cujo
objetivo é impulsionar a indústria mineira.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
816774277
Procurador: MARÍLIA MELLO RIBEIRO
ALVARENGA
No.822727951 11/05/2000
100
Tit.COMPREBEM COMÉRCIO E TRANSPORTES
LIMITADA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89621080000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPREBEM
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64576606000152
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/C LTDA

Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA

No.823064590 05/07/2000
351
Tit.CATIVA TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80959513000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ZIP COOL

No.823110281 23/03/2001
270
Tit.NELCI CANGUSSU SANTOS ALCADE ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00328657000182
Procurador: LOYAL TRADE MARK ASSES PROP
IND S/C LTDA

CFE(4) 26.4.2; 26.11.3; 27.5.1
NCL(7) 35 administração comercial, supermercados,
lojas de conveniência, gestão de negócios
comerciais.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
816774277
Procurador: LEALVI MARCAS E PATENTES
No.822849224 20/06/2000
400
Tit.CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33649575000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLAMENGO
NCL(7) 32 refrigerantes, xaropes e pó para fazer
refrigerantes, águas minerais e gasosas e outras
bebidas não alcoólicas, bebidas e sucos de frutas e
vegetais, cervejas e cervejas brancas; bebidas de
frutas congeladas.
Prior.:11356/1999
20/12/1999 CH
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.822854155 07/12/2000
230
Tit.OVERLAP CONSULTORES EM MARKETING E
FORMAÇÃO SOCIEDADE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03008104000130
*NOME ALTERADO
Procurador: SARA SANCHEZ SANCHEZ
No.822854171 07/12/2000
230
Tit.OVERLAP CONSULTORES EM MARKETING E
FORMAÇÃO SOCIEDADE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03008104000130
*NOME ALTERADO
Procurador: SARA SANCHEZ SANCHEZ
No.822854198 07/12/2000
230
Tit.OVERLAP CONSULTORES EM MARKETING E
FORMAÇÃO SOCIEDADE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03008104000130
*NOME ALTERADO
Procurador: SARA SANCHEZ SANCHEZ
No.822861950 21/06/2000
351
Tit.THE HARTZ MOUNTAIN CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0307386
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HARTZ ADVANCED CARE
NCL(7) 05 produtos de erradicação de pulgas e
carrapatos em forma de cápsula para serem
ingeridos por cães; pastilhas contra pulgas e
carrapatos para gatos, pastilhas contra pulgas e
carrapatos para cães; vitaminas para gatos e cães;
produtos contra pulgas e carrapatos para gatos e
cães; produtos de erradicação local de pulgas e
carrapatos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ADVANCED CARE".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.822965720 13/07/2000
230
Tit.MACKERDUZ INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92633437000180
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
No.823057585 07/03/2001
270
Tit.RAFFINATO-ACESSORIOS DE COURO LTDA
ME (BR/SP)

No.823099857 22/03/2001
270
Tit.DIRETRIZ TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL S/C LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01746432000109
Procurador: EVANISE APARECIDA DE CAMPOS
FRANCO

No.823110290 23/03/2001
270
Tit.JEFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02999999000150
Procurador: LOYAL TRADE MARK ASSES PROP
IND S/C LTDA
CFE(4) 26.1.6
NCL(7) 25 artigos de malha incluídos nesta classe,
calções de banho, sungas, bermudas, bonés, calças,
camisas, camisetas, capote, capuzes, casacos,
ceroulas, vestuário para ciclistas, coletes, cuecas,
enxovais de bebês, roupas de ginástica, gorros,
roupas impermeáveis, japonas, jaquetas, luvas,
macacões, meias, pijamas, roupas de praia,
puloveres, saias, sutiã, uniformes.
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.823071707 09/03/2001
269
Tit.KÖNIG DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60683406000148
Especific.: produtos para a medicina veterinária e
artigos utilizados na área veterinária [incluídos nesta
classe]
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.823073548 12/03/2001
269
Tit.AZAFRANES LA BARRACA, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4820975
Especific.: chá, café, mel, sal, especiarias,
condimentos, infusões em geral [incluídas nesta
classe].
Procurador: SARA SANCHEZ SANCHEZ
No.823084329 01/08/2000
286
Tit.ASSISTEC LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17189903000165
*ATÉ A DECISÃO FINAL DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE NULIDADE DO REGISTRO
Nº 822767244.
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA
No.823091856 16/03/2001
269
Tit.ASTER PETRÓLEO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02377759000113
Especific.: lojas de conveniência [comércio de
produtos]
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO

No.823119220 29/03/2001
Tit.LABORATORIO PAULISTA DE ANALISES
CLINICAS S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45885472000107
*REG. C/ CAD: 811370585
Procurador: CPA-CENTRAL PAULISTA DE
ASSESSORIA S/C LTDA

241

No.823132153 30/03/2001
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.823136060 03/04/2001
400
Tit.TRADBRAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60836798000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FUJIYAMA
NCL(7) 30 biscoitos, bolachas, bolos, balas e
chocolates.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA
No.823137961 04/04/2001
270
Tit.YESCOM SERVIÇOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03574107000131
Procurador: J.BARONE E PAPA, ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.823146758 13/09/2000
150
Tit.J MUNIZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27449966000167
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 159 DA LPI.
Procurador: PAULO MAURICIO CARLOS DE
OLIVEIRA

No.823097900 21/03/2001
269
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Especific.: analgésicos não narcóticos
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA

No.823146758 13/09/2000
180
Tit.J MUNIZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27449966000167
*PET. WB 810110409675, DE 29/03/2011, INCISO I
DO ART. 219 DA LPI. INT. PAULO MAURÍCIO
CARLOS DE OLIVEIRA.
Procurador: PAULO MAURICIO CARLOS DE
OLIVEIRA

No.823098885 22/03/2001
269
Tit.SCUTTI INDUSTRIAL E ARMAZENAGEM LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58750985000152
Especific.: bebidas alcoólicas [exceto cervejas].
Procurador: SIGILO´S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.

No.823150208 05/04/2001
270
Tit.ANIBAL GONÇALVES DA SILVA CAÇAPAVA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01606487000113
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA

No.823099555 22/03/2001
Tit.JOSE ORLANDO CARDOSO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00331625000136

No.823150810 05/04/2001
270
Tit.FOGÃO DE LENHA ALIMENTOS LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52894391000139

270

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 121

NCL(7) 35 administração empresarial
Procurador: LANCASTER DE MARCAS E
PATENTES LTDA

Procurador: ANTONIO BELMIRO DE SOUZA
SANTOS
No.823151140 05/04/2001
060
Tit.UNIÃO-NOVO GRUPO DE ATENDIMENTO
EDUCACIONAL S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03929879000149
*DEVE SER INFORMADO PELA RECORRENTE SE
DESEJA PROSSEGUIR COM EXAME DO PEDIDO
DE REGISTRO COM A EXCLUSÃO DA
EXPRESSÃO "ENXERGAMOS COM OUTROS
OLHOS" CONSIDERADA IRREGISTRÁVEL A LUZ
DO ARTIGO 124, INCISO VII, DA LPI. EM CASO
POSITIVO DEVERÁ SER APRESENTADO NOVOS
JOGOS DE ETIQUETAS CONFORME DISPOSTO
PELO MANUAL DO USUÁRIO DE MARCAS,
CONTENDO APENAS A EXPRESSÃO "NOVO
ÂNGULO NOVO ESQUEMA", NA FORMA DE
APRESENTAÇÃO ORIGINALMENTE REQUERIDA.
Procurador: ANTÔNIO JOSÉ DE CARA
No.823151522 06/04/2001
270
Tit.PRIN IMPORT EXPORT E COMÉRCIO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00951354000111
Procurador: MEIRI MOREIRA PIENEGONDA
No.823151700 06/04/2001
269
Tit.POLY SELL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00010640000182
Especific.: desinfetante para uso veterinário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DESINFETANTE".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DESINFETANTE".
Procurador: granja kunitomo
No.823152197 06/04/2001
270
Tit.OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53425120000105
Procurador: ELCI MARIA TEIXEIRA GONÇALVES
No.823160823 15/09/2000
351
Tit.BUSSCAR ONIBUS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84683879000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIPLOMATA
NCL(7) 12 veículos em geral, carrocerias de
veículos, chassis de veículos, ônibus, carrocerias de
ônibus, componentes para veículos e ônibus em
geral.
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.823170373 11/04/2001
270
Tit.MULTIBRICK S/A INDUSTRIA E COMERCIO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52734944000196
Procurador: LUIZ AUGUSTO DAS NEVES GONDIN
No.823237320 10/05/2001
270
Tit.FRAIZZ INDUSTRIA DE ALIMENTOS COML. E
IMPORTADORA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02116463000149
Procurador: MAURICIO DARRE
No.823237338 10/05/2001
270
Tit.FRAIZZ INDUSTRIA DE ALIMENTOS COML. E
IMPORTADORA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02116463000149
Procurador: MAURICIO DARRE
No.823306909 10/10/2000
155
Tit.MACHADINHO ENERGÉTICA S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03076274000152
*PET 850120160184 DE 20/09/2012.
Procurador: RENATA MESSIAS FONSECA
No.823426181 24/11/2000
Tit.IVO BARILI IND E COM ME (BR/RR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04067656000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARROZ POPULAR

400

No.824058062 18/09/2001
Tit.VÃ-NEWS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO
VESTUÁRIO LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90381864000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Z ZIP ZIP

351

CFE(4) 8.7; 11.1; 11.3; 27.5
NCL(7) 30 arroz
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ARROZ POPULAR".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.823467708 12/12/2000
295
Tit.FUSION ELECTRONICS LIMITED (NZ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4796950
*INDEFERIMENTO PUBLICADO NA PRI 2176 DE
18/09/2012 UMA VEZ QUE A ANTERIORIDADE
APONTADA JÁ DEVIA TER SIDO EXTINTA POR
FALTA DE PRORROGAÇÃO.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.823482707 18/12/2000
090
Tit.CARL STAHL GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4796985
*APRESENTE CONSENTIMENTO EXPRESSO
PARA REGISTRAR COMO MARCA O NOME CIVIL
"CARL STAHL", CONFORME PRESCREVE O
INCISO XV DO ART. 124 DA LPI. OBSERVAR QUE
NOS DOCUMENTOS TRADUZIDOS,
APRESENTADOS ATRAVÉS DA PET. DE
CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA, NÃO CONSTA
TAL CONSENTIMENTO DO TITULAR OU DE SEUS
HERDEIROS OU SUCESSORES.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.823554155 27/08/2001
351
Tit.TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE SERRA
DA GRAMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55901375000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JÓIA DA SERRA
NCL(7) 30 café
Procurador: UNIÃO FEDERAL MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.823623629 28/02/2001
400
Tit.PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA S.R.L.
(IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5049830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FINELIGHT
NCL(7) 09 fibras óticas; cabos de fibras óticas, suas
partes e seus acessórios.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.823795438 20/08/2001
270
Tit.MEGALENS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04712007000197
Procurador: PROMARK MARCAS & PATENTES
LTDA
No.823851257 18/10/2001
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.823985113 26/04/2001
Tit.FUNDAÇÃO DOM CABRAL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19268267000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CVA COMUNIDADE VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM

351

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(7) 25 confecções
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA
No.824086120 11/07/2001
400
Tit.ACE OPPORTUNITY LIMITED (HK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7230125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARESSA
NCL(7) 25 calçados incluídos nesta classe.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.824215460 15/01/2002
Tit.ALCOR CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04123133000106
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

230

No.824230329 30/11/2001
270
Tit.SCREMIN & CIA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83479063000108
Procurador: PROMARK MARCAS E PATENTES
LTDA
No.824262883 13/12/2001
296
Tit.ICB INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS
LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02245332000161
*DESPACHOS PUBLICADOS NAS RPI'S 2194 DE
22/01/2013 E 2195 DE 29/01/2013, PARA
REEXAME DA MATÉRIA. * INT. REMAT MARCAS
E PATENTES LTDA.
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTES LTDA
No.824289234 07/02/2002
269
Tit.THAMARI COMÉRCIO DE SEMI - JÓIAS E
BIJOUTERIAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65721508000124
Especific.: importação, exportação, distribuição de
jóias e bijuterias, pedras preciosas, adereços aneis,
brincos, broches, correntes, medalhões, fios de
metal precioso, imitação de ouro, fios de prata,
prendedores de gravata, pulseiras, pulseiras de
relógio, relógios
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.824289242 07/02/2002
269
Tit.THAMARI COMÉRCIO DE SEMI - JÓIAS E
BIJOUTERIAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65721508000124
Especific.: conserto, manutenção e montagem de
jóias, bijuterias, relógios e suas partes, metais
preciosos e semipreciosos.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.824320999 01/03/2002
Tit.EDITORA FLAMBOYANT LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64519010000110

351
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Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NOVO EMPREGO SÃO PAULO
AMARELINHO

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 16 jornais, revistas e periódicos.
Procurador: SILVIO DARRE JUNIOR
No.824335848 14/03/2002
100
Tit.CONFECÇÕES ABRAHÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61419222000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MIX LIMITED
NCL(8) 25 artigos de malha [vestuário], bermudas,
biquínis, blusas, bonés, calças, calças compridas,
camisas, camisetas, cintos, jaquetas, macacões,
meias, maiôs, roupas íntimas, roupas de couro,
saias, shorts, sungas, ternos, vestidos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS.
812654706, 816127956, 822379481, 822719622 E
824038924. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
ANTERIOR Nº 823706451, DE MARCA AINDA NÃO
REGISTRADA, CONSIDERADA IGUALMENTE
COLIDENTE COM O PRESENTE SNAL.
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.824358660 14/02/2002
100
Tit.CHEMINOVA BRASIL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01489019000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TALENT
NCL(8) 05 herbicidas, inseticidas e fungicidas
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG
812250001
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.824370066 18/03/2002
351
Tit.CONFECÇÕES ABRAHÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61419222000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: YU JEANS
NCL(8) 35 comércio (loja) de roupas em geral e
acessórios do vestuário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "JEANS".
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.824373987 20/03/2002
351
Tit.IMOBILIÁRIA SANTA THEREZINHA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61530200000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SANTA THEREZINHA
NCL(8) 36 agência imobiliária, corretagem de
imóveis, administração imobiliária;
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA
S/C LTDA.
No.824391527 04/04/2002
235
Tit.FLUT CONFECÇÕES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07114786000117
*CED. - NACIONAL COMPANY INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
Procurador: P.A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.824520238 15/05/2002
100
Tit.IDEAL - SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74582032000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IDEAL SOAP

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 03 removedor [produto para limpeza
doméstica]; limpador multiuso [produto para limpeza
doméstica]; desinfetante [sabão]; desengordurante
[produto para limpeza doméstica]; detergente;
sabão; sabonete; ceras polidoras; shampoo
automotivo; sabões de avivamento de cores; água
sanitária; alvejantes; produtos de limpeza [incluídos
nesta classe].
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
819119458, 821255304
Procurador: MARTHOM ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.824620500 19/06/2002
Tit.VALDETE RIZZI GOBO ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00499427000267
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Q-JÓIA

No.824646401 11/06/2002
Tit.AMERICAN BANKNOTE S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33113309000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMERICAN BANKNOTE

351

100

CFE(4) 8.1.18; 27.5.1; 28.19
NCL(8) 30 açucar * baunilha (flavorizante) caramelos
(doces) doces (confeitos) fermento gelados
comestíveis gelo para bebidas maltose mel pasta de
amêndoas pó para bolos própolis para consumo
humano pudins real (geléia -) para consumo humano
(exceto para uso medicinal) sanduíches sorvete
sorvetes sorvetes (agentes para engrossar -)
sorvetes (pós para preparar -) tapioca tortas vanilina
(sucedâneos de baunilha) wafles.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
007525389, 813065429
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.824644956 07/06/2002
269
Tit.FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - FIRJAN (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42422212000107
Especific.: evento relacionado à cadeia produtiva da
moda, no rio de janeiro, envolvendo feiras,
exposições,
desfiles,
concursos,
congressos
(serviços incluídos nesta classe).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FASHION".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FASHION".
Procurador: FLAVIA SARAIVA AYD
No.824646398 11/06/2002
Tit.AMERICAN BANKNOTE S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33113309000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMERICAN BANKNOTE

CFE(4) 3.7.1; 27.5.1
NCL(8) 37 mais especificamente, para efeitos do
presente pedido, efetua serviços de instalação
(construção civil).
Procurador: MARIO CABRAL MONTEZ DE
ALMEIDA

351

CFE(4) 3.7.1; 27.5.1
NCL(8) 42 especificamente, para efeitos do presente
pedido, presta serviços de planejamento de sistemas
de
informática,
concepção,
projeto
e
desenvolvimento de softwares, de sistemas de
computadores, computação gráfica, recuperação de
dados (informática), manutenção de sistemas de
informática, manutenção de web sites, manutenção
de softwares, gerenciamento de sistemas e
processamento de dados.
Procurador: MARIO CABRAL MONTEZ DE
ALMEIDA
No.824651430 03/07/2002
209
Tit.ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0193976
*DEVOLVIDO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO À
OPOSIÇÃO, PET(WB) Nº 850120065896, DE
07/05/2013. INT.: AGUINALDO MOREIRA.
Procurador: MAURICIO DARRE
No.824651430 03/07/2002
295
Tit.ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0193976
*DESCONHECIMENTO DA PET.DE DEVOLUÇÃO
PUBLICADO NA RPI 2205, DE 09/04/2013, TENDO
EM VISTA ERRO MATERIAL.
Procurador: MAURICIO DARRE
No.824707281 23/07/2002
351
Tit.SPRINGER CARRIER LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10948651000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAMBINO
NCL(8) 11 aparelhos de ar condicionado, bem como
suas partes e componentes.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA
No.824707290 23/07/2002
Tit.SPRINGER CARRIER LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10948651000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SPLIT BAMBINO

351
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NCL(8) 11 aparelhos de ar condicionado, bem como
suas partes e componentes.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA
No.824707508 24/07/2002
351
Tit.RODOLPHO RAFFI ANTIGUIDADES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71859268000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MERCADO GLOBAL

CFE(4) 1.5.1; 27.5.1
NCL(8) 35 comércio de antiguidades, móveis e
objetos, presentes, artigos do vestuário e acessórios.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MERCADO GLOBAL".
Procurador: O PRÓPRIO
No.824724402 06/08/2002
Tit.GERMANO E BEZERRA LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01336468000114
Procurador: ROBERTO DIRCEU PACHECO

DA REQUERENTE À ÉPOCA DO DEPÓSITO DO
PEDIDO DE MARCA, TENDO EM VISTA QUE A
ESPECIFICAÇÃO APRESENTADA, É GENÉRICA
PARA
FINS
DE
ENQUADRAMENTO
À
CLASSIFICAÇÃO NACIONAL.CUMPRA NA NCL(8).
Procurador: NILTON MONTEL

Tit.TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44990901000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CLICK EXPLORA

No.824835247 11/07/2002
100
Tit.SHARE SOLUÇÕES DE MARKETING E
VENDAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03324650000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPRE BEM
NCL(8) 35 publicidade; gestão de negocios
comerciais; administração comercial; funções
administrativas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
816774277
Procurador: O PRÓPRIO.
No.824837673 29/07/2002
100
Tit.SUPERMERCADO SUBERANO BRASIL LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03463273000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPERMERCADO COMPRE BEM

CFE(4) 1.1.17; 27.7.1
NCL(8) 16 agendas, pastas, cadernos, fichários,
diários, blocos e blocos para fichários.
Procurador: LUIZ FERNANDO MAIA
No.824881435 26/09/2002
400
Tit.J A P JANELAS DE ALUMINIO PADRONIZADA
LIMITADA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48117295000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JAP PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO

145

No.824758048 15/08/2002
400
Tit.GUILHERME MAUCH DE FREITAS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05125143000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LOJA MEU BEBÊ

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 25 bermudas calçados em geral * calças
camisas camisetas confeccionado (vestuário -)
cueiros de matérias têxteis para bebês enxovais de
bebês fraldas de matérias têxteis para bebês
macacões vestuário *
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "LOJA" E "BEBÊ".
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.824813812 11/07/2002
100
Tit.ORGANIZAÇÃO LABOR DE CONTABILIDADE
S/C LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01955972000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ORGANIZAÇÃO LABOR DE
CONTABILIDADE
NCL(8) 35 escrituração fiscal, contabilidade,
departamento pessoal, auditoria.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
823321312, 824013964, 824013999
Procurador: O PRÓPRIO.
No.824826353 12/09/2002
090
Tit.GALLO'S INDÚSTRIA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61258091000154
*INDIQUE
OS
ITENS
DA
CLASSE
INTERNACIONAL AOS QUAIS SE REFERE O
PEDIDO, DE ACORDO COM O OBJETO SOCIAL

CFE(4) 2.5.1; 18.1.1; 27.5.1
NCL(8) 35 supermercado.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
816774277
Procurador: AIRTON BARROS BANDEIRA
No.824840909 01/08/2002
Tit.NATULAB LABORATÓRIO LTDA. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02456955000183
*INDEFERIMENTO.
Procurador: O PRÓPRIO.

210

No.824841824 02/08/2002
Tit.RAIMUNDO WALQUER RIBEIRO DE
SANTIAGO (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07802275000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WALKER

100

CFE(4) 25.5.2; 26.4.4
NCL(8) 19 vidros para construção [vidraça].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PORTAS E JANELAS DE
ALUMÍNIO".
Procurador: MORAS & CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.824908317 16/08/2002
100
Tit.CONFECÇÕES ZIIPLTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05096641000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZIIP
NCL(8) 25 roupas, artigos de vestuário, calçados e
chapelaria.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
821117912
Procurador: O PRÓPRIO
No.824912241 28/08/2002
235
Tit.SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8412790
*CED.1 - SHERATON INTERNATIONAL, LLC.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 35 - comércio de perfumes, colonias, águas
de cheiro, artigos de limpeza e higiene humana,
essências, preparação para banhos, batons,
brozeadores, tinturas para cabelos, cosméticos,
esmaltes,
óleos
essenciais,
produtos
para
maquiagem, sabonetes, talco, xampus, cremes,
hidratantes.
*INCISO V E XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REGS
813568595 E 813568587
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES
No.824858883 20/09/2002

351

No.824912250 28/08/2002
235
Tit.SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8412790
*CED.1 - SHERATON INTERNATIONAL, LLC.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.824945611 16/10/2002
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.824945620 16/10/2002
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
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*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.824982487 25/10/2002
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CB COMPREBEM BARATEIRO

RPI 2207 de 24/04/2013

No.825123526 13/11/2002
351
Tit.LOPES RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00725497000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IMAP

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO APRENDER DE CINEMA E
TELEVISÃO
NCL(8) 41 serviços de ensino, em especial escola de
cinema e televisão.
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG
823501302
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.825272548 10/01/2003
Tit.BIZÚ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05390508000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIZU DELÍCIA DE EMOCÃO

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(8) 35 atividade, de supermercado, tal como
comercialização de produtos manufaturados, semi
manufaturados ou "in natura", nacionais ou
estrangeiros, de todo e qualquer gênero e espécie,
natureza ou qualidade
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BARATEIRO".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.825027870 17/10/2002
100
Tit.M2 LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04050711000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAFÉ NO BULE
NCL(8) 41 banda, conjunto musical, espetáculos,
divertimento, shows
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG
820498696
Procurador: ROBERTA A.M.P. FRANÇA

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 20 embalagem (recipientes de plástico para )
Procurador: EVARISTO SILVA FILHO
No.825124123 13/11/2002
351
Tit.GRIFFIN BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16369829000600
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOAH
NCL(8) 05 pesticidas e herbicidas
Procurador: DI BLASI, PARENTE, SOERENSEN
GARCIA & ASSOCIADOS S/C
No.825216397 07/02/2003
351
Tit.FOUR TECNOLOGIA IND. IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE SEMI CONDUTORES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04089332000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MEGACHARGE S.I.S SECURITY
IMPEDANCE SYSTEM

No.825037441 14/11/2002
100
Tit.DICOMP INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04792505000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DICOMP

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(8) 09 computador (memórias para -)
computador
(periféricos
de
-)
computador
(programas de -) [para download] computador
(teclados de -) computadores (impressoras para -)
computadores portáteis [laptop] disquetes (drives de
-) para computadores modems mouse [informática]
monitores (periféricos de computador]
*INCISO V E XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG
821824643
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.825096278 01/10/2002
230
Tit.COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DA REGIÃO DE GUARANÉSIA LTDA SICOOB RURALCREDI (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24048910000102
*NOME ALTERADO.
Procurador: ANDRA ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.

400

CFE(4) 1.15.3; 24.17.25; 27.5.1
NCL(8) 09 chips [circuitos integrados]; computador
(periféricos de -); computador (programas de -),
gravados; computador (programas de -), gravados
[programas];
computador
(teclados
de
-);
computadores; computadores (impressoras para -);
computadores portáteis [laptop]; dados (suportes
magnéticos para -); disquetes (drives de -) para
computadores;
drives
de
disquetes
para
computadores; impressoras para computadores;
intercomunicação (aparelhos para -); modems;
monitores [periféricos de computador]; mouse
[informática]; notebook [computadores]; periféricos
de computador.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SECURITY IMPEDANCE SYSTEM"
Procurador: DOMINGOS, EMERENCIANO E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.825257603 27/01/2003
270
Tit.ESCALA MONTAGENS E PROMOÇÕES LTDA
ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68676980000180
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOC.
No.825263921 18/11/2002
Tit.LUCK EDITORA S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02717170000117

100

CFE(4) 3.9.1; 6.3.1; 27.5.1
NCL(8) 30 salgadinhos
Procurador: WAGNER ALENCAR DOMINGOS
No.825362350 02/04/2003
235
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.825367247 08/04/2003
Tit.JARDIM OLYMPICO LTDA - EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16686008000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCOLA LUCIA CASASANTA

351

CFE(4) 26.13.1
NCL(8) 41 educação; provimento de treinamento;
entretenimento; atividades desportivas e culturais.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESCOLA".
Procurador: MAGALHAES DE VASCONCELLOS &
ASSOCIADOS
No.825387558 20/03/2003
269
Tit.FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO
DA BAHIA-FIEB (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15171150000135
Especific.: serviços de assessoria de negócios.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SISTEMA".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SISTEMA".
Procurador: VANDER PEDRA FERNANDES
No.825415683 05/05/2003
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
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NCL(8) 12 rolamentos, retentores, juntas, entre
outras peças para autos incluidas nesta classe.
Procurador: AUNIMARK MARCAS E PATENTES
LTDA

Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.825433320 12/05/2003
235
Tit.ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310392001037
*CED.4 - LFG BUSINESS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.825433347 12/05/2003
235
Tit.ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310392001037
*CED.4 - LFG BUSINESS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.825442974 19/05/2003
Tit.MEDCLIN LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21187216000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDCLIN WORK

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 44 prestação de serviços em assistência
médica incluídos nesta classe.
*INCISO XIX DO ART 124 DA LPI, REG 821095633.
Procurador: DUARTE RICARDO LIMA
No.825467039 21/02/2003
100
Tit.PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02501297000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HERVIRAX
NCL(8) 05 medicamento anti-virótico.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
821285408
Procurador: CARLOS JOSÉ DOS SANTOS
LINHARES.
No.825485932 06/06/2003
230
Tit.SHOPZILLA, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4938070
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: RICARDO DE ANDRADE BERGAMO
DA SILVA
No.825485940 06/06/2003
230
Tit.SHOPZILLA, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4938070
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: RICARDO DE ANDRADE BERGAMO
DA SILVA

No.825690749 20/08/2003
100
Tit.ATLANTA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01086921000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ATLANTA

CFE(4) 9.3.1; 9.7.1; 26.1.12; 26.4.2; 27.5.1
NCL(8) 25 bermudas; bonés (palas de -); bonés;
camisetas confeccionado (vestuário -); cuecas;
viseiras; vestuário.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BONÉS" E "CAMISETAS"
Procurador: TECNOMARK ASSESSORIA DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL S/C LTDA
No.825667410 08/08/2003
Tit.FERRARI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0248398
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FERRARI

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 16 instrumentos de escrita, instrumentos de
desenho e canetas marcadoras, canetas, canetas
fonte, canetas rolantes, canetas de feltro, lápis,
tintas e refil, cartuchos para instrumentos de escrita,
refil e cartucho para canetas esferográficas, canetas
de feltro de ponta e para canetas esferográficas de
feltro de ponta, suportes de lápis, refil para suportes
de lápis, caixas e estojos para instrumentos de
escrita, bicos e pontas para instrumentos de escrita,
etiquetas adesivas, colantes, bandeiras feitas de
papel, calendários, catálogos, brochuras, livretos,
porta canetas não em metais preciosos, cortadores
de papel, pasta de papéis para cartões e
documentos, álbuns, jornais e periódicos, livros,
impressões fotográficas, posters, porta-tickets,
cartões postais, itens de papelaria, borrachas,
esquadros, réguas, caixas de papelão, agendas,
papel para anotação, álbuns para fotos, cartões de
saudação, papel para embalagem, apontadores de
lápis, pequenos quadros-negros, blocos de nota,
selos, itens de papelaria para escola.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.825674514 14/08/2003
Tit.ROLAMAR LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21394267000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROLAMAR

CFE(4) 26.1.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(8) 12 alarmes anti-roubo p/ veículos; alarmes
de marcha ré p/ veículos; amortecedores (molas) p/
veículos; amortecedores p/ suspensão de veículos;
(dispositivos -) p/ pneus de veículos; apoio de
cabeça p/ assentos de veículos; aros p/ rodas de
veículos; atrelagem de reboque p/ veículos;
automóvel (chassi de-) bagagem (porta-) p/ veículos;
bicicleta a motor; buzinas p/ veículos; capôs de
motor; contrapesos p/ rodas de veículos; correntes p/
automóveis; eixo de bicicleta, triciculo, etc; câmaras
de ar p/ pneumáticos; aros de rodas de bicicletas,
triciculos, etc; carros de manutenção; carros
enrolados de mangueira; anéis de eixos de roda;
elétricos (veículos-); freios (sapatas de-) p/ veículos;
motores de tração; motocicletas; pará-lamas; párachoques de veículos, pára-brisas; pára-sóis
adaptados p/ veículos; pregos para veículos; pneus;
pneus para bicicletas, triciculos, etc; volantes p/
veículos; tração (motores de-); segurança (cintos de) para assento de veículos, selins p/ motocicletas;
tampas p/ tanques de gasolina p/ veículos;
refrigeradores (veículos-); rodas livres para veículos
terrestre; freios p/ veículos; portas p/ veículos;
pregos p/ pneus; engrenagem p/ veículos terrestres;
embreagem p/ veículos terrestre; eixos p/ veículos;
motores p/ bicicletas, triciculo, etc; sapatas de freio
p/ veículos.
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REGS
819388378 E 817121153
Procurador: TECNOMARK ASSESSORIA DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL S/C LTDA
No.825690757 20/08/2003
100
Tit.ATLANTA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01086921000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ATLANTA

351

No.825578604 03/07/2003
351
Tit.MANO A MANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA ME. (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03054266000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MANO A MANO BONÉS E CAMISETAS

CFE(4) 15.7.11; 27.5.1

CFE(4) 26.1.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(8) 37 serviços de manutenção e reparo de
veículos e motocicletas; limpeza, lubrificação,
polimento e lavagem de veículos e motocicletas.
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG
819388378 E 817121153
Procurador: TECNOMARK ASSESSORIA DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL S/C LTDA
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No.825763207 23/07/2003
400
Tit.MEDEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
ESPECIAIS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02998280000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MEDEX

RPI 2207 de 24/04/2013

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03057814000150
Procurador: INTERACAO MARCAS E PATENTES
No.825894239 22/10/2003
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

Procurador: MOACIR ARAÚJO DA SILVA
No.826047262 06/01/2004
Tit.FERRARI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0248398
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FERRARI CLUB BRASIL

351

No.825894247 22/10/2003
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 03 cremes cosméticos e loções cosméticas
para uso pessoal.
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.825855705 09/10/2003
400
Tit.ARCA BRASIL ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
DE PROTEÇÃO E BEM ES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71713119000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPRESA AMIGA DOS ANIMAIS ARCA
BRASIL ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE
PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

No.825916259 05/11/2003
400
Tit.VISUAL BASIC IND. E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA-EPP. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03595837000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WAVE TRIBE
NCL(8) 25 calças, camisetas, camisas, bonés,
shorts, bermudas, viseiras.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.825927161 12/11/2003
100
Tit.INDUSTRIA DE ESPUMAS GUARARAPES
LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10378644000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EVOLUTION

CFE(4) 3.3.1; 24.7.1; 26.1.4; 27.5.1
NCL(8) 16 materiais de impressão, instrumentos de
escrita, etiquetas adesivas, colantes, decalcomanias,
bandeiras feitas de papel, calendários, catálogos,
brochuras, livretos, pasta de papéis para cartões e
documentos, álbuns, revistas, jornais e periódicos,
livros, impressões fotográficas, pôsters, porta-tickets,
cartões postais, itens de papelaria, borrachas, caixas
de papelão, agendas, papel para anotação, álbuns
para fotos, cartões de saudação, blocos de nota,
selos, passes feitos de papel, envelopes e cartões
de negócios.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL".
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.826112641 26/11/2003
100
Tit.AM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01110654000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATLAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
NCL(8) 35 venda de materiais de construção
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S)
:822647214, 822618869, 822618885, 824929470.
Procurador: O PRÓPRIO

CFE(4) 2.5.1; 4.5.15; 27.5.1
NCL(8) 42 controle de qualidade
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
PALAVRAS E EXPRESSÕES "EMPRESA AMIGA
DOS ANIMAIS", "BRASIL E E "ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
ANIMAL".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.825856345 09/10/2003
400
Tit.JPC - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01431806000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FIRE ZONE SKATES F

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 20 colchões * almofadas travesseiros
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI; REG.823076563
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.825940168 28/07/2003
400
Tit.EUROFORTE AGROCIÊNCIAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06894666000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EUROQUÍMICA
NCL(8) 01 fertilizantes sólidos e liquídos, adubos,
fertilizantes(preparações), adubos para agricultura,
sais(fertilizantes).
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA
No.825982286 13/10/2003
Tit.TRILHAS FILMES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07627217000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRILHAS DA PESCA

CFE(4) 24.15.21; 26.1.4; 26.3.2; 26.3.12; 27.5.1
NCL(8) 25 calças, bermudas, bonés, camisas,
camisetas, saias e shorts.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "SKATES".
Procurador: ROBERTO HUDSON DINIZ
No.825873240 14/10/2003
270
Tit.REVTEC BIOQUIMICA LTDA - ME. (BR/SP)

No.826182194 02/03/2004
351
Tit.CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04727762000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PERSONAL PHARMA FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO

CFE(4) 3.9.1; 27.5.1
NCL(8) 35 propaganda e marketing.

400
CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(8) 44 farmácia de manipulação.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "PERSONAL" E "PHARMA"
ISOLADAMENTE, E SEM DIREITO AO USO
EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO".
Procurador: GRUPO PRINCESA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.826197833 24/07/2003
100
Tit.JR VEICULOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05517830000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STOP CAR VEÍCULOS
NCL(8) 35 compra e venda de veículos em geral.
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI; REG.823155528
Procurador: LECONNI MARCAS & PATENTES
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No.826203850 12/03/2004
351
Tit.CAMPOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02985355000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: C CAMPOS ADVOCACIA EMPRESARIAL

ferragens, acessórios para esquadrias (batentes,
fechaduras, dobradiças, trancas, trilhos, guias,
corredisas), esquadrias em alumínio, vidros, telhas
em alumínio.
Procurador: HUGO LEONARDO PEREIRA LEITÃO
No.826314139 06/02/2004
351
Tit.ATLAS IND DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78242849000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FIRENZE
NCL(8) 11 fogões industriais e fogões para cozinha e
seus acessórios.
Procurador: KOMARCA ESCRITÓRIO DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CFE(4) 26.7.1; 27.5.1
NCL(8) 42 serviços jurídicos extensivos inclusive
serviços jurídicos à área empresarial.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ADVOCACIA EMPRESARIAL"
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.826203868 12/03/2004
351
Tit.CAMPOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02985355000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAMPOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
NCL(8) 42 serviços jurídicos inclusive aqueles
serviços jurídicos extensivos à área empresarial.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "& ADVOGADOS ASSOCIADOS"
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.826243517 25/03/2004
400
Tit.N.A.R. PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS S/A
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07241825000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KANIVITA

No.826324550 30/04/2004
Tit.R.P. MAIA FILHO MODAS - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05233623000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BULLI & PUPE

No.826296378 30/01/2004
Tit.ALCOMET ALUMÍNIO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03520455000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALCOMET

No.826392067 08/04/2004
351
Tit.DERBY GRILL CHURRASCARIA LIMITADA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01792154000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SYMBOL CLUB

351

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(8) 41 serviços de entretenimento, incluindo
boate e organização e realização de shows de
músicas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CLUB".
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 25 artigos de malha, bermudas, bonés,
botas, calçados, calças, camisas, camisetes,
casacos, cintos, coletes, jaquetas, meias, roupas,
sandálias, uniformes, vestuário.
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(8) 25 REIVINDICADA.
Procurador: ITAMARATI PATENTES E MARCAS
S/C LTDA.
No.826351980 29/03/2004
351
Tit.CHOCOLATE COMERCIO DE ROUPAS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29529666000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHOCOLATE
NCL(8) 24 colchas de cama, mantas de cama,
roupas de cama, mesa e banho, caminhos de mesa,
cobertas de cama, lençóis (têxteis), tecidos inclusos
nesta classe.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 31 alimentos para animais; preparações para
engorda; rações.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO

NCL(8) 30 café
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CAFÉ", "GOURMET" E "BRASIL".
Procurador: O PRÓPRIO.

No.826356648 20/02/2004
270
Tit.INDUSTRIA DO COURO LTDA. - EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00825424000195
Procurador: ACERTI - MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

400
No.826374956 23/01/2004
351
Tit.GOURMET BRASIL PRODUTOS ESPECIAIS
LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05373974000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAFÉ GOURMET BRASIL

No.826398979 02/12/2003
Tit.JOÃO PAULO GUERRA GALVÃO PRESENTES ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05428830000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIA COURO

351

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(8) 35 comércio varejista de presentes, de
artigos do vestuário, de armarinhos, de relojoaria e
joalheria, e de artigos de couro e de viagem.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'COURO'.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.826409733 08/06/2004
235
Tit.ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310392001037
*CED.4 - LFG BUSINESS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.826409741 08/06/2004
235
Tit.ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310392001037
*CED.4 - LFG BUSINESS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.

CFE(4) 26.4.4; 26.11.3; 27.5.1
NCL(8) 35 comércio atacadista e varejista de
alumínio, alumínio em chapas, bobinas e perfis,

CFE(4) 27.5.1

No.826411207 15/04/2004
400
Tit.STUDIO ALFA ARTES GRÁFICAS E EDITORA
LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33520412000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STUDIO ALFA
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HOSPITAL DE OLHOS "
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.826464637 28/06/2004
Tit.VITÓRIA E PIANIZOLI LTDA - ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02018903000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: M D DIMEL

100

CFE(4) 25.5.1; 26.4.1; 27.5.1
NCL(8) 41 eventos e congressos na área gráfica,
eventos e congressos para estúdios digitais, eventos
e congressos para impressões especiais de
altíssima qualidade, incluídos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STUDIO".
Procurador: INFORMARK - INFOK SERV. EMP.
LTDA
No.826417116 25/03/2004
351
Tit.DOIS SINOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05929604000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DOIS SINOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 07 subsoladores motorizados, maquinas
pulverizadores, cilindros para motores e maquinas,
redutores de pressão e
partes de maquinas
incluídas nesta classe.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI: REGS.
820106968 E 822574195.
ALTERADA A
ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À
NCL(8) 07 REIVINDICADA.
Procurador: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
No.826476155 20/04/2004
Tit.JOSÉ VIEIRA DE LIMA NETO (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69857512372
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BASE S/A

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 35 distribuição
produtos alimentícios
Procurador: O PRÓPRIO.

e

comercialização

351

de

No.826442595 18/06/2004
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

235

No.826442609 18/06/2004
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

235

No.826448550 23/06/2004
351
Tit.CENTRO DE DIAG. E TRATAMENTO
OFTALMOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE S/C
LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41210014000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HO HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA
GRANDE

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(8) 41 banda de música
Procurador: O PRÓPRIO.
No.826488706 08/07/2004
351
Tit.METALURGICA DUQUE SA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84683762000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DUQUE
NCL(8) 35 serviços na área de importação,
exportação, propaganda, marketing, negócios,
administração.
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.826497861 29/04/2004
Tit.TBA DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03563122000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VICTORIA GOLD

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 44 saúde (serviços de -) oculista (serviços de
-) clínicas médicas

351

CFE(4) 1.15.15; 27.5.1
NCL(8) 03 produtos de perfumaria, sabões,
sabonetes;
perfumaria,
óleos
essenciais,
cosméticos, loções para cabelos; água de cheiro, de
colônia, de lavanda, algodão para fins cosméticos
(hastes em pontas de -), algodão para uso
cosmético, almiscar [perfumaria], âmbar [perfume],
amêndoas (óleo de -), amêndoas (sabonete de -),
antitranspirante (sabonete de ), antitranspirante
[produtos de toalete], aromáticos [óleos essenciais],
banhos (preparações cosméticas para -), barba
(tinturas para -), barbear (produtos para -), batons
para lábios, beleza (máscaras de -), bergamota (óleo
de -), branquear (sais para -), branquear (soda para ), bronzeadores (preparações -) [cosméticos],
cabelos (preparações para ondular -), cabelos
(tinturas para os -), cílios (produtos cosméticos para
os -), cílios postiços, cílios postiços (substâncias
adesivas para fixar -), cosméticos (estojos de -)
cosméticos para os cílios, cremes cosméticos,
cremes para clarear pele, depilatórios (produtos -),
descolorantes
(produtos
-),
emagrecimento
(preparações cosméticas para -), esmalte para as
unhas, extratos de flores, filtros solares, fragrâncias
(mistura de -), gaulteria (óleo de -), geléia de
petróleo para uso cosmético, gorduras para uso
cosmético, hastes com pontas de algodão para fins,
ionona [perfumaria], jasmim (óleo de -), lápis de
sobrancelhas, lápis para uso cosmético, laquê para
cabelos, leite de amêndoas para uso cosmético,
leites de limpeza para toalete, lenços impregnados
com loções cosméticas, limão (óleos essenciais de ), loções capilares, loções pós-barba, maquiagem
(pó para -), maquiagem (produtos para -),
maquiagem (produtos para remover -), maquiagem
para o rosto, menta (essência de -) [óleo essencial],
menta para perfumaria, neutralizadores (produtos -)
para permanentes nos cabelos, óleo de lavanda,
óleos para limpeza, óleos para perfumes e
essências, óleos para uso cosmético, ondular os
cabelos, pele (cremes para clarear a -), pele
(produtos cosméticos para cuidados da -),
perfumaria (produtos de -), perfumes, perfumes de
flores
(bases
para
-),
pés
(sabonetes
antitranspirantes para os -), pó para maquigem,
postiças
(unhas
-),
produtos
depilatórios,
pulverizadores para perfumar hálito, rosa (óleo de -),
roupa (sachês para perfumar -), sabonete
desodorante, medicinal, para barbear, sabonetes,
sais de banho, exceto para uso medicinal,
sobrancelhas (cosméticos para as -), sobrancelhas
(lápis de -), tinturas cosméticas, tinturas para os
cabelos, unhas (esmalte para -), unhas (produtos
para o cuidado das -), unhas postiças, xampus.
Procurador: JOÃO HENRIQUE ESPÍRITO DE
OLIVEIRA POLI
No.826498752 05/05/2004
351
Tit.PAROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE
UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02293450000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PAROLAR PRODUTOS DOMÉSTICOS
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No.826566960 05/08/2004
351
Tit.CONSULT VÍDEO EDITORA E PUBLICIDADE
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57636557000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SISTEMA SUCESSO DE TELEVISÃO

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 21 abrasivas (esponjas.) para limpar a pele
abridores de garrafas aparelhos para higiene bucal
aspersores para regar flores e plantas bacias para
lavar roupa bacias (recipientes )baixelas (serviços)
para licores baldes baldes de tecidos fiados baldes
para carvão baldes para gelo bandejas para uso
doméstico, exeto de metal precioso banheiras para
aves banheiras para bebês bebedouros bicos de
aspersão para mangueiras de irrigação bicos de
regadores bomboneiras, exeto de metal precioso
calçadeiras para sapatos calçados (escovas para-)
calças (prensas para-) coadores de chá [filtros],
exceto de metal precioso colheres para misturar
[utensílios de cozinha] conchas para sopa, para uso
na cozinha copos de papel ou de plástico copos para
beber coqueteleiras cubos de gelo (formas para)
decantadores (recipientes -) desentupidores de pia
escovas (artigos para-) escovas* escovas de dentes
escovas pam lavar louça escovas para lavar tanques
e recipientes escovinhas para as unhas esfregões
esfregões abrasivos para cozinha esfregões para
limpeza espanadores de móveis esponjas para uso
doméstico espremedores de alho [utensílios de
cozinha] espremedores de frutas não elétricos, para
uso doméstico formas para gelo formas [utensílios
de cozinha] lixeiras pentes pentes (estojos para-)
pentes com dentes largos pentes para animais
pregadores para roupa recipientes para cozinha ou
uso doméstico [exceto de metal precioso] recipientes
pam cozinha, exceto de metal precioso regadores
para flores e plantas roupa (pregadores para-)
saboneteiras tabuas de cortar para cozinha tabuas
para pão
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " PRODUTOS DOMÉSTICOS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.826539491 18/05/2004
Tit.N. WAGNER & CIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03980394000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: M CENARIUM MÓVEIS

351

CFE(4) 1.5.1; 26.4.2
NCL(8) 41 organização e apresentação de
espetáculos, diversões, jogos, congressos e feiras [,
para fins compreendidos nesta classe].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões "SISTEMA" e "DE TELEVISÃO".
Procurador: DIFUSÃO MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.826566979 05/08/2004
351
Tit.CONSULT VÍDEO EDITORA E PUBLICIDADE
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57636557000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TV SUCESSO

No.826646875 03/09/2004
351
Tit.CONFECÇÕES ABRAHÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61419222000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MIX DESIGN GIRL
NCL(8) 25 vestuário confeccionado, artigos de malha
[vestuário], bermudas, bonés, calças, calçados,
calças compridas, camisas, camisetas, chapéus,
cintos, meias, jaquetas, macacões, roupas íntimas,
roupas de couro, roupas de banho, roupas de
ginástica, maiôs, saias, sungas, shorts, ternos,
vestidos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GIRL".
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.826646891 03/09/2004
351
Tit.CONFECÇÕES ABRAHÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61419222000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MIX DESIGN KIDS
NCL(8) 25 vestuário confeccionado, artigos de malha
[vestuário], bermudas, bonés, calças, calçados,
calças compridas, camisas, camisetas, chapéus,
cintos, meias, jaquetas, macacões, roupas íntimas,
roupas de couro, roupas de banho, roupas de
ginástica, maiôs, saias, sungas, shorts, ternos,
vestidos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "KIDS".
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.826674780 30/06/2004
100
Tit.LUIZ MIRANDA MENDES JUNIOR (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93852541549
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ATP SPORTS

CFE(4) 1.5.1; 26.4.2
NCL(8) 41 organização e apresentação de
espetáculos, diversões, jogos, congressos e feiras [,
para fins compreendidos nesta classe].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"TV".
Procurador: DIFUSÃO MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.826578217 10/05/2004
400
Tit.PRIMA CASA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06099619000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: P PRIMA CASA

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 41 eventos, atividades esportivas: corridas,
campeonatos, palestras, feiras....
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG
824004264
Procurador: O PRÓPRIO.
No.826702759 24/09/2004
235
Tit.ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310392001037
*CED.4 - LFG BUSINESS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(8) 20 móveis residenciais e para escritório
(incluídos nesta classe).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MÓVEIS"
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.826542824 27/07/2004
295
Tit.EDITORA ESCALA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67526301000124
*DEFERIMENTO PUBLICADO NA RPI 2205 DE
09/04/2013 TENDO EM VISTA EXISTÊNCIA DE
PETIÇÃO DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO.
Procurador: SPI MARCAS & PATENTES S/C LTDA

No.826621899 24/08/2004
100
Tit.INDUSTRIA E COM. DE CERÂMICAS OLIVEIRA
SANTOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62011754000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FONTE SERRA NEGRA DE ARCADAS
NCL(8) 32 água mineral.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI: REGS.
815739087 E 815806019.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 35 comércio varejista de utilidade
domésticas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CASA"
Procurador: MARIA BERNADETE PEREIRA DOS
SANTOS

No.826702767 24/09/2004
235
Tit.ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310392001037
*CED.4 - LFG BUSINESS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
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Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.826702775 24/09/2004
235
Tit.ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310392001037
*CED.4 - LFG BUSINESS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.826708757 29/09/2004
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.826708765 29/09/2004
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

Tit.ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310392001037
*CED.4 - LFG BUSINESS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16691537000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: R RURAL AGROINVEST

No.826762670 20/10/2004
235
Tit.ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310392001037
*CED.4 - LFG BUSINESS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.826785662 28/10/2004
Tit.ALOAR ANTONIO CANCELA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57842999000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CARROCERIA SÃO JOSE

100

No.826708773 29/09/2004
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

No.826857264 11/08/2004
Tit.RURAL AGROINVEST S/A (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16691537000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: R RURAL AGROINVEST

No.826708854 29/09/2004
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.826712657 14/06/2004
100
Tit.REAL ESCAPAMENTO LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19950666000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DEPIL FACILIT

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 03 cera depilatória, bronzeador, shampoo,
creme para cabelos, creme para o corpo, loção,
batom, sabonete, sabonete líquido, desodorante,
colônia, perfume, produtos de toalete, papel para
depilação.
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG
825630169
Procurador: ANA LÚCIA RIBEIRO NASCIMENTO

No.826762662 20/10/2004

235

351

CFE(4) 18.1.25; 27.5.1
NCL(8) 12 carrocerias (painel elevador de -) [parte
de veiculos terrestre], carrocerias, carrocerias
basculantes [caçambas basculante], carrocerias de
automóvel.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI: REG.
823999424.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.826835961 26/08/2004
351
Tit.OLIVEIRA & BIACA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01707775000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LA MARA
NCL(8) 25 calças, camisas, camisetas, bermudas,
shorts, jaquetas, saias, lingerie, blusas, blusinhas,
agasalhos.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 42 criações de animais, horticultura,
pesquisa
biológica,
pesquisa
bacteriológica,
pesquisa e desenvolvimento, pesquisas geológicas e
pesquisas químicas.
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(8) 42 REIVINDICADA.
Procurador: CARLOS JOSÉ DOS SANTOS
LINHARES

No.826853242 27/08/2004
400
Tit.CONSORCIO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA
CONDESUS ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL FUNDESUS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01509149000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUARTA COLÔNIA

No.826862306 29/11/2004
351
Tit.ORGANIZAÇÃO RIMA DE CONTABILIDADE
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01546140000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIMA
NCL(8) 35 serviços contábeis e serviços de
processamento de dados direcionados à área
contábil.
Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.826712665 14/06/2004
400
Tit.LACTICINIO YOGUEDES IND & COM LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06882060000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: YOGUEDES
NCL(8) 29 yogurte e derivados do leite [incluídos
nesta classe].
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.826752063 29/07/2004
269
Tit.BLUFIN S.P.A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0369691
Especific.: artigos ao vestuário, roupas de trico,
roupas íntimas, roupas de banho, roupa de pele,
calçado (incluído nesta classe) e chapéus.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(8)
42
pesquisa
biológica,
pesquisa
bacteriológica, pesquisas geológicas e pesquisas
químicas.
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(8) 42 REIVINDICADA.
Procurador: CARLOS JOSÉ DOS SANTOS
LINHARES

CFE(4) 7.1.8; 27.5.1
NCL(8) 42 serviços de representação de classe
profissional e assistência à profissão incluídos nesta
classe, inclusive em assistência jurídica.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.826857191 11/08/2004
Tit.RURAL AGROINVEST S/A (BR/PA)

351

No.826867464 01/12/2004
400
Tit.NEOLATINA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61541132000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEOLATINA
NCL(8) 10 aparelhos e instrumentos médicos e
hospitalares, material de sutura, artigos ortopédicos,
aparelhos de teste para uso medicinal, membros
artificiais, implantes cirúrgicos
Procurador: SÃO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.826867480 01/12/2004
Tit.NEOLATINA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61541132000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEOLATINA

400
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NCL(8) 03 cosméticos, perfumaria (produtos de - ),
preparações cosméticas para emagrecimento,
sabonetes, xampus, óleos essenciais, produtos para
limpeza, polimento e decapagem, filtros solares,
loções capilares, xampus para animais de
estimação.
Procurador: SÃO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.826867537 01/12/2004
400
Tit.NEOLATINA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61541132000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEOLATINA
NCL(8) 05 medtcamentos para uso humano;
preparações
farmacêuticas,
veterinárias
e
homeopáticas, preparações higiênicas para uso
medicinal, substâncias dietéticas adaptadas ao uso
medicinal,
suplementos
alimentares
mineral,
desinfetantes.
Procurador: SÃO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.826867553 01/12/2004
400
Tit.NEOLATINA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61541132000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NEOLATINA
NCL(8) 35 comércio, importação e exportação de
produtos farmacêuticos humanos, veterinários,
homeopáticos, cosméticos, perfumaria, produtos de
limpeza e higiene, instrumental médico e hospitalar.
Procurador: SÃO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.826882650 06/12/2004
100
Tit.ORION MULTISYSTEMS INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5008123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ORION MULTISYSTEMS
NCL(8) 09 estações de trabalho para computadores;
computadores.
Prior.:78430127
04/06/2004 US
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
818494093.
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.826915361 21/09/2004
090
Tit.IEDA DANTAS BARBOSA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25125958468
*REAPRESENTE ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO
COM A NCL(8) REIVINDICADA, OBSERVANDO OS
EXEMPLOS CONTIDOS NA CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL E LISTAS AUXILIARES, UMA
VEZ
QUE
QUE
A
ESPECIFICAÇÃO
APRESENTADA
NA
PETIÇÃO
INICIAL
É
GENÉRICA. CUMPRA NA NCL(8).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.826981712 04/11/2004
Tit.EMPÓRIO GAÚCHO LTDA ME. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04818174000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPÓRIO GAÚCHO

351

CFE(4) 11.3.1; 11.3.14; 27.5.1
NCL(8) 35 comercialização de artigos do vestuário,
artigos em couro (vestuário), bijouterias e souvenirs,
como também trajes típicos de culturas regionais.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EMPÓRIO".

Procurador: HSD WINTER ASSES. PATRIMONIAL
M/P.
No.826991939 03/09/2004
295
Tit.MAC SUPERMERCADO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20633061000101
*NÃO CONHECIMENTO DE PETIÇÃO,
PUBLICADO NA RPI 2201, DE 12/03/2013, TENDO
EM VISTA ERRO MATERIAL.
Procurador: ALMIR CORRÊA DE LACERDA /
ADVOGADO
No.827021348 07/12/2004
351
Tit.ESTRUTURAL ESQUADRIAS METÁLICAS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02541472000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ESTRUTURAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 06 esquadrias metálicas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'ESTRUTURAL'
Procurador: IVO ROBSON DA SILVA SANTOS
No.827025696 23/12/2004
351
Tit.YIN'S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02462686000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BILLY

Procurador: O PRÓPRIO.
No.827109334 11/02/2005
400
Tit.PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING
COLOGNE GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0038920
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INSPIRE
NCL(8) 03 sabões, perfumaria, óleos essenciais,
preparações para o cuidado do corpo e da beleza,
loções para os cabelos.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.827119585 11/11/2004
351
Tit.GESTORIAL - TECNOLOGIA EM GESTÃO
LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05075018000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GESTÃO REAL - GERE
NCL(8) 35 serviços de consultoria em gestão de
empreendimentos, tais como: assessoria em gestão
de negócios, consultoria em gestão e organização
de negócios, consultoria profissional em negócios,
consultoria em gestão de pessoal.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "GESTÃO".
Procurador: KARLA EMANUELLE DE SÁ ALMEIDA
No.827124309 03/01/2005
230
Tit.BRAZFRANGO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CARNES E DERIVADOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09619416000167
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: WAGNER ALENCAR DOMINGOS
No.827144725 03/02/2005
180
Tit.STERGEO COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06212003000175
*PET(WB) Nº 850120059900, DE 25/04/2012, COM
BASE NO INCISO I DO ART. 219 DA LPI (FORA DO
PRAZO). INT.: DANIELLE CASTRO.
Procurador: LUIZ ALDERICO DE OLIVEIRA
No.827158505 18/02/2005
400
Tit.HOLOS SAÚDE ASSESSORIA MÉDICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00620040000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HOLOS SAÚDE

CFE(4) 4.5.15; 27.5.1
NCL(8) 18 bolsas, malas e mochilas
Procurador: O PRÓPRIO.
No.827042698 16/12/2004
100
Tit.A PRAIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07101578000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A PRAIA

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(8) 41 produções artísticas.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
825549248.

CFE(4) 26.3.1; 26.4.3; 27.5.1
NCL(8) 44 assistência médica ocupacional: exames
[médicos] admissionais, periódicos, de mudança de
função, de retorno ao trabalho, demissionais;
perícias [médicas]; laudos [médicos]; assistência
técnica pericial [médica]; prevenção e saúde;
programas de saúde no ambiente de trabalho.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAÚDE".
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.827173288 23/02/2005
269
Tit.BLITZ DISTRIBUTION, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5921090
Especific.: artigos esportivos compreendidos nesta
classe, notadamente skates, patins com rodas,
partes de skates, pranchas, pranchas skates
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
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No.827203284 17/02/2005
351
Tit.LARISSA CONCEIÇÃO DE CARVALHO (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82826013572
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PIPOCA BALADA

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(8) 41 shows, eventos e espetáculos artisticos,
todos incluídos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BALADA".
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(8) 41 REIVINDICADA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.827220910 09/03/2005
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

235

No.827229798 16/03/2005
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REQUINTE MODAS

No.827424493 01/06/2005
Tit.FRS PIZZAS E LANCHES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74378225000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BABY PIZZA

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(8) 25 artigos de malha [vestuário]/ bermudas/
blazers [vestuário]/ calças/ calças compridas/
camisas/ camisetas/ capuzes [vestuário]/ casacos
[vestuário]/ chapéus, bonés etc/ cintos [vestuário]/
combinações [vestuário]/ vestuário confeccionado/
roupas de couro/ roupas de imitação de couro/
jaquetas/ lingerie (fr.)/ malhas [vestuário]/ roupa de
baixo/ roupa íntima/ roupa para ginástica/ roupas de
banho/ roupões de banho/ saias/ vestuário, incluído
nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MODAS".
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.827312865 06/04/2005
Tit.EDIOURO PUBLICAÇÕES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00935453000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HQ

351

100

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(8) 30 pizzas.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
825372160.
Procurador: ELIZABETH BAPTISTA BETTINI
No.827469438 03/06/2005
400
Tit.DIAGEO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62166848000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRANCA FULÔ
NCL(8) 33 bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.827497350 01/07/2005
Tit.BLU-RAY DISC ASSOCIATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6897843
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BD BLU-RAY DISC

400

No.827229836 16/03/2005
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827229852 16/03/2005
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827229895 16/03/2005
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827229941 16/03/2005
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827229984 16/03/2005
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

CFE(4) 2.1.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(8) 16 jornais, revistas, periódicos e publicações
em geral.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HQ".
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.827329431 27/04/2005
351
Tit.PER FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51227825000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PERFLEX METAIS

No.827240007 16/03/2005
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827240104 16/03/2005
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827294522 14/04/2005
Tit.V FERNANDES DA SILVA ROUPAS - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06150840000117

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 09 leitores e gravadores de discos óticos
para dados de áudio, video e computador; discos
óticos virgens; discos óticos pré-gravados contendo
música, filmes, jogos, dados de texto, imagens
estáticas e imagens em movimento; televisores;
câmeras de vídeo; cameras fotográficas digitais;
computadores pessoais; sistemas de transmissão
digitais via satélite, nomeadamente, receptores,
transmissores e antenas para transmissão via
satélite; máquinas de video game para uso com
televisores, todos utilizando discos óticos como meio
de gravação.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DISC".
Procurador: DANIEL & CIA.
No.827535392 15/07/2005
351
Tit.FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA (CO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4928466
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VARIEDAD CASTILLO

CFE(4) 3.11.12; 27.5.1
NCL(8) 35 comércio de metais sanitários e
acessórios para banheiros e cozinha em geral.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "METAIS"
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
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CFE(4) 5.1.9; 5.7.1; 26.4.8; 27.5.1
NCL(8) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações
feitas de cereais, pães, massas e confeitos, cremes
gelados; mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal,
mostarda; vinagre, molhos (condimentos); temperos;
gelo, bebidas feitas à base de café, cacau e
chocolate.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VARIEDAD CASTILLO".
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.827572115 08/07/2005
351
Tit.LABORATORIOS KLEIN LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92762277000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CALCIOMIL
NCL(8) 29 cálcio de ostra para fins alimentares.
Procurador: EMERSON SALBEGO HOFART
No.827622465 04/08/2005
100
Tit.EURITALIA S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7015224
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ENTEROFLORA
NCL(8) 05 enzimas lácteas para uso farmacêutico;
fermentos lácteas para uso farmacêutico; enzimas
químicas para uso medicinal; preparações
enzimáticas para uso medicinal; preparações
enzimáticas para uso veterinário; fermentos para uso
farmacêutico; substâncias dietéticas adaptadas para
uso medicinal; alimentos para bebês; preparações
farmacêuticas; preparações sanitária para uso
medicinal.
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI; REG. 823796752
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.827627980 09/08/2005
Tit.TOUGH JEANS LIMITED (HK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5054516
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOUGH

400

No.827657587 10/08/2005
Tit.BUNGE ALIMENTOS S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84046101000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CYCLUS SAÚDE

100

351

CFE(4) 26.2.1; 27.5.1
NCL(8) 30 farinhas, misturas para bolo, maioneses,
massas alimentícias, alimentos à base de soja (suco
de soja).
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROP INDL LTDA
No.827657633 10/08/2005
Tit.BUNGE ALIMENTOS S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84046101000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CYCLUS

CFE(4) 26.2.1; 27.5.1
NCL(8) 30 farinhas, misturas para bolo, maioneses,
massas alimentícias, alimentos à base de soja (suco
de soja).
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROP INDL LTDA
No.827673337 26/08/2005
Tit.SUPRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
FERTILIZANTES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05470581000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUPRA FERTILIZANTES

100

351

CFE(4) 26.2.1; 27.5.1
NCL(8) 30 farinhas, misturas para bolo, maioneses,
massas alimentícias, alimentos à base de soja (suco
de soja).
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROP INDL LTDA
No.827657609 10/08/2005
Tit.BUNGE ALIMENTOS S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84046101000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CYCLUS EQUILÍBRIO

CFE(4) 24.13.25; 27.5.1
NCL(8) 25 artigos do vestuário (incluídos nesta
classe).
Procurador: PAULO ROBERTO VIGNA
No.827657552 10/08/2005
Tit.BUNGE ALIMENTOS S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84046101000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CYCLUS VITALIDADE

CFE(4) 26.2.1; 27.5.1
NCL(8) 30 farinhas, misturas para bolo, maioneses,
massas alimentícias, alimentos à base de soja (suco
de soja).
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
818655585. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIO A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
ANTERIOR DE N° 827572077, AINDA NÃO
REGISTRADO, PERTENCENTE AO MESMO
TITULAR DO PEDIDO EM EXAME.
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROP INDL LTDA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 01 fertilizantes fertilizantes (preparações -)
adubo para agricultura adubos nitrogenados
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI.REG.
816246513.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.827674090 29/08/2005
100
Tit.ALEXANDRE CHIARELLO BORTOT ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01177557000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RASTRO
NCL(8) 09 aparelhos e instrumentos para medição
e/ou indicação e/ou registro de distância,
aceleração,
contagiros,
velocidade,
altitude,
temperatura da água de refrigeração, potência, nível
do óleo, pressão do óleo, temperatura do motor;
aparelhos e instrumentos geodésicos; equipamentos
para rastreamento de veículos; equipamentos para
monitoramento
de
veículos;
aparelhos
eletrodinâmicos para controle remoto de sinais.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S) :
200023977, 824145216, 826996736.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.827676751 30/08/2005
208
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FOR ESPECIAL WOMAN
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todo tipo de impresso, catalágo, impressos e
etiquetas adesivas (papelaria), folhetos, formulários,
fotografias, letreiros em papel, livretos, livros,
manual, marcador de livro, moldes de papel.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SHOW DE OFERTAS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.827745834 21/09/2005
210
Tit.SUGA E SUGA RESTAURANTES LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07299789000172
*INDEFERIMENTO.
Procurador: O PRÓPRIO.
NCL(8) 03 água de colonia, água de lavanda, água
de toalete, produtos para barbear, bronzeadores,
estojo de cosméticos, cremes hidratantes, cremes
para o cabelo, gel para a pele, sabonetes,
desodorantes, lápis para sobrancelha, lápis para o
uso cosmético, lenços empregnados com loções
cosméticas, maquiagem para o rosto, óleo de
lavanda, talco para toalete, óleos para banho,
perfumes, rímel, batom, shampoos, sabonete líquido,
cera para assoalho, cera para lavanderia,
desinfetantes, detergente, sabão para lavagem de
roupas, sabão em pó, produtos para polir, produtos
para alvejar roupas.
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.827678355 31/08/2005
351
Tit.VENDA PROIBIDA CONFECCOES LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56419971000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RH-8
NCL(8) 25 camisetas, bermudas, calça, blusão,
biquini, maiô, sunga, boné, shorts, camisa, jardineira,
bata, avental, colete, saia, vestido, regata.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.827678452 31/08/2005
Tit.MARY HILL PERFUMES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54103981000121
*PED.823455980,REG.C/PAN 823455998,
PED.823456005
Procurador: MIRIAM DE LUCCA

241

No.827793278 03/10/2005
Tit.CONSUMER VOICE S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59058628000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CV CRM

351

CFE(4) 2.7.1; 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(8) 09 programas de computador gravados
(programas aplicativos); programas operacionais
para computador (gravados).
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"CRM".
Procurador: REMARCA REG DE MARCAS E
PATENTES SC LTDA

CFE(4) 26.1.2
NCL(8) 25 artigos esportivos incluindo luvas,
chapéus, faixas para cabeça, artigos de malha,
jaquetas, camisas esportivas, chapéus para correr,
malhas para correr, armações de chapéus, gravatas,
parkas, camisas polo, ponchos, puloveres, camisas,
sapatos, bermudas, meias, calças de moletom,
blusas de moletom, camisas, coletes e acessórios
para artigos do vestuário, todos os itens incluídos
nesta classe.
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(8) 25 REIVINDICADA.
Procurador: MARTINEZ & MOURA BARRETO S/C
LTDA
No.827860765 26/08/2005
100
Tit.FUNDAÇÃO BELO HORIZONTE TURISMO E
EVENTOS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02273710000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BH360º

No.827811829 19/08/2005
351
Tit.PLANETA ZOOM INTERNET CLUBE LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05954505000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PZ PLANETA ZOOM
CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 35 publicidade e organizações de feiras e
eventos com este fim.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG (S) :
826884296 E 826884350.
Procurador: WANDERLEI DAMASCENO DE
AZEVEDO

No.827684320 15/08/2005
400
Tit.AMERICANBR DISTRIBUICAO PROFISSIONAL
DE PAPEIS LTDA - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05407654000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOW DE OFERTAS

No.827905700 27/10/2005
351
Tit.INTELLECTUAL PROPERTY HOLDINGS AS
(NO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5019850
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AKER
CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 35 agenciamento e locação de espaço
publicitário eletrônico para publicidade on-line em
rede de computadores via web site para cobertura
de eventos [serviços de publicidade].
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(8) 35 REIVINDICADA.
Procurador: HUGO LEONARDO PEREIRA LEITÃO

CFE(4) 26.1.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(8) 40 acabamentos para papel [tratamento],
encadernação, encomenda (montagem de materiais
sob -) [para terceiros], filme fotográfico (revelação de
-), fotográfica (impressão -), fotogravura [serviço],
impressão, impressão de estampas, impressão
fotográfica, impressão litográfica, impressão ofsete,
laminação, litográfica (impressão -), montagem de
materiais sob encomenda [para terceiros], ofsete
(impressão -), revelação de filme fotográfico,
serigrafia, serviços de separação de cores,
vulcanização [tratamento de material]. corte e vinco
de material impresso, corte e vinco plastificacao,

No.827858566 31/10/2005
Tit.LAS BLONDAS S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5057043
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RAPSODIA

351

CFE(4) 26.4.1-2; 27.5.1
NCL(8) 37 serviços de construção civil; serviços de
reparação e instalação.
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.827907656 03/10/2005
Tit.THAIS CARVALHO AFRAUSINO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07237550000178

150
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*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 162 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO
No.827938730 08/12/2005
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.827955316 21/09/2005
400
Tit.FRANCISCA JUCELENE BEZERRA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41297649000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PURA INTIMIDADE

CFE(4) 9.3.1; 27.5.1
NCL(8) 35 comercialização de peças íntimas e
lingerie, banho [maios], [biquines], (calções de -),
[sungas], cangas, artigos de malha [vestuario],
importação e exportação.
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
No.827965192 18/10/2005
Tit.FRUTTO DO VESTUÁRIO LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06049897000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FRUTO BRASIL

*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GLASS".
Procurador: REMARCA REG DE MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.828017611 23/12/2005
351
Tit.GENERAL ELECTRIC COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0051446
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GE
NCL(8)
05
preparações,
medicamentos
e
substâncias farmacêuticas e veterinárias; produtos
radiofarmacêuticos; substâncias radioativas para uso
em medicina nuclear; preparações farmacêuticas
radioativas e agentes não-radioativos para produzir
radiofarmacêuticos para uso diagnóstico ou
terapêutico "in vivo"; gases e misturas de gás para
formação de imagem médica; composições químicas
usadas para inibir poluição de sistema de água de
resfriamento devido a moluscos e microorganismos;
bactericidas, fungicidas e algaecidas para uso no
tratamento de sistemas aquosos usados na
preparação de polpa de madeira, papel e produtos
de papel; composições para o controle de bactéria,
fungos e algas.
Prior.:US 78/657,688 24/06/2005 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.827987633 21/12/2005
269
Tit.INOVA GLASS INDÚSTRIA DE VIDROS
BLINDADOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05739666000180
Especific.: comércio de vidros blindados residenciais,
comerciais e para veículos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GLASS".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GLASS".
Procurador: REMARCA REG DE MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.827987650 21/12/2005
269
Tit.INOVA GLASS INDÚSTRIA DE VIDROS
BLINDADOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05739666000180
Especific.: vidros blindados para automóveis.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GLASS".

No.828036241 28/12/2005
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.828039135 03/01/2006
351
Tit.AMV. ESPORTES MARKETING, PUBLICIDADE
E NEGOCIAÇÕES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07751284000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBE MASTER BRASIL

No.828031940 23/12/2005
208
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NH COSMÉTICOS
CFE(4) 1.1.1; 1.17.1; 1.17.11; 27.5.1
NCL(8) 41 promoção de eventos (incluídos nesta
classe).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL".
Procurador: O PRÓPRIO.

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 25 blusa, saia, calça, vestido, bermuda,
short, pijama, cinto, roupa íntima, roupa de paia,
confecção em geral.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
827733259.
Procurador: O PRÓPRIO.

Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

NCL(8) 03 água de cheiro, água de colônia, água de
lavanda, almiscar [perfumaria], âmbar [perfume],
antitranspirantes [produtos de toalete], batons para
os lábios, cera para depilação, cosméticos,
cosméticos para as sobrancelhas, cosméticos para
os cílios, cremes cosméticos, desodorantes para uso
pessoal, esmalte para as unhas, filtros solares, lápis
de sobrancelhas, lápis para uso cosmético, laquê
para cabelos, leite de amêndoas para uso
cosmético, leite de limpeza para toalete, lenços
impregnados com loções cosméticas, loções
capilares, loções para uso cosmético, loções pósbarba, máscaras de beleza, perfumes, pó para
maquiagem, pomadas para uso cosmético,
preparações
bronzeadoras
[cosméticos],
preparações cosméticas para banhos, preparações
cosméticas para emagrecimento, preparações para
ondular cabelos, produtos cosméticos para cuidados
da pele, produtos cosméticos para os cílios, produtos
de perfumaria, produtos de toalete, produtos
depilatórios,
produtos
neutralizadores
para
permanentes nos cabelos, produtos para barbear,
produtos para maquiagem, produtos para o cuidado
das unhas, produtos para remover maquiagem,
sabonete antitranspirante, sabonete desodorante,
sabonete para barbear, sabonetes, talco para
toalete, tinturas cosméticas.
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.828036233 28/12/2005

235

No.828052905 17/01/2006
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

235

No.828052913 17/01/2006
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

235

No.828091340 27/01/2006
351
Tit.PAPELCOR PAPELARIA E PRESENTES LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04113607000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PAPELCOR

CFE(4) 20.1.1; 20.5.1; 27.5.1
NCL(8) 35 comercialização de artigos de papelaria,
presentes e armarinhos.
Procurador: WLADIMIR DE ANDRADE
No.828093644 30/01/2006
Tit.RED ANGEL FILMES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06265841000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PLATINUM PLUS
NCL(8) 41 produção de filmes para vídeo

100
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*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
822856948.
Procurador: GOLD STAR PATENTES E MARCAS
S/C LTDA.
No.828122121 01/02/2006
100
Tit.INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0064211
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COMMON PLATFORM
NCL(8) 41 serviços de educação e instrução;
serviços educacionais, a saber, apresentações,
demonstrações
técnicas
e
seminários
de
treinamento, todos na área de computadores e
serviços de computadores.
Prior.:78/799469
25/01/2006 US
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.828122130 01/02/2006
100
Tit.INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0064211
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COMMON PLATFORM
NCL(8) 42 serviços de computador (informática);
serviços de consultoria em computador (informática),
serviços
de
consultoria
na
área
de
criação/desenvolvimento, seleção, implementação e
utilização de sistemas de hardware e software de
computador para terceiros; serviços de consultoria
na área de desenvolvimento de semicondutores
[projetos] ; serviços de suporte técnico, a saber,
identificação
e
reparo
de
problemas
de
computadores [software], servidores, e software de
computador; serviços de criação/desenvolvimento de
sistemas de computador para terceiros; análise de
sistemas de computador; interconexão de hardware
e software de computador, a saber, integração de
sistemas de computador e redes e software; serviços
de teste de software e hardware de computador, a
saber, teste de hardware de computador e
computadores e servidores; instalação, atualização e
manutenção
de
software
de
computador;
programação de computador para terceiros.
Prior.:78/799469
25/01/2006 US
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.828124078 22/12/2005
Tit.THIBIRON EDITORA E PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05984499000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BLOCO INFLAMÁVELL

No.828136840 31/10/2005
100
Tit.M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07206816000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARGARINA AMORELA CREMOSA COM
SAL GME M. DIAS BRANCO O AMOR É NOSSO
MELHOR INGREDIENTE!

CFE(4) 1.15.15; 2.9.1; 26.4.4; 27.5.1; 29.1.15
NCL(8) 35 comércio de gorduras hidrogenadas,
margarinas, óleos vegetais e outras matérias graxas
comestíveis.
*INCISO VII DO ART.124 DA LPI
Procurador: WETTOR BUREAU DE APOIO EMP.
S/S LTDA ME
No.828137218 31/10/2005
100
Tit.M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07206816000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARGARINA AMORELA LIGHT COM SAL
GME M. DIAS BRANCO MAIS SAÚDE E AMOR
PARA VOCÊ!

400

CFE(4) 4.5.21; 26.3.2; 27.5.1
NCL(8) 41 serviços de diversão, entretenimento,
produções artísticas(incluídas nesta classe), eventos
e bloco carnavalesco.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO
TERMO "BLOCO".
Procurador: BRASNORTE MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.828127980 09/12/2005
235
Tit.MINAS GERAIS EDUCAÇÃO SA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05648257000178
*CED.1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA LTDA
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES

CFE(4) 1.15.15; 2.9.1; 26.4.4; 27.5.1; 29.1.15
NCL(8) 35 comércio de gorduras hidrogenadas,
margarinas, óleos vegetais e outras matérias graxas
coméstiveis
*INCISO VII DO ART.124 DA LPI.
Procurador: WETTOR BUREAU DE APOIO EMP.
S/S LTDA ME
No.828170088 20/02/2006
100
Tit.JONES DARCI VAZ REBELO-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65935199000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROSEBELLE
NCL(8) 25 agasalho para as mãos; almofada forrada
para aquecer os pés não elétrica; alpercatas;
anáguas; antiderrapantes para botas e sapatos;
antitranspirante (roupa íntima -); armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; babadouros,
não papel; bandanas [lenços de pescoço]; banho
(calções de -)[sungas]; banho (chinelos de -); banho
(roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bebês (cueiros
para -) em matérias têxteis; bebês (fraldas para -)
em
matérias
têxteis;
bermudas;
blazers
(ingl.)[vestuário]; boá [estola de plumas]; bolsos para
roupas; bonés; bonés (palas de -); bonés e boinas;
borzeguins [botina cujo cano é fechado com
cordões]; botas (antiderrapantes para -); botas*;
botas de esqui; botas para a prática de esportes;
botinas; cachecol; calça (fraldas -); calçados de
madeira; calçados em geral*; calcanheiras para
meias; calças; calças compridas; calções de banho;
calções de banho [sungas]; camisa (punho de -

)[vestuário]; camisas; camisas (palas de -); camisas
(peitilhos de -); camisetas; camisetas (peitilhos de -);
capote; capuzes [vestuário]; cartolas; casacos
[vestuário]; casula sacerdotal [vestimenta]; ceroulas;
chápeus (armações de -); chápeus [chapelaria];
chinelos [pantufas]; chuteiras de futebol; ciclistas
(vestuário para -); cintas [roupa íntima]; cintos
[vestuário];
colarinhos
postiços;
colarinhos
[vestuário]; coletes; coletes [roupa íntima];
combinação [roupa íntima]; combinações [vestuário];
confeccionado (vestuário -); corpete; couro (roupas
de -); couro (roupas feitas com material imitando -);
cuecas; cueiros para bebês em matérias têxteis;
dólmã [veste militar]; enxovais de bebês;
escapulário; espartilho; esporte (sapatos para fazer ); esportes (botas para a prática de -); esqui (botas
de -); estolas de pele; faixas para a cabeça
[vestuário]; faixas [vestuário]; fantasias (roupas de -);
forros confeccionados [partes de]; fraldas para
bebês em matérias têxteis; futebol (sapatos de -);
gabardines [vestuário]; galochas; gáspeas para
sapatos; ginástica (roupa de -)[colante]; ginástica
(sapatos de -); gorros; gravatas; guarda-pó;
impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); íntima
(roupa -) antitranspirante; japonas; jaquetas; jérseis
[vestuário]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias de homem; lingerie (fr.); luvas sem dedos;
luvas [vestuário]; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; meias; meias
(calcanheiras para -); meias (ligas de -); meias de
homem; meias que absorvem a transpiração; meiascalças; mitras [chápeus]; orelheira [partes dos bonés
ou gorros que se abaixam para proteger as orelhas];
palas de boné; palas de camisas; paletós; palmilhas;
pele (estolas de -); pelerines; peles [vestuário];
peliças [peça do vestuário feita ou forrada de peles];
penhoar [robe]; pescoço (lenços de -); pijamas;
polainas; polainas (presilhas para -); praia (roupas
de -); presilhas para calças; presilhas para polainas;
protetores para sapatos; pulôveres; punhos de
camisa [vestuário]; robe [penhoar]; roupa de baixo;
roupa de ginástica; roupa de ginástica [colante];
roupa íntima; roupa íntima antitranspirante; roupa de
banho; roupas de couro; roupas de fantasias; roupas
feitas com material imitando couro; roupas para
esqui náutico; roupões de banho; saias; sandálias;
sapatos*; sapatos de futebol; sapatos de praia; sáris
[vestimenta indiana]; sobretudos [vestuário]; solidéus
[barrete em forma de calota para cabeça]; sudário
axiliar [pano para impedir o suor de passar para a
roupa]; suéteres; sugas [calções de banho];
suspensórios; sutiã; termos; togas; trajes; túnicas;
uniformes; vestuário*; vestuário em papel; véus
[vestuário]; viseiras; xales.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
823582914. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DA ANTERIORIDADE DE Nº
827184026, AINDA NÃO DECIDIDA,
CONSIDERADA IGUALMENTE COLIDENTE COM
O PRESENTE SINAL.
Procurador: FABIO FERRÃO
No.828187690 10/03/2006
Tit.IDEMITSU KOSAN CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4988434
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

CFE(4) 2.3.1; 26.7.1; 29.1.1,6
NCL(8) 04 lubrificante sólido, graxa para calçados e
botas, óleo e graxa para conservação de couro,
combustíveis, óleos e graxas minerais para uso
industrial [não como combustível], gasolina
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industrial, graxas industriais, óleos lubrificantes,
lubrificantes industriais, óleos, geléia de petróleo,
óleos para desmoldar, óleos e graxas não minerais
para uso industrial [não como combustível], cera
[matéria bruta], pavios para vela e candeeiro e velas.
Prior.:2005-087483
16/09/2005 JP
Procurador: WALDEMAR DO NASCIMENTO
No.828192081 06/02/2006
351
Tit.A C AGROPECUÁRIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68779172000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PONTAL LANCES
NCL(8) 35 comércio, distribuição, representação,
importação e exportação de sementes e cereais.
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS &
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA
No.828208441 10/02/2006
351
Tit.DORNELLES & TERRA CLÍNICA MÉDICA E
ESTÉTICA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07817981000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REVIV
NCL(8) 44 prestação de serviços de ginecologia,
obstetrícia, dermatologia, plástica, fisioterapia,
nutrição,
endocrinologia,
preparação
física
controlada, estética, cirurgia de pequeno porte,
embelezamento bucal.
Procurador: CLAUDIO JOSÉ MARTINS COSTA
GONÇALVES
No.828215863 16/03/2006
Tit.CHARMOSA DO MEIER PADARIA E
CONFEITARIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01239428000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTAÇÃO DO PÃO

estojos para canetas; fichários para papéis soltos;
fita adesiva; folhas de papel; materiais para modelar;
réguas para desenhar; bolsas; carteiras; nécessaire;
guarda-chuvas; malas; mochilas; utensílios e
recipientes para a casa ou cozinha; enfeites para
casa; louça; porcelana; cristais; carpetes; tapetes;
capachos; papel de parede; esteiras; jogos;
brinquedos; artigos para ginástica e esporte.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GIFTS".
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.828285560 07/04/2006
155
Tit.VINIBRASIL VINHOS DO BRASIL S/A (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05806017000154
*PET(WB) 810100353838 DE 28/09/2010
Procurador: VERLY & ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.828325260 24/02/2006
Tit.CEREAIS & SINERGIA COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07755877000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CEREAIS & SINERGIA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 42 desenvolvimento de sistemas, softwares
aplicativos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "DEVELOPER" E "SISTEMAS
MULTIMÍDIA".
Procurador: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
No.828416796 19/06/2006
351
Tit.LEONARDO KENJI DE CASTRO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32756675806
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA FORRÓ SEM LIMITES
NCL(8) 41 apresentações musicais artísticas; shows
e eventos; banda musical.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BANDA" E "FORRÓ".
Procurador: O PRÓPRIO.

351
No.828423261 03/04/2006
Tit.INAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07683495000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LEMON BEER

400

CFE(4) 26.1.1; 26.1.12; 27.5.1
NCL(8) 35 comércio varejista de produtos
alimentícios.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'CEREAIS'.
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA FINS DE
ADEQUAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS.
Procurador: O PRÓPRIO

CFE(4) 26.1.1; 26.4.2; 26.11.3; 26.13.25; 27.5.1
NCL(8) 43 lanchonete; alimentação; auto-serviço
(restaurantes de -); lanchonetes.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PÃO".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.828223360 22/03/2006
Tit.EDUARDO PEDRO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43359710000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OCEANO GIFTS

No.828355436 14/03/2006
351
Tit.DAPAC DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLOGICOS E CITOPATOLOGICOS LTDA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07027297000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIOPATH

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 30 condimento em pó para uso em bebidas,
saladas e alimentos em geral.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS
ELEMENTOS NOMINATIVOS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.828424020 24/05/2006
Tit.PAULO ANDRÉ DE ALCANTARA NACIFE
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53748026668
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TV BALCÃO

400

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(8) 44 serviços médicos na área de diagnósticos
anátomo-patológicos e citopatologicos e serviços de
laboratório.
Procurador: DE SOUZA, GUEUDEVILLE & CIA
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 35 comércio de presentes, tais como: álbuns,
blocos de anotações, aquarelas, bastões de tinta,
blocos de notas, blocos para desenho, caixas de
papelão ou papel; canetas; cartões de felicitações;
clipes de papel; cola para papelaria, uso doméstico e
escritório; líquidos corretivos; artigos para desenhar;

No.828361673 25/05/2006
351
Tit.DEVELOPER SERVIÇOS E SISTEMAS EM
HIPERMIDIA LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02989872000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DEVELOPER BR SISTEMAS MULTIMÍDIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 41 promoção e organização de eventos,
incluídos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TV".
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Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
*828533075, 828533628 (AMBOS REGS. C/PAN.)
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

Procurador: LECONNI MARCAS & PATENTES
LTDA
No.828442037 20/04/2006
351
Tit.SUL MIX COSMÉTICOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05671893000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CRYSTAL COLOR
NCL(8) 03 produtos para tratamento corporal e facial
incluidos nesta classe, xampus para uso humano,
condicionadores de cabelos, tintas para cabelos,
loções para uso cosméticos.
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"COLOR".
Procurador: GILSON ALMEIDA DA MOTTA
No.828442045 20/04/2006
351
Tit.SUL MIX COSMÉTICOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05671893000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CRYSTAL COLOR
NCL(8) 35 comércio, distribuição, importação e
exportação de produtos de higiene e toucador e
artigos para cabeleireiros.
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"COLOR".
Procurador: GILSON ALMEIDA DA MOTTA

No.828479305 05/07/2006
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIVER EM EQUILÍBRIO ORGÂNICOS
CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 25 calçados femininos, masculinos, infantis e
esportivos, todos incluídos nesta classe.
Procurador: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
No.828472939 30/06/2006
Tit.CALOI NORTE SA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04301024000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: C. RACE

351

CFE(4) 26.1.2
NCL(8) 31 sementes, mudas, plantas e flores
naturais; produtos hortícolas, agrícolas e grãos, tais
como: cebola, batata, alho, feijão, milho verde,
painço, quirera de milho, alpiste, sementes de
girassol, trigo e erva doce; grãos, frutas, frutos,
aveia, feijão, legumes e verduras frescas.
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"ORGÂNICOS".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.828456550 09/05/2006
009
Tit.ALAIM GERARD PEREIRA DO NASCIMENTO ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03294777000102
*PETIÇÃO: 013060003010 (CE), DE 25/09/2006
Procurador: O PRÓPRIO.
No.828461040 21/06/2006
Tit.SHANDONG HUASHENG PESTICIDE
MACHINERY CO., LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5105404
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KASEI

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 12 bicicletas, triciclos, ciclos, carros de bebê;
cadeira de roda; carrinhos de compra; triciclos para
entregas; carrinhos para transportar bagagem;
carrinhos de mão; trenós (veículos)
Procurador: SUYANG CASSIANO DE MELO
No.828474966 03/07/2006
351
Tit.SAUDE MEDICOL S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02926892000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIVER BEM VIVER SAÚDE VIVER MAIS
TOP LIFE

CFE(4) 26.1.11-12; 26.4.4
NCL(8) 07 bombas (máquinas); bombas centrífugas;
bombas de água para agricultura; juntas e junções
para máquinas ferramentas agrícolas; máquinas
cortadoras de carvão; máquinas corta-palha;
máquinas debulhadoras; máquinas enfardadeiras;
máquinas para aplainar árvores; máquinas para
mondar; máquinas removedoras de neve; máquinas
serras; máquinas sugadoras de lixo, água, pós e
detritos, em todas as suas modalidades;
pulverizadores (máquinas).
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA. API 593
No.828465282 26/06/2006
269
Tit.DENISE MANNA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00766287874
Especific.: produção, direção, roteirização de
programas de rádio e televisão
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS
ELEMENTOS NOMINATIVOS.
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS
ELEMENTOS NOMINATIVOS.
Procurador: O PRÓPRIO
No.828467013 26/06/2006
Tit.VIA FIT CALÇADOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03452585000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FIT VIA FIT

351

No.828479313 05/07/2006
241
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
*828533660 (REG. C/PAN.)
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828479321 05/07/2006
241
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
*828533342, 828533687 (AMBOS C/REGS.C/PAN.)
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828479488 05/07/2006
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIVER EM EQUILÍBRIO ESPORTES

CFE(4) 21.1.14; 26.4.12; 27.5.1
NCL(8) 36 administração de planos de saúde.
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO
No.828479267 05/07/2006
241
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
*828533679 (REG. C/PAN.)
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828479275 05/07/2006
241
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
*828533032 (REG. C/PAN.)
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828479283 05/07/2006

241

CFE(4) 26.1.2
NCL(8) 14 relógios.
Apostila: Sem excluwsividade de uso da expressão
"ESPORTES".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828479496 05/07/2006
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
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*CED.1 - ADRYMATHI COMERCIAL LTDA ME
Procurador: WANDERLEI CARDOSO

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIVER EM EQUILÍBRIO ESPORTES

CFE(4) 26.1.2
NCL(8) 31 sementes, mudas, plantas e flores
naturais; produtos hortícolas, agrícolas e grãos, tais
como: cebola, batata, alho, feijão, milho verde,
painço, quirera de milho, alpiste, sementes de
girassol, trigo e erva doce; grãos, frutas, frutos,
aveia, feijão, legumes e verduras frescas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828479526 05/07/2006
241
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
*828533458 (PED.EX.REC.)
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.1.2
NCL(8) 31 sementes, mudas, plantas e flores
naturais; produtos hortícolas, agrícolas e grãos, tais
como: cebola, batata, alho, feijão, milho verde,
painço, quirera de milho, alpiste, sementes de
girassol, trigo e erva doce; grãos, frutas, frutos,
aveia, feijão, legumes e verduras frescas.
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"NUTRIÇÃO".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828487588 26/05/2006
100
Tit.EXITUM DESENVOLIVIMENTO EDUCACIONAL
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07157144000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXITUM

No.828479550 05/07/2006
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIVER EM EQUILÍBRIO BELEZA

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 41 educação (informações sobre )
(instrução), educação (servicos de ), ensino
(servicos de ), exames pedagógicos (avaliação).
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
818476397.
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
CFE(4) 26.1.2
NCL(8) 44 serviços de spa, estética, massagens
terapêuticas, nutrição.
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"BELEZA".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.828497079 30/05/2006
Tit.G. J. DINIZ DA COSTA (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07541326000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEMPRE FASHION

No.828526338 05/06/2006
251
Tit.NASCIMENTO COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310364000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOMPACK
NCL(8) 06 folhas de metal para embalagem.
*AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO. DÉCIMA TERCEIRA VF (RJ) Nº 0002884-76.2013.4.02.5101 E PROC. INPI Nº
52.400.019013/2013-76.
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.828533423 16/06/2006
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIVER EM EQUILÍBRIO ORGÂNICO
NCL(8) 31 sementes, mudas, plantas e flores
naturais; produtos hortícolas, agrícolas e grãos, tais
como: cebola, batata, alho feijão, milho verde,
painço, quirera de milho, alpiste, sementes de
girassol, trigo e erva doce; grãos, frutas, frutos,
aveia, feijão, legumes e verduras frescas
Apostila: Sem exclusividade de uso da exxpressão
"ORGÂNICO".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828533652 16/06/2006
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIVER EM EQUILÍBRIO NUTRIÇÃO
NCL(8) 31 sementes, mudas, plantas e flores
naturais; produtos hortícolas, agrícolas e grãos, tais
como: cebola, batata, alho, feijão, milho verde,
painço, quirera de milho, alpiste, sementes de
girassol, trigo e erva doce; grãos, frutas, frutos,
aveia, feijão, legumes e verduras frescas
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"NUTRIÇÃO".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828535302 28/06/2006
Tit.JBS UNITED, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5101824
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JBS U UNITED

351

351

No.828479569 05/07/2006
241
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
*828533687 (REG. C/PAN.)
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828479577 05/07/2006
241
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
*828533679 (REG. C/PAN.)
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828479712 05/07/2006
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIVER EM EQUILÍBRIO NUTRIÇÃO

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(8) 05 aditivos e suplementos medicinais para
animais (gado e cavalos).
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 35 comércio varejista de roupas e
complementos, calçados, artigos em couro, cama,
mesa e banho.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FASHION".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.828526338 05/06/2006
Tit.NASCIMENTO COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310364000129

235

No.828550603 06/06/2006
351
Tit.THIAGO WANDERLEY FERREIRA GUIMARÃES
ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06010378000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JERKED BEEF PERNAMBUCANA
NCL(8) 29 carne, salgados, enlatados, em conserva,
carne de sol, carne seca, carnes bovinas, suinas,
carnes de aves, peixe, peixe enlatado.
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"JERKED BEEF".
Procurador: O PRÓPRIO
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No.828550611 06/06/2006
351
Tit.THIAGO WANDERLEY FERREIRA GUIMARÃES
ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06010378000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JERKED BEEF NORDESTINA
NCL(8) 29 carne, salgados, enlatados, em conserva,
carne de sol, carne seca, carnes bovinas, suinas,
carnes de aves, peixe, peixe enlatado.
Apostila: Sem excclusividade de uso da expressão
"JERKED BEEF".
Procurador: O PRÓPRIO
No.828553262 14/06/2006
100
Tit.TECBIO - TECNOLOGIAS BIOENERGÉTICAS
LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05364046000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECBIO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(8) 35 comercio de barras de aço laminadas e
trefiladas, barra de aço redonda, barra de aço
quadrada, barra de aço sextavada, barras de aço
chato, chapa de aço carbono, perfis de aço
dobrados, perfis de aço laminados i, perfis de aço
laminados u
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI: REG.
817050248.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.828616990 09/08/2006
Tit.PIZZA CARIOCA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07968151000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PIZZA CARIOCA

100

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(8)
35
comercialização,
representação,
distribuição, importação, exportação do biodiesel e
dos subprodutos do processo, de sistemas,
equipamentos e máquinas pertinentes a produção
do referido combustível
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI - REG.
825031060
Procurador: WETTOR BUREAU DE APOIO EMP.
S/S LTDA ME
No.828553270 14/06/2006
100
Tit.TECBIO - TECNOLOGIAS BIOENERGÉTICAS
LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05364046000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECBIO

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(8) 42 análises químicas biológica (pesquisa -)
controle de qualidade desenho industrial estudos
para projetos técnicos pesquisa biológica pesquisa e
desenvolvimento [para terceiros] pesquisa em física
pesquisas em mecânica pesquisas químicas
pesquisas técnicas projetos técnicos (estudos para -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI - REG.
825031060
Procurador: WETTOR BUREAU DE APOIO EMP.
S/S LTDA ME
No.828587299 19/06/2006
100
Tit.CODIFER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
FERRO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71292924000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CODIFER

100
No.828650403 16/08/2006
400
Tit.MAIS GOURMET GASTRONOMIA LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07723157000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAIS GOURMET

CFE(4) 8.7.1
NCL(8) 32 engarrafamento e gaseificados de águas
minerais.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
819882313.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.828632030 01/08/2006
Tit.SOLVI PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02886838000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ÁGUAS DO AMAZONAS

No.828634432 02/08/2006
351
Tit.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
(ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0193313
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BBVA BANCOMER

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1; 29.1.4,6
NCL(8) 38 serviços de telecomunicações. serviços
de comunicações por terminais de computador.
serviços de comunicações por redes de fibra ótica.
serviços de comunicações através de internet.
serviços de transmissão de despachos, mensagens,
fax e telegramas. serviços de transmissão via
satélite. serviços de difusão de programas de
televisão e rádio.
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

CFE(4) 8.7.4; 26.1.2; 27.5.1
NCL(8) 43 bar, restaurante, pizzaria.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
828523266
Procurador: O PRÓPRIO.
No.828622507 07/08/2006
Tit.ROCHA MINERAÇÃO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01411187000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AGUA DA ROCHA

CFE(4) 1.15.15; 26.2.5
NCL(8) 38 serviços de telecomunicações internet e
telefone.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS

351

CFE(4) 26.1.5; 27.5.1
NCL(8) 41 serviços de organização de eventos,
festas e congressos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MAIS GOURMET".
Procurador: MARCELO FERREIRA ROJAS
No.828670650 04/08/2006
351
Tit.LIDERPETRO DSITRIBUIDORA DE PETRÓLEO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01083568000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: D LIDERPETRO
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NCL(8) 43 serviços de hotel; serviços de salão de
estar e bar, bufê, restaurante; serviços de estação
de férias, e alojamentos; serviços de fornecimento
de instalações de uso geral para reuniões,
conferências e exposições; serviços de fornecimento
de instalações para banquete e eventos sociais para
ocasiões especiais; e serviços de reservas de
acomodações em hotéis.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 35 distribuição de combustíveis líquidos
derivados de petróleo, alcool para fins carburantes e
outros combustíveis automotivos.
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA
No.828678758 25/08/2006
Tit.QUEB DIVULGAÇÃO INFORMAÇÃO
PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03927427000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUALEABOA Q

No.828722463 11/08/2006
Tit.ANA PAULA ANDRADE BLANC (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95386300687
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MONALOU

351

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 25 confecções de bolsas em tecidos, cintos,
acessórios, cachecóis, faixas para a cabeça, roupas
íntimas, lenços de pescoço, pijamas e saias.
Procurador: O PRÓPRIO

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(8) 38 prestação de serviços como agência df
notícias, transmissão de imagens e mensagens
através de rede eletrônica (computadores),
comunicação por terminais de computadores,
transmissões de eventos, feiras, shows, festas por
meio
eletrônico
(rede
de
computadores),
transmissão de mensagens e imagens por meio
eletrônico. telecomunicação, agência de notícias,
televisão, comunicação por telefone ou celular,
transmissão por imagens e mensagens por
computador, correio eletrônico, telegrafos, fax,
mensagens,
modem,
equipamento
de
telecomunicação, telex, comunicação por meio de
computador.
Procurador: RAFAEL PAIVA CABRAL
No.828708916 14/09/2006
Tit.BABINA BRASIL ALIMENTOS LTDA ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10372454000147
*CED.1 - CONDIMENTOS KARINA LTDA
Procurador: DOMINGOS ROBERTO LOPES

235

No.828716021 01/09/2006
351
Tit.THE RITZ-CARLTON HOTEL COMPANY, L.L.C.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0372668
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RITZ-CARLTON
NCL(8) 44 serviços de hotel com tratamentos de
saúde e beleza ("spa"), a saber, fornecimento de
tratamentos para corpo, pele, cabelo e rosto,
serviços de manicure e pedicure, serviços de
massagem, serviços de depilação e de salão de
beleza.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828716048 01/09/2006
351
Tit.THE RITZ-CARLTON HOTEL COMPANY, L.L.C.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0372668
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RITZ-CARLTON

No.828726280 06/07/2006
Tit.RIMAC - INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07286244000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RM RIMAC

Marca: BLENDY

351

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(8) 20 armários modulados - balcões p/ pias de
cozinha e cômodas.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.828739293 15/09/2006
100
Tit.DICASA IMÓVEIS S/C LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05207803000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DICASA IMÓVEIS
NCL(8) 36 serviços de; imobiliária, administração de
imóveis.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.828751552 18/09/2006
100
Tit.EUROFARMA LABORATORIOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61190096000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DUOPRESS
NCL(8) 05 medicamentos para saúde humana, cuja
classe terapêutica são os anti-hipertensivos.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI: REG.
825923182.
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.828760870 25/09/2006
351
Tit.MUA LOA COSMÉTICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06119756000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético, adstringentes para uso cosmético, água
de cheiro, água de colônia, água de lavanda, água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético, alisar (produtos para -) [engomar],
almíscar [perfumaria], âmbar [perfume], amêndoas
(óleo de -), amêndoas (sabonete de -),
antitranspirante (sabonete -), antitranspirantes
[produtos de toalete], aromáticos [óleos essenciais],
banhos (preparações cosméticas para -), barba
(tinturas para -), barbear (produtos para -), batons
para os lábios, beleza (máscaras de -), bigode (cera
para -), bronzeadoras (preparações -) [cosméticos],
cabelos (preparações para ondular -), cabelos
(tinturas para os -), cera para depilação, cílios
(produtos cosméticos para os -), clarear (cremes
para -) a pele, colorantes para toalete, cosméticos,
cosméticos (estojos de), cosméticos para os cílios,
cremes cosméticos, cremes para clarear pele,
depilatórios (produtos -), descolorantes (produtos -)
para uso cosmético, desodorante (sabonete -),
desodorantes para uso pessoal, emagrecimento
(preparações cosméticas para -), esmalte para as
unhas, essenciais (óleos -), flores (extratos de -)
[perfumaria], fragrâncias (mistura de -), geléia de
petróleo para uso cosmético, hastes compontas de
algodão para fins cosméticos, ionona [perfumaria],
jasmim (óleo de -), lápis de sobrancelhas, lápis para
uso cosmético, laquê para cabelos, leite de
amêndoas para uso cosmético, leites de limpeza
para toalete, lenços impregnados com loções
cosméticas, limão (óleos essenciais de -), loções
capilares, loções para uso cosmético, loções pósbarba, madeira aromática, maquiagem (pó para -),
maquiagem (produtos para -), maquiagem (produtos
para remover -), maquiagem para o rosto, menta
para perfumaria, neutralizadores (produtos para
permanentes nos cabelos, óleo de lavanda, óleos
para perfumes e essências, óleos para toalete, óleos
para uso cosmético, ondular os cabelos
(preparações para pedra-pomes, pedras de alume
[pedras-ume] [anti-sépticas], pedras pós-barba [antisépticas], pele (cremes para clarear a -), pele
(produtos cosméticos para cuidados da -),
perfumaria (produtos de -), perfumes, perfumes de
flores (bases para -), permanentes nos cabelos
(produtos neutralizadores para -), pés (sabonetes
antitranspirantes para os -), pó para maquiagem,
pomadas para uso cosmético, postiças (unhas -),
postiços (cílios -), produtos depilatórios, rosa (óleo
de -), roupa (sachês para perfumar -), sabonete
antitranspirante para os pés, sabonete desodorante,
sabonete medicinal, sabonete para barbear,
sabonetes, sais de banho, exceto para uso
medicinal, talco para toalete, tinturas cosméticas,
tinturas para os cabelos, toalete (produtos de-),
xampus, xampus para animais de estimação.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.828782300 06/10/2006
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.828782318 06/10/2006
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

142 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2207 de 24/04/2013

Procurador: LIGIA TSUNEKO SAKATA
No.828782326 06/10/2006
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

No.828886164 06/12/2006
Tit.SALAMI E WILGES ADVOGADOS
ASSOCIADOS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05370048000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SI SOLUÇÃO IMEDIATA

No.828782334 06/10/2006
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.828782342 06/10/2006
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.828782350 06/10/2006
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.828788456 16/10/2006
100
Tit.TMS MICROSISTEMAS COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52733847000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TMS
NCL(8) 38 serviços de telecomunicação tais como:
transmissão e recepção de mensagens e imagens
por computador, comunicação por terminais de
computador, provimento de acesso e conexão de
telecomunicação a usuários para a rede mundial de
computadores e correio eletrônico, serviços de
provimento de informação digital para distribuição
através de redes interligadas de computadores;
serviços de transmissão de propagandas através de
meios eletrônicos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
822936917.
Procurador: ANTONIO BELMIRO DE SOUZA
SANTOS
No.828823278 27/10/2006
351
Tit.DIGIPORT SISTEMAS E CONTROLES
ELETRÔNICOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06941646000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLEX21
NCL(8) 09 controlador de temperatura
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.828824789 09/12/2005
351
Tit.EVONILDES LOPES DA SILVA & CIA LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05515013000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRIBUL

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 25 calças, jaquetas, camisas, blusa e artigos
do vestuário incluídos nesta classe.
Procurador: O PROPRIO
No.828825610 20/10/2006
100
Tit.ARPROM PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE
EVENTOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00050609000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: METRÓPOLECENTER

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 35 promoção e organização de feiras,
congressos, conferências, palestras, seminários,
desfiles de moda exposição e publicidade em geral,
bem como assessoria p/ empresas em feiras e
eventos.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS.
813988462 E 823062716.
Procurador: AUREOLINO PINTO DAS NEVES
No.828858101 23/11/2006
Tit.TELEVISÃO ATALAIA LTDA (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13079397000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TV ATALAIA

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 38 teledifusão - transmissão e retransmissão
de sinais de radiodifusão televisão e rádio fm
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.:
818381116 FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE REGISTROS
ANTERIORES DE N°(S) 828858101 828858160,
AINDA NÃO REGISTRADOS, CONSIDERADOS
IGUALMENTE COLIDENTES COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: LIGIA TSUNEKO SAKATA
No.828858160 23/11/2006
100
Tit.RÁDIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13026547000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RÁDIO ATALAIA AM 770 KHZ

CFE(4) 27.5.1
NCL(8)
38
radiodifusão
transmissão
e
retransmissão de sinais de rádio am
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.:
818381116 FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE REGISTROS
ANTERIORES DE N°(S) 828858101 828858101,
AINDA NÃO REGISTRADOS, CONSIDERADOS
IGUALMENTE COLIDENTES COM O PRESENTE
SINAL.

351

CFE(4) 25.12.1; 26.7.1; 27.5.1
NCL(8) 42 arbitragem; mediação; pesquisa jurídica;
acordos e transações extrajudiais; serviços jurídicos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOLUÇÃO IMEDIATA".
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.828934215 18/01/2007
100
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WINNIE THE POOH
NCL(9) 25 calçados atléticos; bandanas; bonés de
baseball; saídas de praia; roupas de praia; cintos;
babadores; biquínis; blazers; botas; gravatasborboleta; sutiãs; bonés; chaparejos (calças usadas
por vaqueiros); babadores de pano; casacos;
vestidos, protetores de ouvido; calçados; luvas;
camisas de golfe, fantasias de halloween; chapéus;
faixas para a cabeça; acessórios para a cabeça;
lingerie; roupas infantis; jaquetas; jeans; suéteres de
lã; lenços; collants; polainas; luvas sem dedos;
gravatas; camisas de dormir; camisolas; pijamas;
calças; meia-calças; camisas polo; ponchos; roupas
de chuva; roupões; sandálias; echarpes; camisas;
sapatos; saias; shorts; calças sociais; chinelos;
roupas de dormir; meias; malhas; suéteres; calças
de agasalho; blusas de agasalho; trajes de banho;
regatas; meia-calças de lã; camisetas; roupas
íntimas; coletes; munhequeiras.
*INCISO XX DO ART. 124 DA LPI: REG.
824766954.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.828936811 22/01/2007
210
Tit.LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05102456000186
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MARIO SEBASTIÃO BRAGA AMORIM
No.828978115 27/02/2007
351
Tit.TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUPER CIDADES 15
NCL(9) 09 - aparelhos de secretária eletrônica,
cabos de fibra óptica, fios telefônicos , aparelhos
para
intercomunicação,
aparelhos
para
radiotelefonia, receptores de telefone, telefones
portáteis, aparelhos de telefone, transmissores
telefônicos, canais acústicos, acessórios, central
telefônica, aparelho, placa e acessórios de
telecomunicação, aparelho de telecomunicação,
cartões magnéticos.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA
No.828984050 07/03/2007
351
Tit.DOMINI BOLSAS E CALÇADOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02163835000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECOBLUE
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLEAN POINT
NCL(9) 20 bombas de plàstico para fixar em latas de
aerosol e outros recipientes; amostra de sprays,
válvulas, garrafas frascos de xampu de plástico;
dispositivos plàsticos para fixar em recipientes para
dispensa dos conteúdos desses recipientes;
recipientes de plástico; fechos de plástico para
recipientes; válvulas plásticas; tampas de vedação e
outros dispositivos plásticos para vedação; fechos e
fechos de plástico resistentes à água para
recipiente; dispensadores de plástico; bombas
plásticas para perfumes e preparações cosméticas.
Procurador: DI BLASI, PARENTE, S. G. &
ASSOCIADOS

NCL(9) 25 calçados em diversos materiais (em
especial em matérias plásticas como pvc), a saber:
botas, botinas, chinelos, tamancos, sapatos,
sapatilhas, sandálias, linha masculina, feminina e
infantil; calçados e vestuário, todos os itens incluídos
nesta classe.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.828999457 06/02/2007
351
Tit.CENTRO DE ENDOSCOPIA, GINECOLOGIA E
REPRODUÇÃO HUMANA LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02920990000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FERTILITE
NCL(9) 44 prestação de serviços médicos
hospitalares
especializados
em
ginecologia,
obstetrícia exames complementares e serviços
médicos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.829017925 26/03/2007
351
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RESPONSE POINT
NCL(9) 42 serviços de suporte técnico nos campos
de telecomunicações, serviços de voz sobre ip (voice
over ip services) e atendimento e mensagens
telefônicos
automatizados;
fornecimento
de
informações nos campos de software para telefonia,
resposta telefônica automática, serviços de
mensagens e serviços de voz sobre ip (voice over ip
services); serviços de consultoria nos campos de
seleção, implementação e utilização de sistemas de
hardware e software para terceiros
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "RESPONSE".
Prior.:307123766
23/02/2007 DE
Procurador: KARINA HAIDAR MÜLLER
No.829029451 09/04/2007
351
Tit.A NATUREZA FLORA DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61138681000143
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MIX REDUX SHEIK
NCL(9) 30 preparação feita com cereiais , cereais
secos, farinha de cevada descascada e esmagada,
chás, cravos da india, extrato de malte para
alimentação, farinhas alimentares, fécula para uso
alimentar , fermento, flocos de aveia, geléia real para
consumo
humano,
gengibre
(condimentos),
levedura, mel, melaço, propolis para consumo
humano, farinha de soja, farinha de maracuja,
substâncias aromaticas, vinagres e farinaceos em
geral.
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"MIX".
Procurador: LUIZ AUGUSTO DAS NEVES GONDIN
No.829040170 12/03/2007
090
Tit.B F ATLÂNTICO POUSADAS LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05073544000105
*ESCLAREÇA QUAIS SÃO OS OBJETOS DO
SERVIÇO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
RIVINDICADOS NA ESPECIFICAÇÃO. CUMPRA
NA NCL(9).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.829042741 15/01/2007
351
Tit.SL - HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS LTDA.
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05731550000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: USE

CFE(4) 2.9.1; 27.5.25
NCL(9) 10 preservativo.
Procurador: CHARLES SOARES ROCHA
No.829050060 10/04/2007
Tit.BRASKIT INDUSTRIA E COMERCIO DE
BRINQUEDOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57695009000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MINI VELOZES

351

No.829128352 12/06/2007
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.829142568 12/03/2007
090
Tit.COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO
BRASIL CENTRAL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71208516000174
*DIGA SE DESEJA PROSSEGUIR NA NCL(9) 38
REIVINDICADA PARA ASSINALAR "SERVIÇO DE
TELECOMUNICAÇÃO
INCLUÍDO
NESTA
CLASSE", OU NA NCL(9) 35 PARA PROTEGER OS
SERVIÇOS
DE
"PROGRAMA
DE
RELACIONAMENTO DE FIDELIDADE". CUMPRA
NA NCL(9).
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA

CFE(4) 26.11.3; 27.5.25
NCL(9) 28 brinquedos e jogos [incluídos nesta
classe].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"VELOZES".
Procurador: SÃO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.829053840 13/04/2007
351
Tit.SUL ATLANTICO BRASIL TRANSPORTES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01101538000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SUL ATLÂNTICO
NCL(9) 39 serviços de transporte rodoviário,
ferroviário, aéreo e marítimo, agenciamento de carga
em geral.
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.829058737 19/04/2007
235
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.829078983 03/05/2007
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829079009 03/05/2007
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829079025 03/05/2007
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829094830 11/04/2007
Tit.REXAM DISPENSING SYSTEMS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4723635

400

No.829192778 14/06/2007
400
Tit.SCOTT S FRASER (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6522726
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GUN OIL
NCL(9) 05 lubrificante pessoal [incluído nesta
classe].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "OIL".
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829193472 15/06/2007
351
Tit.TAHITIAN NONI INTERNATIONAL, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5017688
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MORINDAMAX
NCL(9) 03 xampu para animais, a saber, cavalos,
vacas, carneiros, porcos e frangos.
Prior.:77/101,985
07/02/2007 US
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS
TARDIN/RVL
No.829193480 15/06/2007
351
Tit.TAHITIAN NONI INTERNATIONAL, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5017688
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MORINDAMAX
NCL(9) 31 alimento para animais, a saber, alimento
sólido e líquido para cavalos, vacas, carneiros,
porcos e frangos.
Prior.:77/101,985
07/02/2007 US
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN /
LPL
No.829193499 15/06/2007
351
Tit.TAHITIAN NONI INTERNATIONAL, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5017688
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MORINDAMAX
NCL(9) 05 suplementos nutricionais para animais, a
saber, suplementos líquidos e sólidos para cavalos,
vacas, carneiros, porcos e frangos; loções
farmacêuticas para animais, a saber, cavalos, vacas,
carneiros, porcos e frangos.
Prior.:77/101,985
07/02/2007 US
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN /
LPL
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No.829201190 26/06/2007
Tit.MANFREDINI & SCHIANCHI S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6524630
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MANFREDINI & SCHIANCHI
NCL(9) 07 máquinas para cerâmica
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
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351

Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FAIR PLAY

No.829367381 24/09/2007
Tit.COLLABNET, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4911571
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OPENCOLLABNET

351

No.829208895 03/07/2007
230
Tit.PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06936070000132
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829230459 24/07/2007
100
Tit.HOTEL PONTO DE LUZ LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72764970000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPA PONTO DE LUZ

CFE(4) 1.1.1; 27.5.25
NCL(9) 44 serviços de spa e serviços de sauna e
massagem.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI - REG.
821641212
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.829230955 24/07/2007
269
Tit.ZILQUIMICA PRODUTOS PARA
LABORATORIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01810063000176
Especific.: comercio de produtos para laboratorios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "QUIMICA" ISOLADAMENTE.
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "QUIMICA" ISOLADAMENTE.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.829271376 27/07/2007
Tit.IDE 2007 COMÉRCIO DE ROUPAS E
ACESSÓRIOS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08946779000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PODE CRÊ

No.829357793 11/09/2007
Tit.JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY
COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4962338
Apres.: Tridimensional ; Nat.: De Produto

400

CFE(4) 15.9.1
NCL(9) 09 baterias.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 softwares, a saber, ferramentas de
desenvolvimento de software de computador para
design e elaboração de códigos abertos e
programas com proprietários; programas de
computador e ferramentas de desenvolvimento de
programas de computador para design e
desenvolvimento de programas de computador de
código aberto e com proprietário, a saber,
plataformas para criação de programas de
computador baseado na internet que servem como
infra-estrutura para desenvolvedores utilizarem
ferramentas para o desenvolvimento colaborativo de
programas; publicações eletrônicas que podem ser
baixadas, a saber, manuais de software, papéis
brancos, artigos, livros, guias, transmissões via rede
("webcasts"), publicação de arquivos multimídia na
internet ("podcasts") e transmissão de áudio/vídeo
nas áreas de desenvolvimento de software,
ferramentas de desenvolvimento de software,
ferramentas de elaboração com código aberto,
softwares, comunidades de elaboração de código
aberto, computador e tecnologia, treinamento em
software, e recursos de suporte técnico.
Prior.:77/143,107
28/03/2007 US
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.829367390 24/09/2007
Tit.COLLABNET, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4911571
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OPENCOLLABNET

351

100
No.829360131 14/09/2007
100
Tit.TRAPICHE PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03590670000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PADARIA TRAPICHE
NCL(9) 35 comércio varejista de produtos de
padaria, confeitaria, lanchonete e mercearia.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI - REG.
816384436
Procurador: PORTFOLIO MARCAS & PATENTES
LTDA

CFE(4) 2.9.14; 27.5.1
NCL(9) 35 comercialização de roupas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
827549806
Procurador: O PRÓPRIO.
No.829281010 02/08/2007
Tit.FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0310077

CFE(4) 2.1.8; 27.5.1
NCL(9) 25 roupas; calçados; artigos para a cabeça;
camisas; camisas de tricô; roupas em jersey e
camisetas sem manga; camisetas; peça única;
vestidos; saias; roupas íntimas; roupas de banho;
shorts; calças; suéteres; gorros; bonés; chapéus;
écharpes/cachecol; lenços para cabeça; xales;
viseiras; agasalhos; moletons; jaquetas/blazers;
jaquetas esportivas; jaquetas para estádio; blazers;
roupas de chuva; casacos; uniformes; gravatas;
faixas para pulso; faixas para cabeça; luvas;
aventais; babadores (exceto de papel); pijamas;
roupas infantis e para bebê; meias e meias finas;
suspensórios; cintos; cintas; todos incluídos nesta
classe.
Procurador: BHERING ADVOGADOS

351

No.829366512 21/09/2007
100
Tit.NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5101212
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COMEX miNY
NCL(9) 36 serviços de fornecimento de mercados de
câmbio
eletrônico
para
comercialização,
compensação e confirmação de transações e outros
serviços na área de futuros de commodities, opções
e outros derivativos, desde que inclusos nesta
classe.
Prior.:77/138,608
23/03/2007 US
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG:
816325413.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 serviços de provimento de informações
na área de desenvolvimento de software de
computador, ferramentas de desenvolvimento de
software computador, software de computador,
comunidades de desenvolvimento de código aberto,
computador e tecnologia, desenvolvimento e
programação de software de computador e recursos
de suporte técnicos, todos via um site interativo na
internet; provimento de "links" para sites, artigos,
transmissão em rede ("webcasts"), publicação de
arquivos multimídia na internet ("podcasts") e
transmissão de áudio e vídeo para terceiros
incluindo informações sobre desenvolvimento de
software
de
computador:
ferramentas
de
desenvolvimento de software de computador,
software
de
computador,
comunidade
de
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desenvolvimento de código aberto, computador e
tecnologia, desenvolvimento e programação de
software de computador e recursos de suporte
técnico; serviços de suporte técnico, a saber,
localização de defeitos em problemas de software de
computador; consultoria e informação tecnológica
em software de computador; serviços de computador
e tecnologia para terceiros, a saber, design de
software, desenvolvimento e programação; serviços
de computador, a saber, design e implementação de
sites para terceiros; hospedagem de sites para
terceiros num servidor de computadores para uma
rede global de computadores; serviço de provedor
de aplicativo, a saber, hospedagem de aplicativos de
software de computador para terceiros; provimento
de uso temporário de software não-baixável para
desenvolvimento de software, mudanças de
seguimento e modificações para software e para
gerenciamento de projetos de desenvolvimento de
software; serviços de computador, a saber, design,
desenvolvimento,
implementação,
instalação,
manutenção, aprimoramento, suporte e configuração
de software de computador e consultoria
relacionada.
Prior.:77/141,978
27/03/2007 US
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE
No.829367420 24/09/2007
Tit.COLLABNET, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4911571
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OPENCOLLABNET

CFE(4) 15.9.1
NCL(9) 09 baterias.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829416862 23/11/2007
351
Tit.DWYLER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD
EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07661881000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DWYLER

No.829422366 29/11/2007
100
Tit.DIJTEXTIL CONFECÇÕES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00930812000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NARAKA JEANS

351

CFE(4) 26.1.12; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 37 instalação, manutenção e reparos em
equipamentos de automação
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 serviços de jornal on-line, a saber, "blogs"
incluindo ferramentas de desenvolvimento de
software de computador, software de computador,
comunidades de desenvolvimento de código aberto,
computador
e
tecnologia,
programação
e
desenvolvimento de software de computador,
treinamento em software e recursos de suporte
técnico; provimento de publicações on-line na forma
de papéis brancos, papéis técnicos, artigos, livros e
guias na área de desenvolvimento de software de
computador, ferramentas de desenvolvimento de
software de computador, software de computador,
comunidades de desenvolvimento de código aberto,
computador e
tecnologia, programação e
desenvolvimento de software de computador,
treinamento em software e recursos de suporte
técnico; provimento de informação na área de rede
("webcasts"), publicação de arquivos multimídia na
internet ("podcasts") e transmissão de áudio e vídeo
para terceiros incluindo treinamento.
Prior.:77/141,970
27/03/2007 US
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE
No.829395474 03/10/2007
Tit.JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY
COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4962338
Apres.: Tridimensional ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.4.1-2; 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 25 roupas e agasalhos inseridos nesta
classe.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI REG.
900454067.
Procurador: MERCOSUL ASS E CONS EMPRE P/
AMER DO SUL S/C LTDA

400

No.829418008 23/11/2007
100
Tit.JOGAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02849700000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AZEITE DE DENDÊ PALMEIRAL

CFE(4) 6.19.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 29 azeite de dendê
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI: REG.
828989419.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.829422358 29/11/2007
100
Tit.DIJTEXTIL CONFECÇÕES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00930812000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NARAKA JEANS

CFE(4) 26.4.1-2; 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de roupas e agasalhos,
comércio de tecidos em malhas em suas diversas
modalidades.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI REG.
900454067.
Procurador: MERCOSUL ASS E CONS EMPRE P/
AMER DO SUL S/C LTDA
No.829424423 30/11/2007
Tit.SORVETERIA NOVA DELICIA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08323569000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SORVETERIA NOVA DELÍCIA

100

CFE(4) 8.1.18; 26.1.2; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 30 sorveteria sorvetes.
*INCISSO XIX DO ART. 124 DA LPI - REG.
900205474
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.829428828 05/12/2007
100
Tit.EUNACHIPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA - EPP (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07536702000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SKIN OBA O SORVETE

146 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2207 de 24/04/2013

No.829506047 01/02/2008
009
Tit.LACTONA CORPORATION D/B/A LACTONA
USA (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6661424
*RETIFICAÇÃO AO DESPACHO DE OPOSIÇÃO
PUBLICADO NA RPI 1962, DE 12/08/2008, POR
OMISSÃO DA PET. (WB) 810080119514, DE
15/05/2008 (VISUALIZAR NO PORTAL INPI).
PETIÇÃO 018080030749 (SP), DE 19/05/2008.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 2.3.4; 27.5.1
NCL(9) 30 sorvetes gelados comestíveis
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI: REG.
820032182.
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.829447377 26/09/2007
100
Tit.BIOFACTOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07187087000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARTEC EXPERT HAIR
NCL(9) 03 cosméticos em geral: colorações
capilares, pós descolorantes, água oxigenada,
bronzeadores, filtro solares, shampoos, perfumes,
sabonetes, cremes, loções.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI - REGS.
827758618 E 827758642
Procurador: O PRÓPRIO.
No.829454659 12/12/2007
230
Tit.APOIO TELEMARKETING LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04862378000155
*SEDE ALTERADA.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.829476873 14/11/2007
400
Tit.DAIMLER AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6583318
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DAIMLER
NCL(9) 37 serviços de reparação na área de
veículos terrestres; serviços de trabalhos de
montagem e de instalação bem como serviços de
pintura a esmalte, para aumentar a potência e para
"tunagem" (incrementação com equipamentos) e a
customização de veículos terrestres
Prior.:307 31 401.4
14/05/2007 DE
Procurador: PATENTISA MARCAS E PATENTES
SC LTDA
No.829484094 13/09/2011
097
Tit.AMVAC AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6631231
*PET WB 850120174793, DE 11/10/2012.
REAPRESENTE PROCURAÇÃO COM PODERES
EXPRESSOS PARA RENUNCIAR.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.829491686 10/01/2008
235
Tit.SPAZZIO JURERE COMERCIO E SERVICOS
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10940923000187
*CED.1 - GANESHA LIVRARIA E CAFE LTDA EPP
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.829493484 14/01/2008
400
Tit.METABOLIC FOODS BRASIL FABRICAÇÃO
DISTRIB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08485383000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMIKI
NCL(9) 33 bebidas alcoólicas [ exceto cerveja ];
bebidas alcoólicas contendo frutas; coquetéis;
aperitivos; pó para caipirinha.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.

No.829517243 17/12/2007
090
Tit.EPR WISE SYSTEM COMÉRCIO E
CONSULTORIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03134990000149
*REAPRESENTE ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO
COM A NCL(9) REIVINDICADA, INDICANDO A
LINHA
DE
PRODUTOS
A
SEREM
COMERCIALIZADOS . CUMPRA NA NCL(9).
Procurador: PROTECT MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.829517260 17/12/2007
090
Tit.EPR WISE SYSTEM COMÉRCIO E
CONSULTORIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03134990000149
*REAPRESENTE ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO
COM A NCL(9) REIVINDICADA, INDICANDO A
LINHA
DE
PRODUTOS
A
SEREM
COMERCIALIZADOS . CUMPRA NA NCL(9).
Procurador: PROTECT MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.829517278 17/12/2007
090
Tit.EPR WISE SYSTEM COMÉRCIO E
CONSULTORIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03134990000149
*REAPRESENTE ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO
COM A NCL(9) REIVINDICADA, INDICANDO A
LINHA
DE
PRODUTOS
A
SEREM
COMERCIALIZADOS . CUMPRA NA NCL(9).
Procurador: PROTECT MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.829525190 28/12/2007
351
Tit.EUROPACORP (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4977165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARTHUR AND THE WAR OF THE TWO
WORLDS
NCL(9) 09 câmeras, lentes de câmeras, aparelhos
fotográficos,
aparelhos
fotográficos
digitais,
projetores cinematográficos telescópios, filmadoras,
lupas (óptica), binóculos, lentes de contato, lentes
corretivas (óptica), lentes e armações de óculos;
gravadores de fita, fitas magnéticas aparelhos de
vídeocassete, leitores de dvd; fitas de vídeo, filmes,
fitas magnéticas, cd-roms, disquetes, discos
compactos (áudio-vídeo) todos pré-gravados com
filmes, com desenhos animados ou com imagens
gráficas bidimensionais e/ou tridimensionais, discos
óticos compactos pré-gravados e contendo música,
e estojos para todos os produtos supracitados;
discos laser e discos magnéticos pré-gravados de
contos ou de música e seus estojos; computadores,
microcomputadores, impressoras, teclados de
computador, monitores de computador, mouse de
computador, alto-falantes para computador; fitas de
áudio e vídeo em branco, fitas de áudio e vídeo e
discos pré-gravados contendo música, dança, artes,
animação, aventuras, mistérios ou comédias;
cassetes de jogos de computador, cartuchos de
jogos de computador, discos de jogos de
computador; programas de jogos de computador;
software de jogos; filmes cinematográficos expostos;
fitas animadas; ímãs decorativos.
Prior.:07 3510720
02/07/2007 FR
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.829575316 07/02/2008
Tit.MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6686796
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EDITION

351

NCL(9) 35 serviços de gerenciamento comercial, a
saber, gerenciamento e operação de hotéis,
restaurantes,
clubes
noturnos,
bares,
estabelecimento de spa, instalações recreativas e de
educação física, lojas de venda a varejo,
condomínios, prédios de apartamentos e instalações
para reuniões para terceiros; serviços de loja de
venda a varejo, a saber, serviços de loja de
presentes, lojas de lembranças e lojas de
conveniência; serviços de centros de negócios;
serviços de administração comercial; serviços de
planejamento de reuniões de negócios; serviços de
fornecimento de instalações de conferência.
Prior.:77/343,878
04/12/2007 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829575332 07/02/2008
351
Tit.MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6686796
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EDITION
NCL(9) 41 serviços de clube de saúde, a saber,
fornecimento de instrução e consultoria na área de
exercícios físicos; serviços de locação de
equipamento de exercício; serviços de fornecimento
de instalações de ginástica e exercício; serviços de
educação e entretenimento, a saber, organização de
conferências, organização de exposições para fins
culturais ou educacionais; serviços de fornecimento
de instalações para atividades recreativas; serviços
de clubes noturnos.
Prior.:77/343,881
04/12/2007 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829575340 07/02/2008
351
Tit.MARRIOTT INTERNATIONAL INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5089476
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EDITION
NCL(9) 43 serviços de hotel; serviços de restaurante,
bufê, bar e salas de espera; serviços de
fornecimento de instalações de finalidades gerais
para reuniões, conferências e exposições; serviços
de fornecimento de instalações de banquete e de
eventos sociais para ocasiões especiais; e serviços
de reserva para acomodações de hotéis.
Prior.:77/343,882
04/12/2007 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829575359 07/02/2008
351
Tit.MARRIOTT INTERNATIONAL INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5089476
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EDITION
NCL(9) 44 serviços de spa, a saber, fornecimento de
tratamentos da face, dos cabelos, da pele e do
corpo, serviços de manicure e pedicure, serviços de
massagem, serviços de depilação corporal com cera
e serviços de salão de beleza.
Prior.:77/343,885
04/12/2007 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829578986 07/02/2008
295
Tit.CARNEGIE MELLON UNIVERSITY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0390089
*ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO
PUBLICADO NA RPI 2181, DE 23/10/2012, TENDO
EM VISTA A NÃO OBSERVAÇÃO DE PETIÇÃO DE
RECURSO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO
LEGAL.
Procurador: ALEXANDRE FERREIRA
No.829579010 13/02/2008
Tit.RADAR EXECUTIVO CONSULTORIA
EMPRESARIAL LIMITADA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 70058755000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RADAR EXECUTIVO

351
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CFE(4) 16.1.1; 27.5.1
NCL(9) 41 consutoria, treinamento, organização de
feiras exposições e congressos, publicações de
jornais, revistas e publicações periódicas em geral.
Procurador: FRANCISCO TEIXEIRA JÚNIOR

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 06 magnésio e liga de magnésio.
Prior.:307 53 289.5
14/08/2007 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.829587632 14/03/2008
Tit.GEORGE ALVES SUASSUNA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03752402415
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GEOSTRUTURAL

No.829601538 15/02/2008
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

351

No.829601945 15/02/2008
295
Tit.VOLT INFORMATION SCIENCES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6688357
*ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO
PUBLICADO NA RPI 2181, DE 23/10/2012, TENDO
EM VISTA A NÃO OBSERVAÇÃO DE PETIÇÃO DE
RECURSO INTERPOSTA DENTRO DO PRAZO
LEGAL.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.829603107 31/08/2007
Tit.COZINHA PROPAGANDA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08888681000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COZINHA PROPAGANDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 engenharia
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA

351

No.829588418 17/03/2008
100
Tit.CROSSFOX COMERCIO DE CONDUTORES
ELETRICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08573550000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CROSSFOX

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de fios condutores elétricos,
soldas, borrachas, plásticos e metais
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI - REG.
826752462
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.829600396 14/02/2008
Tit.MAGONTEC GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6698425
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAGONTEC

351

CFE(4) 8.7.11; 27.5.1
NCL(9) 35 prestação de serviços de consultoria e
assessoria em publicidade, propaganda e marketing;
agência de publicidade e propaganda; pesquisa de
mercado e opinião pública.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PROPAGANDA".
*RETIRADO DA ESPECIFICAÇÃO O SERVIÇO DE
"DESENVOLVIMENTO
DE
PÁGINAS
PARA
INTERNET" POR NÃO PERTENCER À NCL(9) 35
REIVINDICADA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.829614230 29/02/2008
351
Tit.SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET
DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (MC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6710484
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MONTE-CARLO WORLD CLUBBING
CONVENTION

CFE(4) 27.5.25
NCL(9) 18 couro e imitações de couro, produtos
nestes materiais não incluídos em outras classes,
peles de animais, malas e bolsas de viagem, guardachuvas, guarda-sóis e bengalas, chicotes e selaria.
Prior.:27715
29/08/2007 MC
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829614320 29/02/2008
400
Tit.MBTI TRUST, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7243081
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MBTI
NCL(9) 42 pesquisa na área da psicologia incluindo
a reunião de informações e o processamento de
informações relacionadas com a tipificação da
personalidade e com os tipos de personalidade;
fornecimento de uso temporário de software on-line
não transferível ("não-downloadable") para testagem
psicológica e para pontuação de testes pela internet
[aluguel de software de computador].
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.829614354 29/02/2008
400
Tit.MBTI TRUST, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7243081
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MBTI
NCL(9) 44 fornecimento de testes psicológicos e de
pontuação de testes; fornecimento de informações
através da internet relacionadas à administração e à
pontuação de testes psicológicos; fornecimento de
informações através da internet relacionadas a
testes psicológicos e a tipos de personalidade.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.829614494 29/02/2008
400
Tit.MBTI TRUST, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7243081
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MBTI
NCL(9) 41 oficinas ("workshops") de treinamento na
área de testes psicológicos e de pontuação de
testes.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.829614753 29/02/2008
400
Tit.MBTI TRUST, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7243081
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MBTI
NCL(9) 16 material impresso, a saber, testes
psicológicos, brochuras para testes e folhas para
respostas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.829614788 29/02/2008
400
Tit.MBTI TRUST, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7243081
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MBTI
NCL(9) 35 fornecimento de testes psicológicos e de
pontuação de testes para recursos humanos e para
gerenciamento.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.829630180 31/03/2008
025
Tit.EMPORIO DA PIZZA CAMPINAS LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05531222000154
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*REFERENTE À PROTEÇÃO DECENAL DE
MARCA E À EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE
REGISTRO. O PAGAMENTO DA RETRIBUIÇÃO
DO PRIMEIRO DECÊNIO FOI PAGO NO PRAZO
EXTRAORDINÁRIO, NO VALOR DE PRAZO
ORDINÁRIO DE R$ 250,00. A PARTIR DE
01/01/2012, O VALOR NA TABELA VIGENTE NO
PRAZO EXTRAORDINÁRIO PASSOU A R$ 445,00
(RETRIBUIÇÃO COM DESCONTO). PORTANTO,
NO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA, O VALOR A
SER COMPLEMENTADO DEVERIA SER A
DIFERENÇA DE 445 - 250 = R$ 195, MAIS O
VALOR DO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA.
COMO NO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA O
REQUERENTE COMPLEMENTOU APENAS O
VALOR DE R$ 70,00, FORMULA-SE NOVA
EXIGÊNCIA AFIM DE QUE SEJA
COMPLEMENTADO O VALOR DA DIFERENÇA DE
195 - 70 = R$ 125, DEVENDO SER OBSERVADO
AINDA O VALOR REFERENTE AO
CUMPRIMENTO DESTA EXIGÊNCIA.
Procurador: O PROPRIO
No.829630546 31/03/2008
351
Tit.CISCO TECHNOLOGY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0464171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CISCO
NCL(9) 38 "comunicações por telefone; correio
eletrônico; transmissão de mensagens; comunicação
por terminais de computador; transmissão de
mensagens e de imagens por meio de computador;
serviços de teleconferência; programas de previsões
através de rede de computadores; fornecimento de
serviços de teleconferência; fornecimento de
serviços
de
videoconferência;
mensagens
eletrônicas de voz, a saber, gravação e posterior
transmissão de mensagens de voz; fornecimento de
serviços de telecomunicações, a saber, serviços de
conferência via web; serviços telefônicos; serviços
on line, a saber, fornecimento de informação, via
rede de computador local e global, nas áreas de
telecomunicações e telefonia."
Procurador: REGINA GARGIULO NEVES DA SILVA
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829639446 10/04/2008
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829639462 10/04/2008
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829639489 10/04/2008
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829639497 10/04/2008
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829639519 10/04/2008
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829639535 10/04/2008
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829646388 17/04/2008
Tit.MEGAMIX ENGENHARIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02374803000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MEGALIT ARDOSIA

351

No.829638997 09/04/2008
351
Tit.ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S/A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60659463000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PSORENE
NCL(9) 05 medicamento para psoríase
Procurador: SPI MARCAS & PATENTES S/C LTDA

CFE(4) 5.5.3; 27.5.1
NCL(9) 18 bolsas; bolsas de malha, exceto de metal
precioso; bolsas de mão; bolsas de viagem.; malas
de viagem; mochilas; mochilas escolares; bolsas de
praia.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ARTESANAL "
Procurador: O PRÓPRIO.
No.829663690 05/12/2007
351
Tit.F.P. GUILHERME NETO (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04044626000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CALDD DE PEIXE AQUABIO
NCL(9) 29 caldo de peixe congelado
Apostila: Sem exclusividade de uso da exxpressão
"CALDO DE PEIXE".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.829663703 05/12/2007
351
Tit.F.P. GUILHERME NETO (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04044626000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PEIXE TEMPERADO AQUABIO
NCL(9) 29 peixes em conserva
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"PEIXE TEMPERADO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.829680330 08/05/2008
Tit.YANNATOS E ARAUJO LTDA ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03603439000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BICHO BONITO

351

No.829639349 10/04/2008
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829639365 10/04/2008
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829639381 10/04/2008
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829639390 10/04/2008
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829639411 10/04/2008
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829639438 10/04/2008
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 19 argamassa, argamassa para construção,
concreto concreto, concreto (elementos de -) para
construção , pedra, pedra calcária
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"ARDÓSIA".
Procurador: CELSO DE CARVALHO MELLO
No.829658068 03/04/2008
351
Tit.LUIZA VIVEIROS DE CASTRO BOUILLET DE
ORNELLAS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09405699733
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LULUCA ARTESANAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 serviço de banho e tosa de animais;
serviços veterinários (consulta, vacinação).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BICHO".
Procurador: ULISSES SOARES
No.829686444 16/05/2008
351
Tit.MARIA TEREZINHA PEREIRA MADEIREIRA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07696655000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: THALESMA MADEIREIRA
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*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
826278990
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comercio varejista de madeiras, sendo
portas, janelas, armações, portões, coberturas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MADEIREIRA "
Procurador: ULISSES SOARES
No.829694625 14/04/2008
351
Tit.PHILLIPS 66 COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8697345
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: 76
NCL(9) 04 combustível para veículos motorizados, a
saber, gasolina, óleo diesel; óleos industriais; graxas
industriais para fins gerais e lubrificantes e graxas
automotivas.
Procurador: PATRÍCIA CRISTINA LIMA ARAGÃO
LUSOLI
No.829694633 14/04/2008
Tit.PHILLIPS 66 COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8697345
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: 76

351

CFE(4) 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 16 papel e produtos feitos de papel; papelão
e produtos feitos de papelão; livretos; folhetos;
panfletos; calendários; cartões; cartões de visita;
formulários; adesivos; cartões de felicitações;
convites; etiquetas; cartas; circulares; cadernos;
blocos de papelaria; mata-borrões; livros de
memorando e de compromissos; fotografias; álbuns
diários; bandejas para cartas; arquivos; arquivos de
fichas; cartões postais; cartazes; bilhetes; blocos de
anotação; papel para anotação; material impresso;
jornais; cardápios; descansos de papel para copos,
jogos americanos de papel; periódicos; livros;
materiais
para
encardenação,
publicações
impressas; brochuras; revistas. catálogos; artigos de
papelaria e material de escritório; canetas; canetas;
lápis; canetas hidrográficas; lapiseiras; canetas
esferográficas; réguas; borrachas de apagar; pesos
para papel.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI - REG.
825460948 FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
ANTERIOR DE Nº 827097549, AINDA NÃO
REGISTRADO, CONSIDERADO IGUALMENTE
COLIDENTE COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.829709487 09/04/2008
Tit.MANDACARU ADMINISTRADORA DE
CARTÕES S/A. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09370323000141
*829668128 (REG. C/PAN.)
Procurador: ANA VLÁDIA CESAR BARREIRA

CFE(4) 26.1.17; 27.5.1
NCL(9) 04 combustível para veículos motorizados, a
saber, gasolina, óleo diesel; óleos industriais; graxas
industriais para fins gerais e lubrificantes e graxas
automotivas.
Procurador: PATRÍCIA CRISTINA LIMA ARAGÃO
LUSOLI
No.829699244 22/04/2008
351
Tit.QUANTUM CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0241121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DXI
NCL(9) 09 dispositivos de armazenamento de
computador baseados em disco, a saber disco de
alta velocidade e subsistemas de armazenamento de
software
para
deduplicação
replicação,
armazenamento, cópia de segurança e recuperação
de desastre de dados eletrônicos, seja no local ou
através de uma rede de telecomunicação
Prior.:77/309,905
22/10/2007 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829704183 30/04/2008
Tit.JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC (AE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6712797
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SIRIUS

100

241

No.829719393 15/05/2008
100
Tit.APPLE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0163074
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WI-FI PLANET
NCL(9) 35 serviços de publicidade; serviços de
gerenciamento
de
negócios;
serviços
de
administração de negócios; serviços de funções de
escritório; serviços de publicidade e marketing;
serviços de promoção; serviços de estudos de
mercado; serviços de análise de resposta a
publicidade e pesquisas de mercado; serviços de
loja varejista; serviços de loja varejista prestados
através de redes de comunicações; serviços de
demonstrações de produto realizadas dentro de lojas
e através de redes de comunicações; serviços de o
agrupamento, para benefício de terceiros, de uma
variedade de prestadores de serviço nas áreas de
serviços on-line comunicações, tecnologia da
informação e serviço de publicação e serviços de
armazenamento
e
recuperação
de
dados
computadorizados; serviços de assinatura de música
e vídeo on-line; serviços de internet, a saber, criação
de índices de informações, sítios e outros recursos
disponíveis em redes globais de computadores para
terceiros; serviços de busca, navegação e
recuperação de informações, sítios e outros recursos
disponíveis em redes globais de computadores e
outras redes de comunicação para terceiros;
serviços de organização de conteúdo de informação
oferecida através de uma rede global de
computadores de acordo com as preferências do
usuário;
serviços
de
informações,
de
assessoramento e consultoria relacionados a tudo
acima indicado.
Prior.:13160
15/11/2007 AN

No.829719431 15/05/2008
100
Tit.APPLE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0163074
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WI-FI PLANET
NCL(9) 41 serviços educacionais; serviços de
fornecimento
de
treinamento;
serviços
de
entretenimento; serviços de atividades culturais e
desportivas; serviços de publicação; serviços de
publicação eletrônica; serviços de publicação on-line;
serviços de edição; serviços de geração de imagens;
serviços de preparação, organização e condução de
exposições, oficinas, seminários, treinamento,
conferências e vídeo-conferências; serviços de jogos
de azar e apostas; serviços de organização e
apresentação de concursos, competições, jogos,
questionários e loterias; serviços de concursos
eletrônicos, competições, jogos, questionários e
loterias oferecidas por meio da internet ou on-line a
partir de uma ou rede banco de dados de
computador; serviços de assinatura de música online, fornecendo música e vídeos pré-gravados
descarregáveis mediante uma taxa ou assinatura
pré-paga através da internet ou previamente
integrados a dispositivos de computação; serviços
de fornecimento de músicas e vídeos digitais (não
descarregáveis) através da internet; serviços de
fornecimento de bancos de dados de computador;
serviços de informações, de assessoramento e
consultoria relacionados a tudo acima indicado.
Prior.:13160
15/11/2007 AN
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
826279007 E 826219080
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829721924 26/05/2008
Tit.OVAL PROMOÇÕES E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02188781000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANA BEATRIZ

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 agasalhos, anáguas; artigos de malha
para vestuário; aventais; calções; chinelos;
sandálias; bermudas; blazers; bonés; botas; botinas;
cachecol; calças; calçados; camisetas; camisas;
capote; capuzes; cartolas; casacos; ceroulas;
chapéus; chuteiras; cintos; coletes; vestuário
confeccionado; corpete; roupas de couro; cuecas;
estolas; galochas; roupas prática de esporte e
ginástica; gorro; gravata; roupa íntima; japonas;
jaquetas; lenços; lingerie; luvas; macacões; malhas;
mantilhas; meias; paletós; penhoar; pijamas; roupas
de praia; puloveres; colante; saias; sapatos;
sobretudo; suéteres; sungas; suspensórios; sutiã;
ternos; trajes; túnicas; uniformes; vestuário; viseira,
xales.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
827354495.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.829723889 21/05/2008
241
Tit.GENMATSU ALIMENTOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07983775000173
*PED 827350848
Procurador: ELCI MARIA TEIXEIRA GONCALVES
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No.829730540 04/06/2008
235
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.829731873 06/06/2008
100
Tit.AKTIESELSKABET AF 21 NOVEMBER 2001
(DK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5010640
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OBJECT COLLECTORS ITEM
NCL(9) 18 caixas de couro, envelopes de couro para
embalagem, baús, valises, bolsas de viagem,
utensílios de viagem, mochilas de viagem para
colocar roupa, portas-maquiagem, mochilas, bolsas,
bolsas de mão, bolsas de praia, sacolas de compra,
bolsas com alça para ombro, mochila escolar, mala,
sacos de lona para viagem, maletas, cartucheiras,
carteiras de couro, portas-chave, carteiras de bolso,
bolsas pequenas, portas-anel e chaveiros, portascartão de couro, guarda-chuvas, guarda-sóis,
bengalas-assentos."
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI: REG.
821609319.
Procurador: REGINA GARGIULO NEVES DA SILVA
No.829731881 06/06/2008
100
Tit.AKTIESELSKABET AF 21 NOVEMBER 2001
(DK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5010640
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OBJECT COLLECTORS ITEM
NCL(9) 25 roupas casuais, roupas esportivas,
roupas para exercício físico, roupas impermeáveis,
roupas apropriadas para jogar golfe, roupas
apropriadas para esquiar, vestuário para proteção,
casacos e jaquetas de pele de animal, casacos,
jaquetas, jaquetas de tecido, jaquetas sem manga,
ternos, camisas, saias, vestidos, blusas, roupões de
banho, robes, casaco de malha de lã, suéteres,
roupas formais masculinas, luvas, roupas para
ginástica, calças compridas de couro sintético, saias
de couro sintético, jaquetas de couro sintético,
camisas, kits (saiote pregueado escocês), bombacha
(calção holandês), roupas de tricô, calças compridas
de couro, saias de couro, jaquetas de couro,
jaquetas de couro, macacões, sobretudos, parkas,
plus-fours (calças que acabam logo abaixo do
joelho), bolsos para roupas, pulôveres, pijamas,
cachecol, xales, estolas, faixas (do vestuário),
shorts, camisetas, camisas de time, camisas
esportes, ternos feitos sob medida, tops, calças
compridas, camisetas, moletons, túnicas, coletes,
colete para homem, trajes infantis para brincar,
roupas à prova d'água, gravatas, cintos, roupas
íntimas, roupas íntimas anti-transpirantes, cintas,
peças do vestuário feminino que se usa sob outras,
camisolas, pacas do vestuário feminino que se usa
sob saias, anáguas, calcinhas e cuecas, peças de
roupa para usar sob as calças, sob as blusas e sob
as saias, corseletes, lingeries, corpetes, collants,
roupas íntimas longas, meias, meias-calças, toucas
de banho, sandálias de banho, sapatos de banho,
toalhas de banho, sapatos para praia, roupas de
praia, toucas de natação, maiôs, calção de banho,
biquínis, sapatos, botas, tamancos, sapatos para
esportes, pantufas, sandálias, tênis, sapatos para
inverno, sapatos impermeáveis, tênis para exercício
físico, sapatos para sair à noite, bandanas, chapéus,
bonés, aquecedores de orelhas, faixas para cabeça,
lenços para cabeça.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI: REG.
821609319.
Procurador: REGINA GARGIULO NEVES DA SILVA
No.829732411 06/06/2008
295
Tit.CITRATUS EXPORTACAO REPRESENTACOES
E COMERCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67127985000191
*INDEFERIMENTO PUBLICADO NA RPI 2204 DE
02/04/2013, TENDO EM VISTA ERRO MATERIAL.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
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No.829732411 06/06/2008
351
Tit.CITRATUS EXPORTACAO REPRESENTACOES
E COMERCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67127985000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CITRATUS
NCL(9) 03 aromaticos (oleos essenciais), fragrâncias
(mistura de), perfumes e cosméticos.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.829749241 03/06/2008
351
Tit.OBERTHUR TECHNOLOGIES (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6768920
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OBERTHUR TECHNOLOGIES
NCL(9) 16 papel, produtos de impressão; impressos;
impressos que pela composição de seu papel, de
sua tinta ou pelos métodos de impressão utilizados
tem como objetivo lutar contra a reprodução não
autorizada, a falsificação , a reprodução fradulenta;
fotografias; notas bancárias; cheques (meios de
pagamentos); cheques bancários; cartas - cheques
,cheques-presentes, cheques- férias , passaportes,
vistos, cartas de identidade , bilhetes , cartões e
crachás magnéticos de identificação ou de acesso (
controle , autenticação , autorização ) para os
eventos ou manifestações esportivas culturais, de
lazer , carteiras de motoristas, cartões de seguridade
social , bons do tesouro , timbres fiscais, títulos
bancários , cartões riscáveis , ações ( títulos );
etiquetas , bandeirolas , títulos de passaporte,
cartões de crédito, cartões de pagamento, cartas
comunicando um código confidencial, cartões de
jogos, impressos permitindo o pagamento de
serviços à domicílio, cartões telefônicos , placas de
gravura para os produtos pré-citados.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TECHNOLOGIES".
Prior.:073541348
03/12/2007 FR
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829751793 14/04/2008
Tit.MORAIS & CARDOSO BOUTIQUE LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08735483000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUB YSALOMEH

351

No.829753311 14/04/2008
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.829753320 14/04/2008
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.829753338 14/04/2008
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.829753346 14/04/2008
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.829753354 14/04/2008
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.829754512 13/06/2008
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.829754520 13/06/2008
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de calças, camisas, blusas,
saias, vestidos, bermudas e camisetas.
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"CLUB".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.829752587 04/06/2008
Tit.CYTORI THERAPEUTICS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6800815
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CELASE
NCL(9) 05 reagentes para uso medicinal.
Prior.:77/343,271
04/12/2007 US
Procurador: JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS

No.829754547 13/06/2008
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.829764437 19/06/2008
Tit.IEDA DE FREITAS GEWEHR (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94562055000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DA VOVÓ

351

No.829753290 14/04/2008
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

CFE(4) 7.1.8; 27.5.1

100
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NCL(9) 35 comercio varejista de doces, balas,
bombons e semelhantes
*INCISO XIX DO ARTIGO124 DA LPI REG
821515381
Procurador: JIVALDO PORTELA SILVA
No.829778039 30/06/2008
100
Tit.SHAMBHALA ESTETICA E RELAXAMENTO
LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09559374000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHAMBHALA DAY SPA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 43 prestação de serviços no ramo hotelerio
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG:
825479070
Procurador: MERCOSUL ASS.E CONS.EMPRE.P/
AMER. DO SUL S/C LTDA
No.829796592 22/07/2008
351
Tit.LATICINIO BASSANEZE LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08257585000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LATICÍNIO BASSANEZE
NCL(9) 29 produtos de leite; iogurte; leite
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVOD A
EXPRESSÃO "LATICÍNIO"
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.829797378 22/07/2008
Tit.CIPAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
PANIFICAÇÃO LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00540971000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PÃO DELICIA

video e cinema; produção e edição de som e
imagem;
serviços de roteirização; serviços de
imagem digital; serviço de captação, produção e
edição de vídeos; produção de dvd; autoração dvd,
produçao de seriado para televisao - série
p/televis.~)
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG
901019097
Procurador: SIGNO MARCAS E PATENTES LTDA
No.829800530 25/07/2008
Tit.EMPÓRIO SANTA JOANA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04213539000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EMPÓRIO SANTA JOANA

100

CFE(4) 8.7.1; 25.1.25; 26.4.12; 27.5.1
NCL(9) 33 vodca, uísque, saquê, rum, licores,
bebidas alcoólicas em geral.
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG
824603044
Procurador: CARLOS RUDIAR DAS NEVES
GARCIA
No.829805494 31/07/2008
100
Tit.TUFAO-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60372349000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ELÉTRON PARTS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 sabonetes, perfumaria, óleos essenciais,
cosméticos, kits cosméticos, produtos cosméticos
para os cuidados da pele, produtos cosméticos para
bronzear, produtos de maquiagem e demaquilante,
cremes cosméticos, cremes de beleza, leites de
toalete, máscaras de beleza, cremes e loções para o
rosto e o corpo, desodorantes para uso pessoal
(perfumaria), águas de toalete, águas de cheiro,
óleos para uso cosmético, xampus, loções para os
cabelos, loções capilares, loções para uso
cosmético, produtos colorantes e descolorantes para
o cabelo, tintas para o cabelo, tintas para a barba,
preparações para ondular o cabelo, cosmético
decorativos, neutralizantes para permanentes,
fixador para os cabelos, cosméticos para os cílios,
cílios postiços, adesivos para fixar cílios postiços,
cosméticos para as sobrancelhas, lápis para as
sobrancelhas, cosmético em formato de adesivos,
adesivos para fixar os cabelos postiços, produtos
para barbear, espuma de barbear, pedras para a
barba (anti-sépticas), loções pós-barba, cera
depilatória, cera para bigodes, maquiagens, pós
para maquiagem, batons, rímel, lápis para uso
cosmético, esmaltes para as unhas, unhas postiças,
produtos para os cuidados das unhas (náo
medicamentosos), talco para toalete.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'SHAMPOO'.
Procurador: SUYANG CASSIANO DE MELO

351
No.829822356 20/08/2008
Tit.CADS INTERNATIONAL (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6794122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHAMPOO BY MICHEL DERVYN

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 representação, comercial no ramo de
peças elétricas para autos
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG
822220156
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de produtos de padaria.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PÃO" ISOLADAMENTE
Procurador: O PRÓPRIO.
No.829800220 25/07/2008
100
Tit.RADAR CINEMA E TELEVISÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02947857000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AGORA VAI!!
NCL(9) 41 produção de programas de rádio e
televisão; produção de filmes cinematográficos;
produção de filmes; produção de filmes publicitários;
produção de filmes em fitas de vídeo; produção de
video tapes;
produção de trilhas sonoras;
programas de entretenimento de televisão;
produção de shows; produção e edição de video
tapes; serviços de estudios de gravação; serviços
de gravação e pós- produção de audio; video e
cinema; reportagens fotográficas; legendagem;
serviços de gravação e pos produção de áudio;

No.829807900 04/08/2008
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829822348 20/08/2008
Tit.CADS INTERNATIONAL (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6794122
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SHAMPOO BY MICHEL DERVYN

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 serviços de cuidados com a higiene e a
beleza, salões de cabeleireiro e massagem, salões
de beleza, serviços de manicure, pedicure.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'SHAMPOO'.
Procurador: SUYANG CASSIANO DE MELO

400
No.829823484 21/08/2008
241
Tit.TEMPOFELIZ COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA ME (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07259235000141
*814862306 (REG. C/CAD.)
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.829831649 02/05/2008
Tit.SANTANA TEXTIL LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72418478000147
*821640992 (PED.EX.REC.SOBREST.)
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES

241
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No.829831657 02/05/2008
Tit.SANTANA TEXTIL LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72418478000147
*821640992 (PED.EX.REC.SOBREST.)
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES

241

No.829831665 02/05/2008
Tit.SANTANA TEXTIL LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72418478000147
*821640992 (PED.EX.REC.SOBREST.)
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES

241

No.829838520 19/06/2008
Tit.PRIAROMAS-PRISCILLA AROMAS E
ESSENCIAS PARA O CORPO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09445835000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: A AMARYLLIS BRASIL

351

CFE(4) 5.3.11; 5.5.2; 27.5.1
NCL(9) 03 cosméticos, artigos de perfumaria,
perfumes, colônias, batons, cremes, desodorantes,
sabonetes, água de colônia, cremes cosméticos,
esmalte de unhas, lápis para uso cosmético, pó para
maquiagem, sais de banho, xampus, produtos de
toalete, produtos depilatórios, produtos cosméticos
para cuidados da pele, maquiagem para o rosto,
produtos para remover maquiagem, loções pós
barba, filtros solares, bronzeadores, produtos para
barbear, preparações cosméticas para banho.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
BRASIL.
Procurador: SENIOR'S MARCAS E PATENTES
LTDA
No.829855947 04/09/2008
351
Tit.EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVONIK DEGUSSA
NCL(9) 01 produtos químicos para uso industrial,
científico, fotográfico, agrícola, para horticultura e
silvicultura; produtos químicos básicos inorgânicos e
orgánicos, produtos químicos orgánicos especiais,
produtos químicos orgânicos finos e produtos
orgânicos bioquímicos, produtos agroquímicos,
agentes auxiliares de petrõle4~i5 produtos químicos
para a indústria de construção civil e para indústria
da construção, resina sintética em estado bruto,
material plástico em estado bruto; fertilizantes,
reguladores do crescimento das plantas, agentes de
ignifugação e agentes extintores de incendio;
agentes de têmpera e solda de metais; produtos
químicos para a criação de animais, para a
preparação de vinho, para a indústria têxtil e de
papel; enzimas para uso industrial; produtos
químicos para a conservação e manutenção de
gêneros alimentícios; inibidor de odores para lixo
orgânico e para a incorporação em material plástico,
tecidos têxteis e papeis; agentes tanantes,
substâncias adesivas para uso industrial.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.829855971 04/09/2008
351
Tit.EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVONIK DEGUSSA
NCL(9) 05 produtos farmaceuticos e veterinarios
assim como preparados para tratamentos de saúde;
produtos
dietéticos
para
fins
medicinais;
complementos alimentares, alimentos para bebes;
material de preenchimento dentário e matérias para

impressões dentárias; agentes desinfetantes;
agentes para a exterminação de animais nocivos;
fungicidas, herbicidas.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.829855998 04/09/2008
351
Tit.EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVONIK GOLDSCHMIDT
NCL(9) 01 produtos químicos para uso industrial,
científico, fotografico, agricola, para horticultura e
silvicultura; produtos químicos básicos inorgânicos e
orgânicos, produtos químicos orgânicos especiais,
produtos químicos orgânicos finos e produtos
orgânicos bioquímicos, produtos agroquímicos,
agentes auxiliares de petróleo, produtos químicos
para a indústria de construção civil e para indústria
da construção, para a indústria transformadora de
metais assim como para a indústria têxtil, de papel
como também para a indústria de cosméticos e
farmacêutica e para a indústria petrolífera; produtos
químicos para a fabricação e processamento de
materiais plásticos, produtos agroquimicos, tintas e
lacas e fabricação de revestimento, produtos
químicos básicos e intermediários para a indústria
farmacêutica e para a indústria de cosméticos;
resina sintética em estado bruto; material plástico em
estado
bruto;
fertilizantes;
reguladores
de
crescimento de plantas, agentes de ignífugos e
extintores de incêndio; agentes de têmpera e solda
de metais; produtos químicos para a criação de
animais; para o processamento de vinho, para a
indústria textil e de papel; enzimas para uso
industrial; produtos químicos para a conservação e
manutenção de gêneros alimentícios; inibidor de
odores para lixo orgânico e para incorporação em
material plástico, tecidos têxteis e papéis; agentes
tanantes e agentes auxiliares de fábrica de curtume;
substâncias adesivas para uso industrial.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.829856005 04/09/2008
100
Tit.EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVONIK GOLDSCHMIDT
NCL(9) 02 tintas, vernizes, lacas, pigmentos,
dispersões
cromáticas,
revestimentos
para
construções de todo o tipo, agentes antiferruginosos,
agentes anticorrosivos, conservantes de madeira;
corantes; agentes cáusticos; resinas naturais em
estado bruto; metais em folhas e metais em forma de
pó para pintores, decoradores, tipógrafos e artistas.
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG
828778876
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.829856013 04/09/2008
351
Tit.EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVONIK GOLDSCHMIDT
NCL(9) 05 produtos farmacêuticos e veterinários
assim como preparados para tratamentos de saúde;
produtos
dietéticos
para
fins
medicinais;
complementos alimentares, alimentos para bebês;
material de preenchimento dentário e matérias para
impressões dentárias; agentes desinfetantes;
agentes para a exterminação de animais nocivos;
fungicidas, herbicidas.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.829856021 04/09/2008
351
Tit.EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVONIK STOCKHAUSEN
NCL(9) 01 produtos químicos para uso industrial,
científico, fotográfico, agrícola, para horticultura e
silvicultura; especialmente produtos químicos
básicos e intermediários para a industria
farmacêutica e para a indústria de cosméticos,
produtos agroquímicos, resinas sintéticas em estado
bruto na sua totalidade (especialmente em forma de
pó, líquidos, pastas ou granulados), materiais

plásticos em estado bruto, resinas de polimerização,
incluindo resinas de polimerização absorventes,
super absorventes, especialmente para o uso na
indústria de higiene para a fabricação de artigos e
materiais de higiene, polímeros, incluindo polímeros
absorventes, super absorventes e solúveis,
especialmente para o uso na fabricação de cabos de
energia elétrica e de telecomunicação, resinas de
polimerização para o uso na indústria de embalagem
para aglutinação de líquidos aquosos de todo o tipo;
polímeros plásticos para o uso na agricultura e
silvicultura assim como na horticultura, agentes
químicos de beneficiamento do solo; fertilizantes;
agentes extintores de incêndio; agentes de têmpera
e solda de metais; produtos químicos para a
conservação e manutenção de gêneros alimentícios
e produto de colheita; agentes tanantes; substâncias
adesivas para uso industrial.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.829856030 04/09/2008
351
Tit.EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVONIK STOCKHAUSEN
NCL(9) 03 agentes de lavagem e agentes de
branqueamento; agentes de limpeza, de polimento e
desengordurantes e produtos abrasivos, agentes
detergentes; agentes tira-manchas, agentes para
remoção de tintas, corantes e vernizes; saboes,
especialmente sabões desinfetantes, desodorantes
e sabonetes com ação inibidora do suor, sabonetes
de toalete, sabões sólidos e líquidos, sabões
solventes de gordura, artigos de perfumaria,
especialmente desodorantes para o uso pessoal,
sprays para os pés, antitranspirantes; óleos etéricos;
agentes para tratamento corporal e de beleza bem
como para fins profiláticos de doenças (desde que
incluídos na classe 3) como agentes protetores da
pele, especialmente pomadas protetoras da pele,
agentes de limpeza da pele e de tratamento da pele;
especialmente em forma de pomadas, pastas,
cremes, loções, óleos e géis, agentes de tratamento
das mãos e agentes para o tratamento da pele do
rosto, preparados cosméticos; toalhas embebidas
com óleos para limpeza e/ou o tratamento corporal e
de beleza ou com produtos químicos ou cosméticos
para higiene em geral e tratamento corporal;
detergentes, exceto para o uso em processos de
fabricação e para fins medicinais; agentes de
limpeza (desde que incluídos na classe 03), agentes
para lavagem de cabelo; loções capilares; agentes
de limpeza dentária, pasta dental.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.829856048 04/09/2008
351
Tit.EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVONIK STOCKHAUSEN
NCL(9) 21 panos de limpeza e esfregões,
principalmente panos embebidos com agentes de
lavagem ou de limpeza; dispensador de sabonete,
estojos para sabonete, suporte para sabonetes,
saboneteiras, recipientes e aparelhos (não de metal
nobre ou platinado) como refil e dispensador para
agentes de tratamento corporal e de beleza,
especialmente para agentes de tratamento de pele,
de limpeza de pele e de proteção de pele assim
como toalhas embebidas com óleos para fins de
limpeza e/ou o tratamento corporal e de beleza ou
com produtos farmacêuticos, cosméticos ou
químicos para a higiene em geral e tratamento
corporal, peças e acessórios para todas as
mercadorias acima citadas.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.829856056 04/09/2008
351
Tit.EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVONIK RÖHM
NCL(9) 01 produtos químicos para uso industrial,
científico, fotográfico, agrícola, para horticultura e
silvicultura; produtos químicos básicos inorgânicos e
orgânicos, produtos químicos organicos especiais,
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produtos químicos orgânicos finos e produtos
orgânicos bioquímicos, produtos agroquímicos,
agentes auxiliares de petróleo, produtos químicos
para a indústria de construção civil e para indústria
da construção, para a indústria transformadora de
metais assim como para a indústria têxtil, de papel
como também para a indústria de cosméticos e
farmacêutica e para a indústria petrolífera; produtos
químicos para a fabricação e processamento de
materiais plásticos, produtos agroquímicos, tintas e
lacas e fabricação de revestimento, especialmente
matéria-prima
para
tintas
e
agentes
de
beneficiamento de tintas, agentes aglutinantes e
espessantes para tintas e vernizes; resina sintética
em estado bruto (especialmente em forma de pó,
líquido, pasta ou granulado), materiais plásticos em
estado bruto; fertilizantes; agentes extintores de
incêndio; agentes de tempera e solda de metais;
produtos químicos enzimas para uso industrial;
produtos químicos para a conservação e
manutenção de gêneros alimentícios; inibidor de
odores para lixo orgânico e para incorporação em
material plástico, tecidos têxteis e papéis; agentes
tanantes e agentes auxiliares de fábrica de curtume;
substâncias adesivas para uso industrial.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.829856072 04/09/2008
351
Tit.EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVONIK RÖHM
NCL(9) 17 cautchu, guta-percha, borracha, asbesto,
mica e mercadorias feitas destes materiais, desde
que incluídas na classe 17; mercadorias feitas de
material
plástico
(produtos
semi-acabados),
especialmente materiais plásticos como produtos
semi-acabados em forma de lâminas, placas, perfis,
blocos, barras e tubos; placas, blocos e peças
moldadas feitas de espuma de plástico, material de
vedação, de embalagem e material isolante; tubos
flexíveis (não metálicos).
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.829856080 04/09/2008
351
Tit.EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVONIK RÖHM
NCL(9) 02 tintas, vernizes, lacas, pigmentos,
dispersões
cromáticas,
revestimentos
para
construções de todo o tipo, agentes antiferruginosos,
agentes anticorrosivos, conservantes de madeira;
corantes; agentes cáusticos; resinas naturais em
estado bruto; metais em folhas e metais em forma de
pó para pintores, decoradores, tipógrafos e artistas.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.829856099 04/09/2008
351
Tit.EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVONIK OXENO
NCL(9) 01 produtos químicos para uso industrial,
científico, fotográfico, agrícola, para horticultura e
silvicultura; produtos químicos básicos inorgânicos e
orgânicos, produtos químicos orgânicos especiais,
produtos químicos orgânicos finos e produtos
orgânicos bioquímicos, produtos agroquímicos,
agentes auxiliares de petróleo, produtos químicos
para a indústria de construção civil e para indústria
da construção, resina sintética em estado bruto,
material plástico em estado bruto; fertilizantes,
agentes extintores de incêndio; agentes de têmpera
e solda de metais; produtos químicos para a
conservação e manutenção de gêneros alimentícios;
agentes tanantes, substâncias adesivas para uso
industrial.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.829856102 04/09/2008
Tit.EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVONIK OXENO

351

NCL(9) 02 tintas, vernizes, lacas, pigmentos,
dispersoes
cromáticas,
revestimentos
para
construções de todo o tipo, agentes antiferruginosos,
agentes anticorrosivos, agentes conservantes de
madeira; corantes; agentes cáusticos; resinas
naturais em estado bruto; metais em folhas e metais
em forma de pó para pintores, decoradores,
tipógrafos e artistas.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.829856110 04/09/2008
351
Tit.EVONIK INDUSTRIES AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVONIK DEGUSSA
NCL(9) 02 tintas, vernizes, lacas, pigmentos,
dispersões
cromáticas,
revestimentos
para
construções de todo o tipo, agentes antiferruginosos,
agentes anticorrosivos, conservantes de madeira;
corantes; agentes cáusticos; resinas naturais em
estado bruto; metais em folhas e metais em forma de
pó para pintores, decoradores, tipógrafos e artistas.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.829857796 05/09/2008
145
Tit.INTERCONNECTION SERVIÇO E COMÉRCIO
INFORMATICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04890337000172
Procurador: PAULO BASTOS
No.829859330 01/09/2008
100
Tit.B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00776574000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMERICANAS.COM VIAGENS

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 35 divulgação por meios adequados,
inclusive propaganda, marketing e publicidade, dos
serviços de agência de turismo e representação
comercial serviços de turismo e hospedagem.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI: REGS.
820547506 E 821923161.
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR

Tit.SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8412790
*CED.1 - SHERATON INTERNATIONAL, LLC.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829895329 26/09/2008
351
Tit.CONFECÇÕES ABRAHÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61419222000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: YU MEN!
NCL(9) 35 comércio [através de qualquer meio] de
roupas e artigos do vestuário.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MEN!"
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.829895345 26/09/2008
Tit.CONFECÇÕES ABRAHÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61419222000138
*PED. 829895329
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO

241

No.829895361 26/09/2008
351
Tit.CONFECÇÕES ABRAHÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61419222000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: YU GIRL!
NCL(9) 35 comércio [através de qualquer meio] de
roupas e artigos do vestuário.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GIRL!".
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.829895388 26/09/2008
351
Tit.CONFECÇÕES ABRAHÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61419222000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: YU KIDS!
NCL(9) 35 comércio [através de qualquer meio] de
roupas e artigos do vestuário.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "KIDS!".
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.829903801 25/07/2008
210
Tit.R.M.D. PRESS CO. PTY LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6914861
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829931481 15/10/2008
Tit.CIE MOTIVARE S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65086480000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOTIVARE

351

No.829880534 04/07/2008
295
Tit.A BRAND COMPANY - CONSULTADORIA E
SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6849512
*INDEFERIMENTO PUBLICADO NA RPI 2203 DE
26/03/13 UMA VEZ QUE A ANTERIORIDADE
APONTADA É A PRÓPRIA TITULAR.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.829880550 04/07/2008
295
Tit.A BRAND COMPANY - CONSULTADORIA E
SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6849512
*INDEFERIMENTO PUBLICADO NA RPI 2203 DE
26/03/13 UMA VEZ QUE A ANTERIORIDADE
APONTADA É A PRÓPRIA TITULAR.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.829880917 16/04/2008
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.829882570 09/07/2008

235

CFE(4) 26.1.6; 27.5.1
NCL(9) 41 entretenimento; organização de
exposições, feiras, congressos, seminários e
eventos para fins culturais ou educativos; promoção
de eventos culturais e artísticos; planejamento,
organização, administração e execução de
campanhas de incentivo à cultura e à educação;
concepção e desenvolvimento de projetos culturais
ou artísticos.
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO
D'HANENS
No.829945822 28/08/2008
Tit.STEVLOS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6951520

400
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STEVTENSIONER
NCL(9) 06 âncoras, assim como partes para estas, a
saber, membros conectores para correntes de
âncoras, correntes de cabo, ganchos de âncora,
tensores para cabos de âncora, bóias de âncora.
Prior.:1160857
06/06/2008 BX
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829986928 13/11/2008
090
Tit.GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4920546
*APRESENTE A QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO
SIGNATÁRIO, COMPROVANDO QUE ESTE TEM
PODERES PARA REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

e para remover cauda/rabo consistindo em um
aparelho para junção, cortador para ser usado com
aparelhos, ataduras de elástico para ligamento, dvd
educativo e porta dvd, vendido junto como uma
unidade.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BANDER".
Prior.:77/608,081
05/11/2008 US
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA. API 593
No.830038914 19/01/2009
Tit.IEZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLASTICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09217344000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IEZZO

100

No.830005269 08/12/2008
090
Tit.ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTES E
ARTESANATO DE ITAPETININGA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09311194000110
*REAPRESENTE ESPECIFICAÇÃO INDICANDO
SERVIÇOS
DE
UMA
ÚNICA
CLASSE,
OBSERVANDO OS EXEMPLOS CONTIDOS NO
CLASSIFICADOR INTERNACIONAL, UMA VEZ
QUE A APRESENTADA É GENÉRICA. CUMPRA
NA NCL(9).
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830013083 02/10/2008
400
Tit.PANDORA A/S (DK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6997724
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LovePods
NCL(9) 14 produtos de metais preciosos ou
revestidos com metais preciosos (não inclusos em
outras classes); artigos de joalheria; pedras
preciosas; instrumentos cronométricos e horológicos.
Prior.:VA 2008 03155 15/08/2008 DK
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830016600 08/09/2008
Tit.FABRICIO CABRAL DE ARAUJO (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 98148400415
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA BADALAWÊ

351

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 17 plástico (filme-), exceto para embalar. .
resinas artificiais [produtos semiacabados]. . resinas
sintéticas [produtos semiacabados]. . resinas
sintéticas [produtos semiacabados]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
830038922.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.830038949 19/01/2009
Tit.CILENE DE SOUSA ALMEIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08382381000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JAW SURFWARE

100

Tit.OSM & ASSOCIADOS CONSULTORES E
CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA. EPP.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07465518000140
*NOME ALTERADO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830040595 21/01/2009
400
Tit.COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA
REGIÃO DE ORLÂNDIA - CAROL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53311361000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAROL

CFE(4) 26.3.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio, importação e exportação de
mercadorias, inclusive das mercadorias dos
associados da cooperativa, incluindo mas não se
limitando a produtos, insumos e fertilizantes
agrícolas, alimentos para animais, dentre outros,
intermediação
comercial,
despachos
e
desembaraços de mercadorias; contabilidade,
auditoria contábil.
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.830054731 12/02/2009
100
Tit.VALIDATA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09554480000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IDENTIDADE
NCL(9) 42 elaboração de programas de
computadores, desenvolvimento e consultoria de
infórmatica,
sistemas
e
tecnologia,
emissão/validação de certificação digital.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: JOSÉ PAULO ELOIS SUNHIGA
No.830056521 16/02/2009
400
Tit.COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA
REGIÃO DE ORLÂNDIA - CAROL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53311361000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAROL

CFE(4) 21.3.1; 22.1.1; 27.5.1; 29.1.14
NCL(9) 41 banda musical
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BANDA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830029400 19/12/2008
230
Tit.D&Z COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS LTDA ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07157553000100
*SEDE ALTERADA.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830035850 13/01/2009
400
Tit.NO - BULL ENTERPRISES LLC., (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6989020
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE CALLICRATE BANDER
NCL(9) 10 aparelhos para junção de partes do
corpo, para castração, para remover chifre e para
remover cauda/rabo; conjuntos para junção de
partes do corpo, para castração, para remover chifre

CFE(4) 3.9.23; 27.5.1
NCL(9) 25 agasalhos para as mãos; casacos
(vestuário); artigos de malha (vestuário); cerouias;
bandanas; chapéus, bonés, banho (calções de);
chinelos (pantufas); banho (chinelos de); cintos;
banho (roupas de); couro (roupas de-); banho
(roupões de); cuecas; banho (sandálias de); faixas
para a cabeça (vestuário); banho (toucas de); faixas
(vestuário); bermudas ; gorros; bolsos para roupas;
jaquetas; boné (palas de); luvas (vestuário); bonés;
macacões; botas; meias; botas (calcanheiras para);
palmilhas; botas(canos de); pijamas; botas
(ferragens para); porta-moedas (cintos-)(vestuário);
botas (antiderrapantes para); praia (roupas de-);
botas para esportes; presilhas para calças; botinas;
roupa íntima; cachecóis; saias; calçados; saltos de
sapatos; calçados de madeira; sandálias; calças;
solas para calçados; calças compridas; sungas;
calções de banho (sungas); sutias; camisas; toucas
de natação; camisetas; trajes; capuzes (vestuário); e
viseiras, todos os itens incluídos nesta classe.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI: REG.
825212898.
Procurador: ARNALDO VIEIRA LIMA
No.830040587 21/01/2009

230

CFE(4) 26.3.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 39 armazenagem de mercadorias;
armazenagem
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.830064176 24/09/2008
100
Tit.MD DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07715270000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GUSTO MD
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OMNILIFE FEM
NCL(9) 05 suplementos alimentares; preparações
vitamínicas; todos incluídos nesta classe.
Procurador: BHERING ADVOGADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio e distribuição de bebidas
alcoolicas, vinhos, cervejas, azeite.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
813048435, 813048460, 814354980, 814565360,
814565395, 816588171, 816701628, 816701636 E
816701679.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830080171 20/02/2009
235
Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.830080643 25/02/2009
100
Tit.MINERADORA E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA
JÓIA DE LINDÓIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02985731000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACQUALITÁ

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04654339000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INDM

No.830113320 21/11/2008
400
Tit.ONESIGHT (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7068123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ONESIGHT
NCL(9) 35 serviços beneficentes, a saber
administração de um programa que recolhe e
distribui óculos usados e distribui óculos novos.
Prior.:77548314
15/08/2008 US
Procurador: FRÓES, LUNA & ADVOGADOS
No.830113347 21/11/2008
400
Tit.ONESIGHT (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7068123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ONESIGHT
NCL(9) 44 serviços de exame ocular, de
oftalmologista e de optometria de caráter
beneficente, a saber fornecimento de óculos novos e
usados para as pessoas necessitadas, sem qualquer
custo para os beneficiários.
Prior.:77548314
15/08/2008 US
Procurador: FRÓES, LUNA & ADVOGADOS
No.830113398 21/11/2008
Tit.ONESIGHT (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7068123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ONESIGHT

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 treinamento, curso e organização de
feiras congressos, exposições culturais ou voltados
para assuntos de desenvolvimento e modernização
administrativa.
Procurador: LIGIA TSUNEKO SAKATA
No.830129502 08/04/2009
Tit.RM SERIGRAFIA LTDA-ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04071753000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RM SERIGRAFIA

400

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 40 serigrafia
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SERIGRAFIA".
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
CFE(4) 1.15.15; 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comercialização e distribuição de águas
minerais naturais, gaseificadas ou não.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
900413506.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

CFE(4) 1.5.2; 2.9.4; 27.5.1
NCL(9) 35 serviços beneficentes, a saber
administração de um programa que recolhe e
distribui óculos usados e distribui óculos novos.
Prior.:77575348
22/09/2008 US
Procurador: FRÓES, LUNA & ADVOGADOS

No.830083537 02/03/2009
351
Tit.UNIVERSO CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03091101000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIVERSO INCORPORADORA
NCL(9) 37 construção civil; serviços de montagem e
instalação de estruturas industriais; montagem de
estruturas metálicas; serviços de obras de alvenaria
e reboco; serviços de acabamento em gesso e
estuque; serviços de pintura e edificações; serviços
de locação de máquinas e equipamentos;
manutenção e instalação de elevador; serviços de
conservação e limpeza.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INCORPORADORA".
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.

No.830124691 03/04/2009
351
Tit.ESCRITO EDITORA LTDA ME (BR/PR) (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01305449000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PROFISSIONAIS DO ANO

No.830086145 05/03/2009
230
Tit.RADAR RECORDS COMERCIAL E EDIÇÕES
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10651338000167
*NOME ALTERADO
Procurador: SÃO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 25.1.25; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 16 publicação de jornais, revistas, livros,
guias e catalogos para edição de livros, jornais,
agendas, revistas, guias, catalogos, dicionarios,
atlas, enciclopedia, anuario, almanaques, livros e
agendas
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO

No.830112251 18/11/2008
Tit.GRUPO OMNILIFE S.A DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4961587

No.830129200 13/04/2009
400
Tit.INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - INDM (BR/ES)

351

No.830139478 28/04/2009
400
Tit.AUTÔNOMOS ASSOCIADOS RECREIO TAXI
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04990137000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RECREIO VIP
NCL(9) 39 transporte de taxi, transporte coletivo de
passageiros, . transportes ( informações sobre -),
viajantes ( transporte de -) transporte.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VIP".
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830146059 05/12/2008
100
Tit.ACTION MEDIA DO BRASIL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08761189000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HIT TVÊ!

CFE(4) 26.1.19-20; 26.1.24; 27.5.1
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NCL(9) 41 programas de televisão; incluídos nesta
classe.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
819069051.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.830158553 29/12/2008
235
Tit.SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8412790
*CED.1 - SHERATON INTERNATIONAL, LLC.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830158570 29/12/2008
235
Tit.SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8412790
*CED.1 - SHERATON INTERNATIONAL, LLC.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830160124 30/12/2008
401
Tit.KEMIRA KEMI AKTIEBOLAG (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7100671
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FILAMENTEX
NCL(9) 40 serviços de tratamento de materiais,
especialmente purificação de água e águas
residuais; serviços de aconselhamento e consultoria
relacionados ao tratamento de águas residuais, bem
como à prevenção e redução de espuma e iodo
residual.
Prior.:2008/06485
04/07/2008 FI
*RPI 2146, DE 22/02/2012, TENDO EM VISTA
OMISSÃO DE DADOS DE PRIORIDADE
UNIONISTA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830188878 14/05/2009
400
Tit.COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA
REGIÃO DE ORLÂNDIA - CAROL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53311361000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAROL

CFE(4) 26.3.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 29 gordura hídrogenada; gorduras
comestíveis; óleos vegetais; óleos comestíveis; aves
(carne) coalho. bebidas lácteas (à base de leite);
coalho; creme batido; creme chantilly; laticínios; leite;
proteínas do leite para consumo humano; iogurte;
manteiga; margarina; leite de soja; queijos; tofu; soro
de leite.
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.830196080 27/02/2009
351
Tit.THE QUIZNO'S MASTER LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6550037
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QUIZNOS SUB
NCL(9) 30 sanduíches, sub sanduíches, biscoitos,
pão, biscoitos de água e sal, café.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SUB".
Procurador: RODRIGO AFFONSO DE OURO
PRETO SANTOS
No.830213856 20/03/2009
004
Tit.ARCTIC TRUCKS INTERNATIONAL EHF (IS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7137303
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARCTIC TRUCKS

CFE(4) 26.11.12; 26.11.25; 27.5.1
NCL(9) 35 agências de importação e exportação de
peças para veículos motorizados, nomeadamente,
alargadores de pára-lama, espuma de proteção,
protetor de alargador interno, kit de braçadeiras de
elevação, suportes de montagem de corpo, extensão
da coluna de direção, suportes de encosto de
suspensão, encosto de suspensão frontal, kit de
suspensão de elevação de subchassi frontal,
parafusos do amortecedor, suportes de feixe de
molas, jumelo de mola, suportes de estribo, páralama interno, suporte de alargador de pára-lama,
parafusos de kit de elevação, eixos de direção,
alargador de pára-lama, blocos de alumínio de kit de
elevação, kit de encosto de suspensão,
amortecedores dianteiros e traseiros, engrenagens
diferenciais, calibradores de velocímetro, palas
rígidas, torquímetros, estribos, flanges para pinhão,
tanques de lava-vidros, vedante de óleo para pinhão,
suportes de aço para encosto de suspensão, placas
de aço para encosto de suspensão, placas e tubos
de aço para jumelo de mola, placas de aço para
corte e soldagem do corpo, placas plásticas para
pára-lama interno.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DOS
SERVIÇOS.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.830217517 27/03/2009
400
Tit.OXEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS
LTDA - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10368613000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OXEN CURRAIS

CFE(4) 26.4.12; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 19 currais de madeira; currais de concreto;
concreto; concreto armado; concreto (elementos de)
para construção; cercas não metálicas; construção
(madeira para).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "OXEN" E "CURRAIS".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.830226931 15/04/2009
400
Tit.RICHARD KEENAN & COMPANY LIMITED (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7106297
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KEENAN

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1
NCL(9) 07 maquinário, aparelhos, equipamentos,
instrumentos e implementos agrícolas, de fazendas,
hortícolas e industriais; carros misturadoresdistribuidores;
distribuidores
de
estrume;
enfardadeiras; cortadoras de fardos; aparelhos,
equipamentos e instrumentos leiteiros e de ordenha;
aparelhos, equipamentos e instrumentos de ordenha
elétricos e eletrônicos; aparelhos, equipamentos e
instrumentos de mistura de alimentos para animais;
carros de mistura de alimentos para animais
condutíveis e rebocáveis; e partes e acessórios para
todos os produtos acima citados.
Prior.:007 422 447
26/11/2008 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830239421 11/05/2009
210
Tit.KUHN S.A. (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5024811
*INDEFERIMENTO.
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN
No.830242643 19/05/2009
100
Tit.PARK COWBOY COMÉRCIO, PRODUÇÕES E
EVENTOS LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08309740000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAMBA JOÃO PESSOA FESTIVAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 produção de shows, organização de
espetáculos (shows) (serviços de empresários);
espetáculos (serviços de-); espetáculos ao vivo
(apresentação
de
-),
eventos
desportivos
(cronornetâgem de -) , promotor de eventos (se
artísticos/culturais)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG:
901423980
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830244476 21/05/2009
175
Tit.KALF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59328427000166
*PET (SP) 018110043660 DE 10/11/2011, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA QUE A
ALTERAÇÃO DE NOME REQUERIDA JÁ FOI
PUBICADA NA RPI 2205 NO PROCESSO
817269134. INT.: ADÉRITO JOSÉ LIMA ROSA.
Procurador: ADÉRITO JOSÉ LIMA ROSA
No.830244484 21/05/2009
175
Tit.KALF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59328427000166
*PET (SP) 018110043656 DE 10/11/2011, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA QUE A
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09292273000121
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: O PRÓPRIO

ALTERAÇÃO DE NOME REQUERIDA JÁ FOI
PUBICADA NA RPI 2205 NO PROCESSO
817269134. INT.: ADÉRITO JOSÉ LIMA ROSA.
Procurador: ADÉRITO JOSÉ LIMA ROSA
No.830244492 21/05/2009
175
Tit.KALF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59328427000166
*PET (SP) 018110043645 DE 10/11/2011, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA QUE A
ALTERAÇÃO DE NOME REQUERIDA JÁ FOI
PUBICADA NA RPI 2205 NO PROCESSO
817269134. INT.: ADÉRITO JOSÉ LIMA ROSA.
Procurador: ADÉRITO JOSÉ LIMA ROSA
No.830244506 21/05/2009
175
Tit.KALF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59328427000166
*PET (SP) 018110043661 DE 10/11/2011, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA QUE A
ALTERAÇÃO DE NOME REQUERIDA JÁ FOI
PUBICADA NA RPI 2205 NO PROCESSO
817269134. INT.: ADÉRITO JOSÉ LIMA ROSA.
Procurador: ADÉRITO JOSÉ LIMA ROSA
No.830244514 21/05/2009
175
Tit.KALF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59328427000166
*PET (SP) 018110043659 DE 10/11/2011, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA QUE A
ALTERAÇÃO DE NOME REQUERIDA JÁ FOI
PUBICADA NA RPI 2205 NO PROCESSO
817269134. INT.: ADÉRITO JOSÉ LIMA ROSA.
Procurador: ADÉRITO JOSÉ LIMA ROSA
No.830244530 21/05/2009
175
Tit.KALF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59328427000166
*PET (SP) 018110043658 DE 10/11/2011, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA QUE A
ALTERAÇÃO DE NOME REQUERIDA JÁ FOI
PUBICADA NA RPI 2205 NO PROCESSO
817269134. INT.: ADÉRITO JOSÉ LIMA ROSA.
Procurador: ADÉRITO JOSÉ LIMA ROSA

CFE(4) 2.7.9; 26.4.7; 28.3
NCL(9) 30 alimentos farinaceos; macarrão seco;
macarrão fresco; macarrao pré-cozido; macarrão
instantâneo; massas; massas secas; massas
frescas; massas pré-cozidas; massas instantâneas;
farinha para alimentos; farinha de trigo sarraceno
<para comida); farinha de trigo; molho de soja para
temperar para macarrão; tempero para macarrao e
massas; molho para macarrão e massas; temperos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

No.830262113 04/06/2009
Tit.ITSUKIFOODS CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7155271
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

No.830272585 10/07/2009
100
Tit.OLIVEIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07912641000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRIGO LIFE

No.830264809 08/06/2009
171
Tit.JANAE PÃES E DOCES LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07168943000177
*PET (WB) 850120055066 DE 18/04/2012, COM
BASE NO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216
DA LPI. CESSIONÁRIO: JOSÉ ALBERTO SILVA
MACHADO INT. CLAUDETE DE ALMEIDA
BARBOSA
Procurador: CLAUDETE DE ALMEIDA BARBOSA
No.830265279 17/06/2009
230
Tit.SOTANO & BRITO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10434661000189
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.830265422 17/06/2009
Tit.INSTITUTO AYRTON SENNA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00328072000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SE LIGA

100

No.830259724 29/05/2009
351
Tit.THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61517397000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VITACID

CFE(4) 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 05 medicamentos para a medicina humana
com ação antiacne, fotoenvelhecimento (rugas e
asperezas da pele), manchas escuras e queratoses.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA

No.830271546 07/07/2009
351
Tit.THE WELLA CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7081120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MICROWEB FIBER
NCL(9) 03 sabões, artigos de toucador; óleos
essenciais; preparações para os cuidados do corpo
e da beleza; loções capilares; dentifrícios.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FIBER".
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 3.4.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de carnes e derivados
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
829515380.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.830272690 10/07/2009
241
Tit.JPTE ENGENHARIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74501081000140
*REG. C/ PAN 829829547.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.830272747 10/07/2009
100
Tit.CONSTRUTORA ALBATROZ LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09427668000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTRUTORA ALBATROZ

CFE(4) 2.5.2; 20.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 assessoria, consultoria e informação
relacionadas á área educacional e social,
especialmente através da criação e implantação de
projetos e programas destinados a soluções que
geram impacto e transformações sociais na vida de
crianças e jovens, dentro e fora da escola; realização
de exposições e eventos relacionados às áreas
cultural, educacional, cientifica, artística, social,
esportiva beneficente, de pesquisa e assistencial:
produção e publicação de textos e livros didáticos,
inclusive on-line.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
830085920 E 817363408. FICA CONSIGNADA, A
TÍTULO DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO,
A IDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS ANTERIORES
DE NºS 827837160 E 829167196, AINDA NÃO
REGISTRADOS, CONSIDERADOS IGUALMENTE
PASSÍVEIS DE CONFLITO COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830265880 18/06/2009
230
Tit.CHÁCARA ACLIMAÇÃO ALIMENTOS LTDA ME (BR/SP)

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 construção, incorporação de edificios ,
terraplanagem,
drenagem
e
pavimentação,
construção de artefatos de cimento para uso da
construção civil, construção civil.;
*INCISO V DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: SILVA & GUIMARÂES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830274146 15/07/2009
400
Tit.COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA
REGIÃO DE ORLÂNDIA - CAROL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53311361000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAROL
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CFE(4) 26.3.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 30 massas alimentícias; farinhas
fermentos.
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO

Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA

Procurador: BICUDO & SBORGIA PROP. INTELEC.
LTDA

No.830321276 04/08/2009
230
Tit.DIARIONET COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03963228000175
*NOME ALTERADO
Procurador: SILVIA MARTINS

No.830332979 01/09/2009
Tit.CHAMA AZUL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05316837000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHAMA AZUL

No.830322906 06/08/2009
Tit.ECOARENAS, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7187998
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COPAVERDE

400

e

No.830280014 12/05/2009
295
Tit.PACIFIC DIRECT, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6705499
*ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO
PUBLICADO NA RPI 2181, DE 23/10/2012, TENDO
EM VISTA A NÃO OBSERVAÇÃO DE PETIÇÃO DE
RECURSO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO
LEGAL.
Procurador: DANIEL ADVOGADOS
No.830294198 14/05/2009
210
Tit.NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUÍMICOS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06172459000159
*INDEFERIMENTO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830294201 14/05/2009
210
Tit.NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUÍMICOS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06172459000159
*INDEFERIMENTO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830307427 10/06/2009
100
Tit.STARLINGER & CO. GESELLSCHAFT M.B.H.
(AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0280836
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EO*STAR

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 45 serviços de encontro mediante o
provimento de uma comunidade virtual online e
provimento de um website especializado em uma
rede de socialização de computadores; serviços de
provimento de uma comunidade virtual online para
discussão de temas como meio ambiente e
sustentabilidade [rede de convívio social].
Procurador: EILA CRISTINA MOTA

CFE(4) 1.15.5; 27.5.1
NCL(9) 35 consultoria empresarial, consultoria em
gestao pessoal, comunicação (publicidade), agencia
de publicidade.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
800368568. RECLASSIFICADO PARA A NCL(9) 35
TENDO
EM
VISTA
A
ESPECIFICAÇÃO
REIVINDICADA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830333100 01/09/2009
Tit.PRIME - FORMATURAS E ARTIGOS
FOTOGRAFICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07807302000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRIME FORMATURAS E EVENTOS

351
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 fotografias, organizações de eventos
(formaturas).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FORMATURAS E EVENTOS".
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.830333274 01/09/2009
Tit.LG ELECTRONICS INC. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6729045
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Wireless

CFE(4) 24.17.3; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 16 material de embalagem de plástico, não
incluso em outras classes; folhas, bolsas e sacolas
de plástico para embalar, sacos de embalagem
feitos de tecido sintético (não inclusos em outras
classes).
Prior.:AM 1949/2009
31/03/2009 AT
*INC. XIX DO ART. 124 DA LPI. REG. 827737530.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
210

No.830320075 30/07/2009
230
Tit.DUOTEC - EMBALAGENS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10896647000105
*NOME ALTERADO.

351

No.830325301 12/08/2009
351
Tit.EMERALD KALAMA CHEMICAL, LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7198787
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LILIENCE
NCL(9) 03 material sintético utilizado como
ingrediente de fragância ou mediador químico em
perfumes, produtos de cuidados pessoais, produtos
domésticos, pesticidas e outras aplicações
Prior.:77/799.839
07/08/2009 US
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830330399 25/08/2009
Tit.DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS
PROPAGANDA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69277291000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DUDA PROPAGANDA

No.830318240 24/06/2009
Tit.EXXON MOBIL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0043826
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 agenciamento de artistas, agenciamento
com equipes de produção, assessoria e consultoria
política, agências de informação comercial, agências
de propaganda, agências de publicidade, aluguel de
tempo de publicidade em meios de comunicação,
comerciais de rádio, comerciais de televisão,
estudos de marketing, organização de exposições
para fins comerciais ou publicitários, organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários, pesquisa
em negócios, pesquisa de marketing, pesquisas de
opinião, propaganda, publicidade, serviços de
clipping.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PROPAGANDA".

351

CFE(4) 26.2.7; 27.5.1
NCL(9) 09 telefones sem fio; aparelhos de
comunicação
portátil;
telefones
celulares;
reprodutores de mp3; receptores de televisão
[aparelhos de televisão]; drive de porta serial
universal
[usb];
reprodutores
padrão
dmb
(transmissão digital multimídia); fones de ouvido
para celular; carregadores portáteis para celulares;
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monitores para computador; computadores portáteis;
computadores; reprodutores de dvd; drive de disco
rígido externo para computador; aparelhos para a
gravação, transmissão e/ou reprodução de som e
imagens para telecomunicação; aparelhos para a
gravação, transmissão e/ou reprodução de som e
imagens; aplicativos de software para celulares;
reprodutores de dvd para equipamento para
reprodução de áudio e vídeo de moderna e
abrangente tecnologia [home theaters]; alto-falante
para equipamento para reprodução de áudio e vídeo
de moderna e abrangente tecnologia [home
theaters]; receptor av para equipamento para
reprodução de áudio e vídeo de moderna e
abrangente tecnologia [home theaters]; projetor para
equipamento para reprodução de áudio e vídeo de
moderna e abrangente tecnologia [home theaters].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "WIRELESS".
Prior.:40-2009-0011086 11/03/2009 KR
*RETIRADO DA ESPECIFICAÇÃO O ITEM
"TELEFONES COM FIO" FACE À INFRINGÊNCIA
DO INCISO X DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830333444 02/09/2009
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61808531000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RASCHEL

tecidos de la; tecidos imitaçao de peles de animais;
tecidos para uso têxtil; têxteis(guardanapos de
mesa-); toalhas de mesa[exceto de papel]; toalhas
de rosto de matérias têxteis; toalhas têxteis;
tricôs[tecidos]; tule; veludo; zefir[tecido].
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S)
:813868017, 824475747, FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DOS
PEDIDOS DE REGISTROS ANTERIORIDADES
823088850 E 823109909, AINDA NÃO
REGISTRADOS, CONSIDERADOS IGUALMENTE
COLIDENTES COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: ROBERTO DRATCU
No.830333550 02/09/2009
351
Tit.ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06260843000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALLSAN

CFE(4) 3.7.21; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de tintas e complementos,
material para pintura e acabamentos, material de
construção em geral
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.830334190 03/09/2009
Tit.CHAMA AZUL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05316837000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHAMA AZUL

100

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 24 algodao(tecidos de-); almofadas (capas
para-); americanos(jogos-) [exceto de papel];
banho(roupa
de-)
[exceto
vestuário];
bombazinas[tecido]; bordado(tecidos desenhados
para-); brocados; cama(colchas de-); cama(mantas
de-); cama(roupas de-); cama, mesa e banho(roupa
de-); caminhos de mesa; canhamo(tecidos de-);
capas para almofadas; capa para móveis, de tecido;
capas[soltas]para
móveis;
cheviotes[tecido];
chita[tecido]; coberta ornamental para travesseiros;
cobertas de cama; cobertores de cama; cobertura de
tecido para tampo de vaso sanitário; colchas;
colchões(capas para-); colchões(protetores de-);
cortinas de chuveiro de tecido ou plástico; cortinas
de matérias têxteis ou plásticas; cortinas de tecidos
transparentes; cotim[tecido leve de linho ou
algodão];
crepe[tecido];
crepom[tecido];
damasco[tecido];
descanso
de
garrafas
e
copos[roupa de mesa]; edredons; esparto[tecidos];
estamenha[tecido]; estampagem(tecidos de seda
para-); feltro; fibra de vidro(tecidos de-)para uso
têxtil; flanela[tecidol; forros[têxteis]; fronhas de
travesseiros; fustão; gaze[tecido]; guardanapos de
mesa têxteis; jérsei[tecido]; jogos americanos[exceto
de papel]; juta(tecidos de-); lã(tecidos de-);
lençólsetêxteis]; lenços de bolso têxteis; lenços de
tecido para remover maquiagem; lingerie(tecidos
para-); linho(tecido adamascado de-); linho(tecido
de-); mantas de viagem; marabue[tecido]; material
têxtil; mesa(caminhos de-); mesa(guardanapos de-)
têxteis; mobiliário(tecidos para-) [estofamento];
molesquim[tecido]; morim[tecido]; móveis(capas
para-)de tecido; móveis(capas soltas para-); panos;
raiom; remi(tecidos de-); roupa de cama; roupa de
cama, mesa e banho; sacos de dormir; seda ou la
aveludada(tecido de-); seda[tecidos]; tafetá[tecidos];
tecido(lenços de-)para remover maquiagem; tecido
adamascado de linho; tecido de la frisado; tecido de
lã[estamenha]; tecido para vidro[toalha]; tecidos;

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 construção instalação, reparação e
manutenção de redes de água e esgoto; conexão ou
desconexão de ligações à rede de distribuição de
água e de escoamento de esgoto, inclusive
fornecimento instalação e retirada de medidores de
consumo, outros eguipamentos e insumos afins;
instalação, reparação e manutenção de sistemas de
leitura de hidrômetros; supressão e restabelecimento
do fornecimento de água; instalação, substituição e
vistoria técnica de hidrômetros e ligações de água;
execução, projetos, planejamentos e fiscalização de
obras; supervisão de trabalhos de construção civil.
Procurador: EILA CRISTINA MOTA
No.830333568 02/09/2009
351
Tit.ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06260843000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALLSAN

CFE(4) 1.15.5; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria empresarial, consultoria em
gestão de pessoal, comunicação (publicidade),
agência de publicidade.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
800368568. FICA CONSIGNADA, A TÍTULO DE
SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO ANTERIOR DE Nº
830332979, AINDA PENDENTE DE DECISÃO
FINAL, DE TITULARIDADE DA ORA REQUERENTE
E REFERENTE A SINAL IDÊNTICO AO SIGNO EM
TELA, CONSIDERADO PASSÍVEL DE CONFLITO
COM O PRESENTE SINAL EM VISTA DO
DISPOSTO NO INCISO XX DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830340106 29/06/2009
Tit.SUNTORY HOLDINGS LIMITED (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7092407
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 desenvolvimento, implantação, aplicação,
manutenção e operação de sistemas informatizados
para prestação de serviços relacionados a
saneamento, incluindo leitura de hidrômetros através
de microcoletores de dados portáteis para emissão e
entrega de contas/faturas de consumo; roteirização
eletrônica do ciclo de leitura e entrega de contas.
Procurador: EILA CRISTINA MOTA
No.830333622 02/09/2009
351
Tit.ALPHA BRASIL LOGISTICA & DISTRIBUIÇAO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09585279000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BELLA

351

CFE(4) 25.12.25; 26.13.25; 28.1; 29.1.15
NCL(9) 33 shochu (licor branco japonês); bebidas
alcoólicas, exceto cerveja.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830340220 29/06/2009
Tit.SUNTORY HOLDINGS LIMITED (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7092407
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

351
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Tit.JONIBACH MANAGEMENT TRUST T/A BUMBO
INTERNATIONAL (ZA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7238673
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BUMBO

CFE(4) 11.7.1; 25.12.25; 26.13.25; 28.3; 29.1.5
NCL(9) 33 shochu (licor branco japonês); bebidas
alcoólicas, exceto cerveja.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830342109 02/07/2009
290
Tit.EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD. (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7214545
*ANULAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE OPOSIÇÃO,
PUBLICADA NA RPI 2194, DE 22/01/2013, PARA
REEXAME. FICA MANTIDA A NOTIFICAÇÃO DA
OPOSIÇÃO NA RPI 2055, DE 25/05/2010, COM
APROVEITAMENTO DA RESPECTIVA PETIÇÃO
DE MANIFESTAÇÃO.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.830344411 20/05/2009
230
Tit.INVEST EAD - INVESTIMENTO EDUCAÇÃO À
DISTÂNCIA LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10428059000139
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830347518 10/07/2009
090
Tit.SUPPLY NATURE COMPLEMENTOS
NATURAIS LTDA - ME. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72132418000163
*A ESPECIFICAÇÃO APRESENTADA INCLUI
ITENS
DE
CLASSES
DIFERENTES.
REAPRESENTE A ESPECIFICAÇÃO DIZENDO SE
DESEJA CONTINUAR NA NCL 38 PARA
ASSINALAR "SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO"; SE
NA NCL 35 PARA ASSINALAR "SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA"; NA NCL 39
PARA
ASSINALAR
"TRANSPORTE,
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM"; OU SE DESEJA
IR PARA A NCL 43 PARA ASSINALAR "SERVIÇOS
DE HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO". OBSERVADO
QUE A EXPRESSÃO "EM GERAL" É GENÉRICA
PARA
FINS
DE
CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL. CUMPRA NA NCL 09. PARA A
OPOSTA.
Procurador: JAIME CANUTO FERNANDES
No.830347933 10/07/2009
351
Tit.JONIBACH MANAGEMENT TRUST T/A BUMBO
INTERNATIONAL (ZA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7238673
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BUMBO

CFE(4) 3.2.1; 27.5.1
NCL(9) 20 móveis para crianças e bebês, incluindo
assentos para bebês, cadeiras altas para bebês,
bandejas para bebês e mesas com bandejas;
andadores infantis. berços.
Procurador: ALEXANDRE FERREIRA
No.830347950 10/07/2009
351
Tit.JONIBACH MANAGEMENT TRUST T/A BUMBO
INTERNATIONAL (ZA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7238673
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BUMBO

No.830347941 10/07/2009

bebês,

351

No.830363190 11/08/2009
295
Tit.GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS
LP (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6914640
*ARQUIVAMENTO, PUBLICADA NA RPI 2181, DE
23/10/2010, TENDO EM VISTA INTERPOSIÇÃO
TEMPESTIVA DE RECURSO.
Procurador: ALEXANDRE FERREIRA
No.830363203 11/08/2009
295
Tit.GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS
LP (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6914640
*ARQUIVAMENTO, PUBLICADA NA RPI 2181, DE
23/10/2012, TENDO EM VISTA A INTERPOSIÇÃO
DE PETIÇÃO DE RECURSO CONTRA O
INDEFERIMENTO.
Procurador: ALEXANDRE FERREIRA
No.830364951 13/08/2009
295
Tit.JABUR TOYOPAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85472751000163
*ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO
PUBLICADO NA RPI 2181, DE 23/10/2012, TENDO
EM VISTA A NÃO OBSERVAÇÃO DE PETIÇÃO
DE RECURSO APRESENTADA DENTRO DO
PRAZO LEGAL.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830374493 31/08/2009
235
Tit.DSM IP ASSETS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4948378
*CED. - MARTEK BIOSCIENCES CORPORATION
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

CFE(4) 3.2.1; 27.5.1
NCL(9) 28 jogos e brinquedos, equipamentos de
exercício.
Procurador: ALEXANDRE FERREIRA
No.830352392 22/07/2009
400
Tit.CAMPBELL SCIENTIFIC CAPITAL, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8522731
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAMPBELL SCIENTIFIC
NCL(9) 37 serviços de montagem e manutenção de
equipamentos eletrônicos computadorizados e não
computadorizados para o monitoramento hidrológico,
agrometereológico, metereológico e ambiental.
Apostila: SEM EXCLUSIVIDADE DE USO DA
EXPRESSÃO "SCIENTIFIC".
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA.
No.830354069 24/07/2009
230
Tit.INTERPRO GERÊNCIA DE PROJETOS LTDA
ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04876659000167
*NOME ALTERADO.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 3.2.1; 27.5.1
NCL(9) 21 banheiras portáteis para
treinadores para toilete.
Procurador: ALEXANDRE FERREIRA

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6914640
*INDEFERIMENTO
Procurador: ALEXANDRE FERREIRA

No.830360379 05/08/2009
400
Tit.ALTAIR ENGINEERING INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6598560
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HYPERMOLD
NCL(9) 09 software de computador, a saber, um
elemento finito pré e pós processador que suporta
solucionadores de modelação por injeção.
Prior.:77/665,209
06/02/2009 US
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN
No.830363190 11/08/2009
210
Tit.GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS
LP (US)

No.830374507 31/08/2009
235
Tit.DSM IP ASSETS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4948378
*CED. - MARTEK BIOSCIENCES CORPORATION
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.830374680 01/09/2009
090
Tit.RIOJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72200637000132
*REAPRESENTE PROCURAÇÃO CONTENDO O
NOME COMPLETO E A QUALIFICAÇÃO DO
SIGNATÁRIO, OUTORGADA EM DATA IGUAL OU
ANTERIOR AO DEPÓSITO DO PEDIDO DE
REGISTRO OU CONTENDO A RATIFICAÇÃO DOS
ATOS JÁ EXECUTADOS. OBSERVE QUE NÃO
CONSTA O NOME DO SIGNATÁRIO DO
INSTRUMENTO DE MANDATO ACOSTADO AOS
AUTOS. (P/OPOSTA)
Procurador: CACILDA FIZ
No.830374698 01/09/2009
090
Tit.RIOJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72200637000132
*REAPRESENTE PROCURAÇÃO CONTENDO O
NOME COMPLETO E A QUALIFICAÇÃO DO
SIGNATÁRIO, OUTORGADA EM DATA IGUAL OU
ANTERIOR AO DEPÓSITO DO PEDIDO DE
REGISTRO OU CONTENDO A RATIFICAÇÃO DOS
ATOS JÁ EXECUTADOS. OBSERVE QUE NÃO
CONSTA O NOME DO SIGNATÁRIO DO
INSTRUMENTO DE MANDATO ACOSTADO AOS
AUTOS.
TAMBÉM
REAPRESENTE
ESPECIFICAÇÃO INDICANDO PRODUTOS DA
NCL(9) REIVINDICADA,
OBSERVANDO OS
EXEMPLOS ELENCADOS NA CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL E NAS LISTAS AUXILIARES,
DISPONÍVEIS
NO
PORTAL
INPI
<WWW.INPI.GOV.BR>, UMA VEZ QUE A
ESPECIFICAÇÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO
INICIAL INCLUI PRODUTOS E SERVIÇOS DE
DIFERENTES CLASSES. (P/OPOSTA)
Procurador: CACILDA FIZ
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No.830374701 01/09/2009
090
Tit.RIOJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72200637000132
*REAPRESENTE PROCURAÇÃO CONTENDO O
NOME COMPLETO E A QUALIFICAÇÃO DO
SIGNATÁRIO, OUTORGADA EM DATA IGUAL OU
ANTERIOR AO DEPÓSITO DO PEDIDO DE
REGISTRO OU CONTENDO A RATIFICAÇÃO DOS
ATOS JÁ EXECUTADOS. OBSERVE QUE NÃO
CONSTA O NOME DO SIGNATÁRIO DO
INSTRUMENTO DE MANDATO ACOSTADO AOS
AUTOS.
TAMBÉM
REAPRESENTE
ESPECIFICAÇÃO INDICANDO PRODUTOS DA
NCL(9) REIVINDICADA,
OBSERVANDO OS
EXEMPLOS ELENCADOS NA CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL E NAS LISTAS AUXILIARES,
DISPONÍVEIS
NO
PORTAL
INPI
<WWW.INPI.GOV.BR>, UMA VEZ QUE A
ESPECIFICAÇÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO
INICIAL INCLUI PRODUTOS E SERVIÇOS DE
DIFERENTES CLASSES. (P/OPOSTA)
Procurador: CACILDA FIZ
No.830374884 01/09/2009
090
Tit.DANIEL STIRLING SINCLAIR JR (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7263414
*COMPROVE QUE O SR. SEBASTIÁN ALFONSO
WONG DÍAZ POSSUI PODERES PARA
REPRESENTAR A REQUERENTE E
REAPRESENTE PROCURAÇÃO
INTEGRALMENTE TRADUZIDA, OUTORGADA EM
DATA IGUAL OU ANTERIOR AO DEPÓSITO DO
PEDIDO DE REGISTRO OU, AINDA, CONTENDO A
RATIFICAÇÃO DOS ATOS JÁ EXECUTADOS.
OBSERVE QUE, NO DOCUMENTO ACOSTADO
AOS AUTOS, A QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
ENCONTRA-SE EM IDIOMA ESTRANGEIRO.
(P/OPOSTA).
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830374990 01/09/2009
351
Tit.LONZA AG (LONZA LTD.) (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5003415
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FIBERAID
NCL(9) 01 produtos químicos para a indústria
alimentícia, a saber, fibras sintéticas dietéticas para
uso na produção de alimentos, de agentes
flavorizantes para alimentos, de suplementos
dietéticos, de aditivos dietéticos, de aditivos
alimentícios, de nutracêuticos, de preparações
farmacêuticas e de bebidas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830375104 02/09/2009
Tit.RENATA MESQUITA DE PAULA BARROS
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08190262718
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LÓRI

351

NCL(9) 17 películas para estampagem, transferência
ou laminação, desde que contidas nessa classe;
películas para estampagem não para fins de
embalagem,
especialmente
películas
de
estampagem a quente ou películas de estampagem
a frio, constituídas por um filme de suporte e uma
camada de consumo que pode ser removida de tal
filme de suporte durante a estampagem para
aplicação sobre um substrato; películas de
laminação, não para fins de embalagem,
constituídas por um filme de suporte para laminação
sobre um substrato, provido de elementos de
decoração ou elementos de identificação.
Prior.:302009021245.7 08/04/2009 DE
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830377832 09/09/2009
295
Tit.AJINOMOTO CO., INC (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003697
*ARQUIVAMENTO, PUBLICADA NA RPI 2181, DE
23/10/2012, TENDO EM VISTA A INTERPOSIÇÃO
TEMPESTIVA DE PETIÇÃO DE RECURSO
CONTRA O INDEFERIMENTO.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830381600 10/07/2009
100
Tit.BOX 32 COMÉRCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85378180000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CACHAÇA DO BOX 32
NCL(9) 33 produção, envaze e comércio de
aguardente de cana.
*INC.IX DO ARTIGO 124 DA LPI C/C DECRETO LEI
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Nº 4.072,
PARÁGRAFO 1º, DE 03 DE JANEIRO DE 2002.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830383204 30/07/2009
230
Tit.CTM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05548974000128
*NOME ALTERADO.
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.830387536 24/09/2009
295
Tit.AMIL PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36461242000120
*ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO
PUBLICADO NA RPI 2181, DE 23/10/2012, TENDO
EM VISTA A NÃO OBSERVAÇÃO DE PETIÇÃO DE
RECURSO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO
LEGAL.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830389180 28/09/2009
295
Tit.TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL
SYSTEMS CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4973879
*ARQUIVAMENTO PUBLICADO NA RPI 2181 DE
23/10/2012 TENDO EM VISTA EXISTÊNCIA DE
PETIÇÃO DE RECURSO TEMPESTIVA.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830389199 28/09/2009
295
Tit.TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL
SYSTEMS CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4973879
*ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO
PUBLICADO NA RPI 2181, DE 23/10/2012, TENDO
EM VISTA A NÃO OBSERVAÇÃO DE PETIÇÃO DE
RECURSO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO
LEGAL.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

CFE(4) 18.1.5; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário, calçados e chapelaria.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830375384 02/09/2009
351
Tit.LEONHARD KURZ STIFTUNG & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7273630
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: METALITE

No.830392424 25/09/2009
Tit.FELIPE DOS SANTOS SOARES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03376995770
*CED.1 - A. CAROLINE XAVIER CARDOZO CONSULTORIA EMPRESARIAL
Procurador: CAMILO AUGUSTO NETO

235

No.830397108 07/10/2009
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180

235

*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS
No.830398368 09/10/2009
400
Tit.MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C.S.P.A
(IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0458805
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COLMAR ORIGINALS

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 25 roupas esportivas e casual para homens,
mulheres e crianças, a saber, jaquetas para esqui,
calças para esqui, roupas de competição de esqui e
macacoes para esqui, jaquetas, jaquetas esportivas,
jeans, calças, shorts e bermudas, saias, pulóveres,
cardigans, suéteres, macacões, camisas, blusas,
roupas de malha, camisa pólo, camisas esporte,
calças esporte, shorts esportivos, casacos, casacos
de chuva, casacos de lã, coletes, jaquetas com
capuz, vestidos, ternos, chapéus, bonés, faixas de
cabeça, meias, meias para esporte, gravatas, cintos,
moletons, macacões para corrida, camisetas, roupas
de banho, sungas, maios com bata, xales,
cachecóis; luvas, sapatos, sandálias, botas, chinelos
e calçados esportivos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ORIGINALS".
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830400281 15/10/2009
230
Tit.JJS SERVICE TERCEIRIZAÇÃO MÚLTIPLA DE
MÃO DE OBRA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01396731000160
*SEDE ALTERADA.
Procurador: P.A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.830402969 21/10/2009
100
Tit.KOSMENTAL-IND. E COM. DE COSMÉTICOS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05297188000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HORMOFARMA
NCL(9) 35 comércio de cosméticos, adstringentes
para uso em cosmetica; água de colônia; água de
lavanda; água de toalete; agua oxigenada (peróxido
de hidrogênio) p/ uso cosmetico; águas de cheiro;
almíscar (perfumaria); ambar (perfume); cilios
postiços; leite de amêndoas para uso cosménco;
anti-séptico bucal, exceto para uso medicinal;
aromaticos
(óleos
essenciais);
preparações
cosméticas para banhos; tinturas para barba;
produtos para barbear; batons para os lábios;
mascaras de beleza; óleo de bergamota; cera para
bigodes; sais para branquear; bronzeadoras
(preparações)
(cosméticos);
protetor
solar;
preparações para ondular os cabelos; tinturas para
os cabelos; cabelos postiços (adesivos para fixar);
produtos cosméticos para os cílios; adesivos para
fixar cílios postiços; cremes para clarear a pele;
corantes para a toalete; motivos decorativos para
uso cosméticos; cosméticos; estojos de cosmeticos;
cremes
cosméticos;
dentifricios;
produtos
depilatórios; descolorantes para uso em cosmética;
desodorante (sabonete); desodorantes para uso
pessoal;
preparações
cosméticas
para
emagrecimento; esmalte para as unhas; extratos de
flores (perfumaria); bases para perfumes de flores;
mistura de fragrancias; geléia de petróleo (vaselina
para uso cosmético); guias em papel para pintar os
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olhos; lápis de sobrancelhas; lápis para uso
cosmético; laquê para os cabelos; leites de limpeza
para toalete; loções capilares; lenços impregnados
com loções cosméticas; loções para uso cosmético;
loções pós-barba; madeiras aromáticas; pó para
maquiagem; maquiagem para o rosto; menta para
perfumaria produto neutralizador para permanentes
nos cabelos; óleo de amêndoas; óleo de lavanda;
óleos essenciais; óleos para a toalete; óleos para
limpeza; óleos para perfumaria; óleos para uso
cosmeticos; pedras para a barba (anti-septicas);
produtos de perfumaria; perfumes; pomadas para
uso cosmético; produtos para maquiagem; produtos
para remover a maquiagem; produtos para remover
a pintura; rimel; óleo de rosa; sabao para barbear;
sabões; sabões contra a transpiração dos pés;
sabonete
desodorante;
sabonetes;
sabonete
medicinal; sabonetes antitranspirante; saches para
perfumar a roupa; sais de banho, exceto para uso
medicinal; cosméticos para as sobrancelhas; talco
para toalete; tinturas cosméticas; unhas postiças;
produtos de toalete; sabonete contra a transpiração;
produtos de toalete contra a transpiração; produtos
para o cuidado das unhas; xampus.
*INCISO XX DO ART. 124 DA LPI, REG.
830403000.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830403116 21/10/2009
100
Tit.ROCA SANITARIO, S.A (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0028754
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZOOM
NCL(9) 20 móveis, vitrines, espelhos, molduras,
cabides (móveis) todos para banheiro.
Prior.:2873266
24/04/2009 ES
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
821308742.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830404970 27/10/2009
351
Tit.AGROS ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10393991000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGROS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 42 projetos agropecuários, topografias,
avaliação, perícias judiciais, georeferenciamento de
imóveis rurais e urbanos
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.830406972 29/10/2009
351
Tit.LG ELECTRONICS INC. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6729045
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: 70W POWER SOUND 5.1CH SURROUND
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NCL(9) 09 telefones com fio; telefones sem fio;
aparelhos de comunicação portáteis; telefones
móveis; reprodutores de mp3; receptores de
televisão [aparelhos de televisão]; controles remotos
de televisão; aplicativo de barramento serial
universal [usb]; aplicati vos de difusão multimídia
digital [dmb]; fones de ouvido para telefones móveis;
carregadores portáteis para telefones móveis;
molduras eletrônicas de fotografias; albuns
eletrônicos; molduras de fotografias digitais;
molduras para fotos digitais para movimentar foto e
musica; fotografias digitais; controladores remotos
para molduras de fotografias digitais; monitores de
computador;
computadores
tipo
notebook;
computadores; reprodutores de disco digital versátil
[dvd]; discos rigidos externos para computador;
aparelhos para gravação, transmissão e/ou
reprodução
de
som
e
imagens
para
telecomunicação;
aparelhos
para
gravação,
transmissão e/ou reprodução de som e imagens;
software de aplicação de computador para telefones
móveis; reprodutores de disco digital versátil [dvd]
para home thea ter; alto falante para home thea ter;
receptor av para home theater; projetor para home
theater; circuito integrado; receptores de áudio;
terminais de cobrança eletrônica de pedágio;
terminais para transações eletrônicas instalados em
veículos; câmeras para circuito fechado de televisão
[cctv]; câmeras para monitoramento de sistema de
rede.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "70W POWER SOUND" E "5.1CH
SURROUND".
Prior.:40-2009-0040516 21/08/2009 KR
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830410090 10/07/2009
Tit.EURIPEDES ALVES E LUZ LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00219246000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INDUZIDOS AUTOMAXX

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comercio varejista de peças e acessórios
para veículos automotores.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
815545762, 817676988, 818380705, 818433450.
FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO DE
SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO ANTERIOR DE Nº
900687916 , AINDA NÃO REGISTRADO,
CONSIDERADO IGUALMENTE COLIDENTE COM
O PRESENTE SINAL.
Procurador: ANTONIO MENDES SANTOS
No.830413618 06/10/2009
295
Tit.SEARS BRANDS, LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6190510
*ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO
PUBLICADO NA RPI 2181, DE 23/10/2012, TENDO
EM VISTA A NÃO OBSERVAÇÃO DE PETIÇÃO
DE RECURSO APRESENTADA DENTRO DO
PRAZO LEGAL.
Procurador: ALEXANDRE FERREIRA
No.830416498 11/08/2009
351
Tit.GERENCIALL - ENGENHARIA,
GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09387686000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GERENCIALL ENGENHARIA

CFE(4) 26.1.6; 27.5.1

CFE(4) 7.1.24; 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 37 construção de edifícios, sedes de
empresas e unidades administrativas locais, serviços
de arquitetura, serviços de engenharia, serviços de
cartografia, topografia e geodésia, serviços de
desenhos técnico relacionados a arquitetura e
engenharia.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENGENHARIA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830416676 13/08/2009
351
Tit.PAUL WURTH S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0398535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EFA
NCL(9) 42 assessoria e serviços relacionados a
engenharia particularmente para instalações,
equipamentos e processamentos para ferro e aço;
assessoria em proteção ambiental; assessoria em
poupar energia; análises químicas; ensaio de
materiais; estudos de projetos técnicos relacionados
com as indústrias de ferro e aço não conectadas
com a condução de negócios; pesquisas em
proteção ambiental; peritagem (trabalhos de
engenheiros); pesquisas em mecânica; pesquisas
técnicas; pesquisas em química; serviços químicos;
serviços de engenharia na área de mecânica,
engenharia civil, fluídos, eletrônica, eletricidade,
automação, inteligência artificial e optimização;
cálculos técnicos e científicos assistidos por
computador e elaboração de desenhos técnicos e
arquitetônicos na área das indústrias de ferro e aço,
na indústria de tratamento de gás e resíduos,
gerenciamento de indústrias de resíduos e indústrias
de não ferrosos; desenvolvimento de software e
manejo de programas para a indústria de ferro e aço,
indústria de tratamento de gás e resíduos,
gerenciamento de indústrias de resíduos e indústrias
de
não
ferrosos;
serviços
de
desenho,
desenvolvimento
e
controle;
serviços
de
engenheiros, físicos e químicos; peritagem;
benefícios relacionados a testes de materiais
(ensaios de) e metais (ensaios de); estudo de
projetos de construções e edifícios.
Prior.:0861557
13/02/2009 BX
Procurador: MARCELO COSTA CABRAL PEÑA
No.830416684 13/08/2009
351
Tit.PAUL WURTH S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0398535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EFA
NCL(9) 40 tratamento de materiais; informações
sobre tratamento de materiais; vulcanização
(tratamento de materiais); dessulfurização de gás;
processamento de gás natural; processamento de
petróleo e de gás; tratamento de resíduos incluindo
resíduos contendo metais de todos os tipos,
tratamento de lama, poeira ou outros resíduos
contaminados com metais em todas as formas
incluindo metais em forma de óxidos, hidróxidos e
sais.
Prior.:0861557
13/02/2009 BX
Procurador: MARCELO COSTA CABRAL PEÑA
No.830416692 13/08/2009
Tit.PAUL WURTH S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0398535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EFA

351
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NCL(9) 37 construção; instalação, manutenção e
reparação de máquinas; instalação e reparação de
equipamentos para aparelhos de ar condicionado e
equipamentos para aparelhos de dessulfurização de
gás; informações sobre construção e reparações;
supervisão (direção) de construção; construção de
fábricas.
Prior.:0861557
13/02/2009 BX
Procurador: MARCELO COSTA CABRAL PEÑA
No.830416706 13/08/2009
351
Tit.PAUL WURTH S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0398535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EFA
NCL(9) 11 aparelhos para produção de vapor,
aquecimento,
resfriamento,
ventilação,
abastecimento de água; dispositivos e aparelhos
para processamento (purificação) de gases para
equipamentos metalúrgicos e siderúrgicos; caldeiras
traseiras, dispositivos para incineração; dispositivos
para processamento (purificação) de emanações;
condensadores de gás sem ser partes de máquinas;
dispositivos de regulação e segurança para
aparelhos e canalizações de gás; aparelhos para
purificação de gases; acessórios de regulação para
aparelhos de água ou gás e para canalizações de
água ou gás; reguladores para bocais de gás;
gerador de gás; aparelhos para queimadores de gás;
queimadores de gás; lavadores de gás (partes de
instalações de gás); aparelhos de ionização para
tratamento do ar; instalações para dessulfurização
de gás, especialmente para uso nas indústrias
metalúrgicas e siderúrgica.
Prior.:0861557
13/02/2009 BX
Procurador: MARCELO COSTA CABRAL PEÑA
No.830416714 13/08/2009
351
Tit.PAUL WURTH S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0398535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EFA
NCL(9) 07 máquinas e máquinas - ferramentas;
motores (com exceção dos motores para veículos
terrestres); componentes de uniões e correias de
transmissão (exceto para veículos terrestres);
maquinaria de fundição; ventoinhas (foles) para a
compressão, aspiração e transporte de gases;
instalações para transporte e projéteis pneumáticos
a partir de material pulverulento em um forno
reservatório; manipuladores (industrial), automáticos
(manipuladores); aparelhos, válvulas e válvulas
reguladoras de fluxo (máquinas e partes de
máquinas); comandos para máquinas ou motores;
comandos hidráulicos ou pneumáticos para
máquinas; dispositivos hidráulicos e pneumáticos,
aparelhos para abertura ou fechamento de válvulas
ou válvulas eletromecânicas (partes de máquinas);
dispositivos hidráulicos ou pneumáticos para
abertura ou fechamento de válvulas (partes de
máquinas); juntas para válvulas, dispositivos
eletromecânicos para válvulas (partes de máquinas);
turbinas a gás exceto para veículos terrestres;
equipamentos para controlar poeira; equipamentos e
aparelhos para troca de direção do espirro da válvula
(máquinas).
Prior.:0861557
13/02/2009 BX
Procurador: MARCELO COSTA CABRAL PEÑA
No.830417877 28/08/2009
Tit.MOLDULYNE LTDA - EPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02680294000175
*SEDE ALTERADA.
Procurador: PEDRO RENATO KAWSKI

230

No.830421599 09/10/2009
230
Tit.HERBOTEC DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07402550000186
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830422820 13/10/2009
Tit.NATIONAL OILWELL VARCO L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0371289
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MERLIN

351

NCL(9) 07 cabines de operador para utilização com
maquinária de perfuração.
Prior.:77/712,640
13/04/2009 US
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830422838 13/10/2009
351
Tit.NATIONAL OILWELL VARCO L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0371289
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MERLIN
NCL(9) 09 sistemas de controle elétrico para
máquinas.
Prior.:77/712,640
13/04/2009 US
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830422854 13/10/2009
Tit.NATIONAL OILWELL VARCO L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0371289
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MERLIN

351

Tit.CHURRASCARIA E CERVEJARIA BOLA 7 LTDA
- ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09350238000111
*ESCLAREÇA SE DESEJA QUE O PEDIDO
PROSSIGA NA NCL(9) 43 PARA ASSINALAR
SERVIÇOS DE "RESTAURANTE, CERVEJARIA E
PIZZARIA" OU SE DESEJA QUE O MESMO SEJA
RECLASSIFICADO PARA A NCL(9) 35, PARA
ASSINALAR O "COMÉRCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS". CUMPRA NA NCL(9). (P/OPOSTA)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830438670 01/10/2009
241
Tit.CASELANI, CASELANI & CIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94786456000172
*826548091 (REG C PAN)
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.830441999 17/11/2009
Tit.THE ADDAX & ORYX GROUP LTD (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7355505
*SEDE ALTERADA
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

230

No.830443193 23/07/2009
Tit.APPI TECNOLOGIA S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73245532000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEMPRE

400

CFE(4) 24.15.21; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 07 cabines de operador para utilização com
maquinária de perfuração.
Prior.:77/712,613
13/04/2009 FR
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830422862 13/10/2009
Tit.NATIONAL OILWELL VARCO L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0371289
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MERLIN

351

CFE(4) 27.3.1; 27.5.1
NCL(9) 42 desenvolvimento de software; consultoria
em informática; análise e programação de
computadores.
Procurador: CATIA REGINA DE ALMEIDA
MONDAINI

CFE(4) 24.15.21; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 09 sistemas de controle elétrico para
máquinas.
Prior.:77/712,613
13/04/2009 US
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830430199 28/10/2009
155
Tit.LG ELECTRONICS INC. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6729045
*PET(WB) 810100354928DE 01/10/2010
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830431527 01/09/2009
090
Tit.CHURRASCARIA E CERVEJARIA BOLA 7 LTDA
- ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09350238000111
*ESCLAREÇA SE DESEJA QUE O PEDIDO
PROSSIGA NA NCL(9) 43 PARA ASSINALAR
SERVIÇOS DE "RESTAURANTE, CERVEJARIA E
PIZZARIA" OU SE DESEJA QUE O MESMO SEJA
RECLASSIFICADO PARA A NCL(9) 35, PARA
ASSINALAR O "COMÉRCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS". CUMPRA NA NCL(9). (P/OPOSTA)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830431535 01/09/2009

090

No.830443517 19/11/2009
351
Tit.PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL
OPERATIONS SA (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5060150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANIMAGICAL
NCL(9) 03 sabões, perfumaria (produtos de - ), óleos
essenciais, comésticos, loções capilares, dentifrícios.
Prior.:55551/2009
19/05/2009 CH
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830453555 16/11/2009
230
Tit.FERRU'S- MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07050799000170
*NOME ALTERADO
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.830454381 17/11/2009
351
Tit.CJP PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09382309000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VILA FILMES
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No.830475214 10/12/2009
Tit.ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E MEIO
AMBIENTE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05977454000130
Procurador: RICARDO FERRI

CFE(4) 1.1.1; 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 35 produções de audio e video publicitario.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FILMES".
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.830457038 26/11/2009
230
Tit.PEDROSA E FIGUEIREDO REPRESENTAÇÃO
TEXTIL LTDA - ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08958601000113
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.830459243 02/12/2009
235
Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.830467378 21/12/2009
209
Tit.BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES,
MERCADORIAS E FUTUROS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09346601000125
*DEVOLVIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO DA
PROTEÇÃO AO 1º DECÊNIO E EXPEDIÇÃO DE
CERTIFICADO DE REGISTRO DE MARCA EXOFÍCIO, EM VIRTUDE DE ERRO POR PARTE DO
INPI EM INFORMAR AO REQUERENTE O
NÚMERO CORRETO DE SEU PEDIDO PARA
ACOMPANHAMENTO DAS DECISÕES.
Procurador: EILA CRISTINA MOTA
No.830470166 01/12/2009
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.830470174 01/12/2009
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.830470182 01/12/2009
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.830470204 01/12/2009
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.830475206 10/12/2009
Tit.ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E MEIO
AMBIENTE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05977454000130
Procurador: RICARDO FERRI

041

041

No.830475400 22/07/2009
400
Tit.CAMPBELL SCIENTIFIC CAPITAL, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8522731
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAMPBELL SCIENTIFIC
NCL(9) 35 serviços de importação e comercialização
de equipamentos eletrônicos computadorizados e
não computadorizados para o monitoramento
hidrológico, agrometereológico, metereológico e
ambiental.
Apostila: SEM EXCLUSIVIDADE DE USO DA
EXPRESSÃO "SCIENTIFIC".
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA.

seminários (organização e apresentação de -);
serviços de simpósios (organização e apresentação
de -); todos relacionados a mudanças climáticas,
emissões de carbono ou outras questões
ambientais.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830480072 18/12/2009
230
Tit.FOR REC S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7382022
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE
No.830484450 16/12/2009
Tit.VOITIL PANEK (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10564374000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARPA

400

No.830475486 10/12/2009
100
Tit.TARYN ROSE INTERNATIONAL, INC.( A
DELAWARE CORPORATION) (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7015950
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COMFORTABLY SEXY
NCL(9) 35 serviços de loja a varejo on line com
destaque para calçados; serviços de loja a varejo
com destaque para calçados.
Prior.:77756280
10/06/2009 US
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.830475931 10/12/2009
100
Tit.CARBON DISCLOSURE PROJECT (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7233906
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARBON DISCLOSURE PROJECT
NCL(9) 09 publicações eletrônicas descarregáveis;
todas relacionadas a mudanças climáticas, emissões
de carbono ou outras questões ambientais.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830475940 10/12/2009
351
Tit.CARBON DISCLOSURE PROJECT (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7233906
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARBON DISCLOSURE PROJECT
NCL(9)
16
publicações
impressas;
todas
relacionadas a mudanças climáticas, emissões de
carbono ou outras questões ambientais.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830475966 10/12/2009
100
Tit.CARBON DISCLOSURE PROJECT (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7233906
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CARBON DISCLOSURE PROJECT
NCL(9) 35 serviços de informação comercial;
serviços de levantamento de informações de
negócios; serviços de pesquisa em negócios;
serviços de pesquisa de marketing; serviços de
pesquisa (negócios); todos relacionados a mudanças
climáticas, emissões de carbono ou outras questões
ambientais.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830475974 10/12/2009
100
Tit.CARBON DISCLOSURE PROJECT (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7233906
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CARBON DISCLOSURE PROJECT
NCL(9) 41 serviços de organização e apresentação
de conferências; serviços de organização e
apresentação
de
seminários;
serviços
de
organização e apresentação de simpósios; serviços
de organização e apresentação de oficinas de
trabalho (treinamento); serviços de conferências
(organização e apresentação de -); serviços de

CFE(4) 1.15.15; 27.5.1
NCL(9) 35 comercialização de churrasqueiras,
lareiras, fornos e fogões a lenha.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.830485015 21/12/2009
235
Tit.NOVA DIMENSÃO GESTÃO E
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09084009000100
*CED.1 - VOLCONSA CONSTRUCCION Y
DESARROLLO DE SERVICIOS, S.A.
Procurador: GUERRA ADV.
No.830486151 28/12/2009
400
Tit.FOREVER NEW CLOTHING PTY LTD (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7385838
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FOREVER NEW

CFE(4) 25.1.9; 27.5.1
NCL(9) 09 óculos, óculos para a vista e óculos
(spectables); óculos de sol; armações para óculos,
lentes, óculos para a vista, óculos (spectables),
óculos de sol; estojos para óculos e óculos de sol.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FOREVER NEW".
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.830486160 28/12/2009
400
Tit.FOREVER NEW CLOTHING PTY LTD (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7385838
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FOREVER NEW
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CFE(4) 25.1.9; 27.5.1
NCL(9) 14 joalheria e pedras preciosas; joalheria
feita de metais preciosos, joalheria feita de metais
não preciosos, joalheria revestida com ligas de
metais preciosos; broches, correntes, braceletes,
faixas para o pulso, berloques, medalhões, colares,
alfinetes, anéis, faixas para o dedo, tornozeleiras,
brincos, gargantilhas, pulseiras; relógios de pulso e
relógios; ornamentos para uso pessoal; caixas para
joalheria.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FOREVER NEW".
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.830486178 28/12/2009
400
Tit.FOREVER NEW CLOTHING PTY LTD (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7385838
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FOREVER NEW
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camisetas, vestidos tipo sobretudo, camisas, saias,
vestidos, trainings (roupas esportivas); roupas de
jeans (denim), casacos, macacões, aventais; artigos
de malha; roupas esportivas de jérseis; roupas da
moda; trajes casuais e formais; roupas sociais;
roupas de baixo, roupas íntimas femininas, meias;
bonés, chapéus, faixas para a cabeça, artigos para a
cabeça, abas de boné, viseiras, chapéus de tricô;
acessórios para roupas incluídos na classe 25
incluindo cintos; bandanas, luvas, conjuntos de
caminhada, macacões largos, jaquetas de couro,
mitenes, artigos para o pescoço (gravatas, lenços),
parkas, camisas tipo pólo, ponchos, pulôveres,
casacos de chuva, roupas de chuva, roupões
(robes), xales, calças de moletom, suéteres, blusas
de moletom, coletes.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FOREVER NEW".
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.830489916 05/01/2010
155
Tit.LG ELECTRONICS INC. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6729045
*PET(WB) 810100354976 DE 01/10/2010
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830489975 05/01/2010
155
Tit.LG ELECTRONICS INC. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6729045
*PET(WB) 810100354938 DE 01/10/2010
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830490035 05/01/2010
155
Tit.LG ELECTRONICS INC. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6729045
*PET(WB) 810100354983 DE 01/10/2010
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 25.1.9; 27.5.1
NCL(9) 18 produtos feitos de couro ou imitação de
couro, não incluídos em outras classes; bolsas
incluindo bolsas de mão, bolsas de viagem, bolsas
de artigo de toucador, bolsas de cosméticos, pastas,
mochilas, pochetes, bolsas para fim de semana,
bolsas para corpo, bolsas para a tarde, estojos,
pastas (malas), bolsas pequenas tipo carteira;
bolsas, carteiras, bolsas (couches), saquinhos
(bolsas); porta-chaves, porta-cartões de crédito;
cintos de couro; guarda-chuvas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FOREVER NEW".
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.830486186 28/12/2009
400
Tit.FOREVER NEW CLOTHING PTY LTD (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7385838
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FOREVER NEW

CFE(4) 25.1.9; 27.5.1
NCL(9) 25 artigos do vestuário, calçados e artigos
para a cobertura e proteção da cabeça; roupa para
trabalho; jeans; roupas casuais, calças, calcinhas,
blusas, ternos, shorts e saia calça, jaquetas,

No.830493336 12/01/2010
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.830498214 04/12/2009
400
Tit.CELSIA S.A. E.S.P. (CO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8550034
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CELSIA
NCL(9) 36 serviços para o mercado de ações;
serviços de corretagem; análise financeira;
avaliações; informação financeira.
Procurador: PAULA MENA BARRETO
No.830501185 05/01/2010
Tit.EATON BETEILIGUNGEN GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9063218
*NOME ALTERADO.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

230

No.830501185 05/01/2010
Tit.EATON BETEILIGUNGEN GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9063218
*CED.1 - EATON GMBH
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

235

No.830501193 05/01/2010
Tit.EATON BETEILIGUNGEN GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9063218
*NOME ALTERADO.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

230

No.830501193 05/01/2010
Tit.EATON BETEILIGUNGEN GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9063218
*CED.1 - EATON GMBH
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

235

No.830501207 05/01/2010
Tit.EATON BETEILIGUNGEN GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9063218

230

*NOME ALTERADO.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.830501207 05/01/2010
Tit.EATON BETEILIGUNGEN GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9063218
*CED.1 - EATON GMBH
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

235

No.830501223 05/01/2010
Tit.EATON BETEILIGUNGEN GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9063218
*NOME ALTERADO.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

230

No.830501223 05/01/2010
Tit.EATON BETEILIGUNGEN GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9063218
*CED.1 - EATON GMBH
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

235

No.830506845 21/01/2010
235
Tit.HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06047087000724
*CED.1 - HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL S A
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830519858 03/03/2010
230
Tit.VISON MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11112324000219
*SEDE ALTERADA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830525610 03/02/2010
400
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DISTEROL
NCL(9) 05 complementos nutricionais para uso
medicinal; complemento/suplemento alimentar para
uso medicinal; complemento ou suplemento
alimentar em barra para uso medicinal; complemento
ou suplemento alimentar em líquido para uso
medicinal; complemento ou suplemento alimentar
em pó para uso medicinal.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL-SHORES
No.830527818 08/02/2010
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.830530169 11/02/2010
230
Tit.ENZOANI, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7418310
*NOME ALTERADO
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.830533966 22/02/2010
Tit.ED'S EASY DINER LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7422067
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ED'S EASY DINER

CFE(4) 27.5.1; 29.1.13

400
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NCL(9) 43 serviços de fornecimento de comida e
bebidas; restaurantes, refeições de ceia ou de jantar,
cafés, lanchonetes, lojas de café; serviços de bar e
de refeições no balcão; restaurantes de auto-serviço
obtendo comida ou bebida para consumo; serviços
de restaurante de refeições para viagem.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DINER".
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830534490 23/02/2010
351
Tit.IP HOLDINGS SA (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7418671
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOSCA
NCL(9) 20 móveis, mobiliário feito com estofamento,
espelhos, molduras para retratos, travesseiros e
almofadas.
Prior.:8680721
12/11/2009 EM
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830534555 23/02/2010
351
Tit.IP HOLDINGS SA (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7418671
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOSCA
NCL(9) 24 tecidos têxteis e tecidos; produtos de
cama e mesa; tapetes; fronhas; almofadas ou
edredons.
Prior.:8680721
12/11/2009 EM
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830540792 03/03/2010
230
Tit.MARKIT ECONOMICS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7423209
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.830540806 03/03/2010
230
Tit.MARKIT ECONOMICS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7423209
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.830543430 09/03/2010
400
Tit.HUNTSWORTH PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7423837
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRAYLING
NCL(9) 42 serviços de desenho, desenho de
ilustrações, serviços de desenhos gráficos, serviços
de ilustrações, serviços de projeção de web-site,
serviços de programação de computador; serviços
de consultoria, aconselhamento e de informação
relacionados a todos os serviços supramencionados.
Prior.:2526069
11/09/2009 GB
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL-SHORES
No.830544780 11/03/2010
351
Tit.LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE. (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0172812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TEINT MIRACLE
NCL(9) 03 perfumes; água de toalete; géis, sais para
o banho e para ducha, exceto para fins medicinais;
sabonetes de toalete; desodorantes corporais; a
saber, cremes, leites, loções, géis e pós para a face,
para o corpo e para as mãos, preparações para o
cuidado com o sol (produtos cosméticos),
preparações para maquiagem, xampus, géis, sprays,
musses e pomadas (bálsamos) para o cuidado de
estilização dos cabelos, laquès para cabelos,
preparações para colorir e descolorir cabelos,
preparações permanentes para ondular e cachear os
cabelos, óleos essenciais para uso pessoal.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TEINT".
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.830549358 19/03/2010
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
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No.830551999 25/03/2010
100
Tit.ANGELO CESAR BARBOSA DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72514230730
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: O ITABORAÍ
NCL(9) 16 jornal.
*INC. XIX DO ART. 124 DA LPI. REG. 902413058.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830556222 09/03/2010
230
Tit.FINANCILAR APOIO ADMINISTRATIVA LTDA ME. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09343874000116
*NOME ALTERADO.
Procurador: SANDRO WUNDERLICH
No.830557008 10/03/2010
Tit.PLUS CONFECÇÕES LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04442955000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLUS BASIC

400

Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
VEST, isoladamente.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.830572252 30/03/2010
235
Tit.EMS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57507378000101
*CED.1 - TOPZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA
Procurador: LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA
No.830573747 05/04/2010
Tit.ALTAAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS LTDA- EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11456239000197
*PET(WB) 810100353485 DE 27/09/2010
Procurador: O PRÓPRIO.

155

No.830578315 14/04/2010
351
Tit.ORAMA CONSULTORIA E GESTÃO DE
RECURSOS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11588904000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ÓRAMA
NCL(9) 36 consultoria e gestão de investimentos.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
No.830578323 14/04/2010
Tit.ORAMA CONSULTORIA E GESTÃO DE
RECURSOS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11588904000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ÓRAMA

351

CFE(4) 27.5.17
NCL(9) 35 comércio, importação e exportação de
roupas masculinas, femininas e infantis.
Procurador: DR. SÉRGIO LUIZ PINTO DE SOUZA
No.830564365 12/03/2010
235
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.830564594 08/03/2010
230
Tit.TOLIFE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS S/A
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11267250000109
*NOME ALTERADO.
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD SCHAAL
No.830571442 29/03/2010
Tit.CASTILHO & FRANCO PRODUÇÃO E
EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10939162000143
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: O PRÓPRIO.

230

No.830572171 30/03/2010
Tit.ELIAS F RAMOS ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02731318000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VESTMIDIA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário*.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 consultoria e gestão de investimentos.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
No.830582274 09/04/2010
235
Tit.SIEMAG TECBERG GROUP GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8266093
*CED.1 - SIEMAG TECBERG GMBH
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830592253 29/04/2010
400
Tit.SUMMIT ENTERTAINMENT, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7456778
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TWILIGHT
NCL(9) 16 calendários; livros de recortes; etiquetas;
canetas; cadernos; artigos de papelaria; pôsteres;
álbuns de recorte; lápis; cartões de visita, papel para
embrulho de presente, papéis decorativos,
emblemas de papel, bandeiras de papel, revistas,
cartões comerciais, livros pôster, álbuns de
fotografias, agendas de endereços, agenda de
compromisso, figuras de arte, papéis de arte,
sacolas de papel, faixas, fichários, estojos para lápis,
capas para livros, livros de colorir, tapete protetor de
mesa feito de papel, tapete protetor de mesa feito de
plástico, descansador de garrafas ou copos de
papel, decalques, adesivos, bloco de notas, e
litografias;
material
impresso;
publicações
impressas; revistas; periódicos; boletins informativos;
diários; materiais instrucionais e de ensino
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.830592300 29/04/2010
Tit.SUMMIT ENTERTAINMENT, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7456778
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TWILIGHT

400
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Marca: PRONTO! PRODUTO HIGIENIZADO

NCL(9) 20 chaveiros feitos de plástico, cadeiras de
praia, postes afiadores de unhas para gatos, rolhas
para garrafas, placas de parede decorativas,
cadeiras de diretor, camas para animais de
estimação, bancos de bares, porta-retratos, caixas
de pláticos, placas de licença inovadoras feitas de
plástico, mensageiros dos ventos, e caixas de
madeira; mobília, espelhos, porta-retratos; produtos
(não incluídos em outras classes) de madeira,
cortiça, cana, bambu, vime, chifre, osso, marfim,
barbatana, concha, ãmbar, madrepérola, sepiolite e
substitutos para todos esses materiais, ou de
plásticos
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.830600469 20/04/2010
155
Tit.EDICIONES ADG, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7423195
*PET(WB) 810100354208 DE 29/09/2010
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.830600477 20/04/2010
155
Tit.EDICIONES A.D.G., S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4844041
*PET(WB) 810100354206 DE 29/09/2010
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 06 vedações e fechos de metal de
segurança.
Prior.:77/925.756
02/02/2010 US
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.830608460 07/05/2010
Tit.E.J. BROOKS COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7424965
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TYDENBROOKS LEADING THE WAY
SECURING THE WORLD

004

CFE(4) 24.17.1; 27.5.1
NCL(9) 31 verduras, legumes e vegetais frescos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES 'PRONTO' E 'PRODUTO
HIGIENIZADO'
Procurador: ELISANGELA FERNANDES DE
MATTOS MARTINS
No.830615130 24/05/2010
400
Tit.SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICAL
CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7454082
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.830602020 23/04/2010
230
Tit.DANTEL NEGÓCIOS E SERVIÇOS EM TI LTDA
- ME (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07902674000120
*NOME ALTERADO.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830608001 07/05/2010
230
Tit.KAPATRON INFORMATICA, INSTALAÇÕES E
PARKING LTDA EPP. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05830420000119
*SEDE ALTERADA.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.830608028 07/05/2010
400
Tit.SELF CARE - ASSISTENCIA DOMICILIAR
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05214373000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SELF CARE ASSISTENCIA DOMICILIAR

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 44 serviços medicos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "SELF CARE" E "ASSISTÊNCIA
DOMICILIAR".
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.830608451 07/05/2010
Tit.E.J. BROOKS COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7424965
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TYDENBROOKS LEADING THE WAY
SECURING THE WORLD

100

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 17 fechos de plástico para segurança para
fornecer evidências de compressão.
Prior.:77/925.756
02/02/2010 US
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.830608478 07/05/2010
Tit.E.J. BROOKS COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7424965
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TYDENBROOKS LEADING THE WAY
SECURING THE WORLD

100

CFE(4) 28.3
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano;
medicamentos chineses tradicionais; preparações
farmacêuticas; preparações biológicas para uso
medico, preparações quimico farmacêuticas ervas
medicinais;
substâncias
nutritivas
para
microorganismos gases para uso médico; alimentos
para bebês; herbicidas biocidas; complementos
nutricionais para uso medicinal; preparações para
esterilização; preparações para limpeza de lentes de
contato; substâncias dietéticas adaptadas para uso
medicinal; medicamentos depurativos medicamentos
para uso veterinários; lenços impregnados com
loções farrnacêuticas curativos cirúrgicos; vernizes
dentários; bolsas preenchidas com medicamentos
chineses.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.830616918 27/05/2010
400
Tit.TELVANA OLIVEIRA DE SOUSA COMÉRCIO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11815220000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: POESIA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 20 fecho plástico de segurança.
Prior.:77/925.756
02/02/2010 US
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.830610774 14/05/2010
230
Tit.KENNZUR CENTRO DE TERAPIAS DO
INDIVIDUO FACILITADORAS DA SAÚDE HUMANA
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10422273000188
*SEDE ALTERADA
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830614893 24/05/2010
Tit.SHUNICHI MATSUSAKO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10141030887
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 18 bolsas, malas de viagem, necessaire,
porta níquel, carteira, mochilas.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830617078 27/05/2010

400
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Tit.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS VLADOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61162137000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VLADOS
NCL(9) 35 comércio, importação e exportação de
equipamentos
industriais,
componentes
e
instrumentos
especiais
usinados,
fundidos,
estampados ou forjados, utilizados para a
movimentação de produtos perigosos; comércio,
importação e exportação de tampas metálicas,
válvulas, componentes, suas partes e peças
utilizadas para a transferência de líquidos, carga e
descarga de tanques rodoviários, estacionários e
ferroviários, em especial para o transporte de álcool
combustível, petróleo e seus derivados.
Procurador: RICCI & ASSOC. PROPR. INTELEC.
S/S LTDA.
No.830617353 27/05/2010
400
Tit.LEVISKY ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06928656000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LEVISKY ARQUITETOS ASSOCIADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 projetos de arquitetura; assessoria,
consultoria e informação sobre arquitetura;
arquitetura; urbanismo.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ARQUITETOS ASSOCIADOS".
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.830617582 28/05/2010
351
Tit.WUTZL SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49032279000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CICLO KIDS
NCL(9) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão comercial ou
industrial [assessoria, consultoria, informação];
comercial ou industrial (assessoria em gestão->;
comercial ou industrial (assessoria em gestão-)
[assessoria, consultoria, informação]; consultoria em
organização de negócios consultoria em organização
de negócios [assessoria, consultoria, informação];
demonstração de produtos; demonstração de
produtos [assessoria, consultoria, informação];
industrial ou comercial (assessoria em gestão-);
industrial ou comercial (assessoria em gestão-)
[assessoria, consultoria, informação]; informações de
negócios; informações de negócios [assessoria,
consultoria, informaçáo]; administração comercial;
administração comercial [assessoria, consultoria,
informação];
administração
de
empresa;
administração de empresa [assessoria, consultoria,
informação];
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação]; agenciamento de mercadoria
[intermediação] [assessoria, consultoria, informação];
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas [assessoria, consultoria,
informação]; assessoria, consultoria e informação
empresarial; assessoria, consultoria e informação
empresarial [assessoria, consultoria, informação];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de locomoção por terra, por ar ou por água;
comercio (através de qualquer meio) de aparelhos
de locomoção por terra, por ar ou por água
[assessoria, consultoria, informação]; comercio
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(através de qualquer meio) de ferramentas manuais;
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais [assessoria, consultoria, informação];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água [assessoria,
consultoria, informação]; comércio (através de
qualquer meio) de partes, componentes e acessórios
para bicicletas, triciclos, etc.; comércio (através de
qualquer meio) de partes, componentes e acessórios
para bicicletas, triciclos, etc. [assessoria, consultoria,
informação]; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes para bicicletas, triciclos, etc.;
comércio (atraves de qualquer meio) de partes e
componentes para bicicletas, triciclos, etc.
[assessoria, consultoria, informação]; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de veiculos; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos [assessoria,
consultoria,
informação];
organização
e
administração
de
empresa;
organização
e
administraçao de empresa [assessoria, consultoria,
informação];
representação
comercial;
representação comercial [assessoria, consultoria,
informação]; comércio (através de qualquer meio) de
bicicletas; comércio (através de qualquer meio) de
bicicletas [assessoria, consultoria, informação];
comércio (através de qualquer meio) de triciclo
comercio (através de qualquer meio) de triciclo
[assessoria, consultoria, informação]; comércio
(através de qualquer meio) de velocípede; comércio
(através de qualquer meio) de velocípede
[assessoria, consultoria, informação]; comércio
(através de qualquer meio) de carrinhos de pedalar;
comércio (através de qualquer meio) de carrinhos de
pedalar [assessoria, consultoria, informação];
comércio (através de qualquer meio) de camera de
ar para bicicletas, triciclos etc.; comércio (através de
qualquer meio> de camera de ar para bicicletas,
triciclos, etc. [assessoria, consultoria, informação];
comércio (através de qualquer meio) de pneus para
bicicletas, triciclos, etc.; comércio (através de
qualquer meio) de pneus para bicicletas, triciclos,
etc. [assessoria, consultoria, informação]; comércio
(através de qualquer meio) de guidóes para
bicicletas, triciclos, etc.; comércio (através de
qualquer meio) de guidóes para bicicletas, triciclos,
etc. [assessoria, consultoria, informação]; comércio
(através de qualquer meio) de bombas de bicicletas,
triciclos, etc.; comércio (através de qualquer meio)
de bombas de bicicletas, triciclos, etc [assessoria,
consultoria, informação]; comercio (através de
qualquer meio) de pedais de bicicletas, triciclos, etc.;
comércio (através de qualquer meio) de pedaid de
bicicletas, triciclos, etc. [assessoria, consultoria,
informação]. [todos os itens elencados, desde que
incluídos nesta classe]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CICLO" E "KIDS",
ISOLADAMENTE.
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A RESSALVA
"TODOS OS ITENS ELENCADOS, DESDE QUE
INCLUÍDOS NESTA CLASSE" A FIM DE MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: SIGILO'S MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.830617884 28/05/2010
Tit.LA REPISADA SOCIEDAD ANONIMA (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7440081
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LOTE 8

400

CFE(4) 1.15.15; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 03 sabonetes, perfumaria, óleos essenciais,
cosméticos, loções capilares;
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LOTE" E DO ALGARISMO "8",
ISOLADAMENTE.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.830617906 28/05/2010
Tit.LA REPISADA SOCIEDAD ANONIMA (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7440081
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LOTE 8

400

CFE(4) 1.15.15; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 30 preparações feitas com cereais, pães,
pastelaria e confeitaria, fermento em pó, mostarda,
pimenta, vinagre, salsas [temperos] e especiarias.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LOTE" E DO ALGARISMO "8",
ISOLADAMENTE.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.830618244 31/05/2010
400
Tit.VALDELICE PADILHA DE SIQUEIRA HEINE
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48346926804
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CHARLOTTE CONSULTORA IMOBILIARIA
NCL(9) 36 corretora imobiliária
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONSULTORA IMOBILIARIA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830618430 31/05/2010
Tit.NACAO E CULTURA COMERCIO DE
ARTESANATOS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11537977000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NAÇÃO & CULTURA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio varejista, representação,
distribuição,
importação
e
exportação
de
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artesanatos, bijuterias, artigos para
suvenires e livros.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56413990000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRAXIS

presentes,

No.830618449 31/05/2010
400
Tit.MOURA E GODOY MODAS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11240988000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAR E MAR BRAZIL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 salas de jogos
Apostila: Serm direito ao uso exclusivo da expressão
BINGO.
Procurador: LEANDRO ROQUE DE OLIVEIRA
NETO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio, distribuição, representação,
importação e exportação de artigos do vestuário,
bijuterias, artesanatos e suvenires.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRAZIL".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA

No.830619666 02/06/2010
Tit.INTERNATIONAL GAMING SOLUTIONS
COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08832132000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO BINGO

400

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 11 secador de cabelos; chapinha/prancha ;
secadora de roupas; forno elétrico; cafeteira
expresso; torradeira; sanduicheira; sorveteria
elétrica; adega; microondas; freezer; geladeira;
fogão; forno elétrico; cooktop.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.830619933 02/06/2010
Tit.FABINJECT INDUSTRIA PLASTICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56413990000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRAXIS

400

No.830618619 31/05/2010
400
Tit.PROJETO ALFA ALIANÇA DE LABORATÓRIOS
DE FERTILIZAÇÃO ASSIS TIDA S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06104430000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BETA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 salas de jogos
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
BINGO.
Procurador: LEANDRO ROQUE DE OLIVEIRA
NETO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 44 serviços laboratoriais, ambulatoriais e de
medicina na área de fertilização assistida.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA
No.830618767 01/06/2010
400
Tit.AMBIENTE GLOBAL COMUNICAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02042949000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BELEZA SUSTENTÁVEL
NCL(9) 35 publicidade, assessoria em negócios
consultoria em gestão de negócios organização de
exposições p/ fins comerciais ou publicitários,
organização de feiras p/ fins comerciais ou
publicitários, captação de patrocinio, pesquisa
imagem, distribuição de negocios, auditoria de
imagem, distribuição de material publicitario,
assessoria de imagem, material publicitario, relações
publicas, publicidade de radio, publicidade on-line,
publicidade de tv.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830619658 02/06/2010
Tit.INTERNATIONAL GAMING SOLUTIONS
COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08832132000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BINGO RIO

400

No.830619917 02/06/2010
Tit.FABINJECT INDUSTRIA PLASTICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56413990000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRAXIS

400

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 09 modelador de cabelos; escova
modeladora; balança digital; ferro de passar roupas.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.830621580 14/05/2010
230
Tit.STK CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11888689000159
*NOME ALTERADO
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.830623922 19/05/2010
351
Tit.SHAMAN CIA BRASILEIRA - COMERCIO DE
COSMETICOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09122810000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SILIMAX

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 07 maquina de lavar roupas automática;
maquina de lavar roupas semi-automatica;
centrifuga; secadora de roupas; aspirador de pó;
aspirador de pó/liquido; maquina de lavar a pressão;
maquina de limpeza a vapor; enceradeira;
liquiditicador;
batedeira
comum/planetária;
processador (alimentos) ; mixer (alimentos) ; faca
elétrica; centrifuga; extrator de suco; espremedores
de frutas elétricos para uso doméstico; panificadora;
cooktop.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.830619925 02/06/2010
Tit.FABINJECT INDUSTRIA PLASTICA LTDA
(BR/SP)

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 comércio de artigos do toucador, higiene
e perfumaria.
Procurador: CACILDA FIZ
No.830628045 18/05/2010

235
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Tit.MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS, LLC
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7712766
*CED.1 - MOTOROLA SOLUTIONS, INC.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830629211 26/05/2010
400
Tit.EMERY OLEOCHEMICALS GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400764
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EMERSOL
NCL(9) 01 produtos químicos para uso industrial, em
particular
de
matérias-primas
renováveis,
especificamente aqueles produzidos à base de óleos
e gorduras naturais, como óleo de coco, óleo de
palmiste e/ou óleo de sementes vegetais, colza,
girassol, soja, talóleo, ceras (ceras de árvores),
sebo, glicerina, em particular alcoóis graxos e
derivados de alcoóis graxos, ésteres de alcoóis
graxos, éteres e aminas, álcoóis graxos alcoxilados,
alcoóis graxos etoxilados e derivados destes, para
preparações de estabilização de subsolos, para
soluções de agentes espessantes, para corantes de
materiais, para mordentes, para agentes ligantes,
melhoradores de tecidos, agentes enrijecedores ou
de outra forma requeridos para melhorar o manuseio
de materiais tratados, para auxiliadores de
perfuração; produtos químicos, em particular ésteres
de alcoóis e ácidos orgânicos, principalmente como
bases e produtos intermediários, para a produção de
plásticos, lacas e tintas; produtos químicos para
dispersões e misturas, sendo aditivos, agentes
molhantes,
preparações
anticondensantes,
amaciantes, modificadores de reologia, todos para o
campo amador (faça você mesmo) e profissional,
para soluções espessantes, para materiais corantes,
sendo mordentes, para ligantes, melhoradores,
enrijecedores ou de outra forma requeridos para
melhorar o manuseio de materiais tratados; produtos
químicos para produção de óleos agrícolas, gorduras
e lubrificantes, para aditivos e adjuvantes para
produção de plásticos, incluindo pvc, policarbonatos,
poliolefinas, poliésteres, poliuretanos, copolímeros e
gomas, sendo materiais de construção, em particular
tubos e placas; produtos químicos para adjuvantes
usados na mineração, para estabilização de subsolo,
em particular no campo de perfuração e
consolidação de solo.
Prior.:008772352
04/12/2009 EP
Procurador: ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER
WEGMANN
No.830629262 26/05/2010
400
Tit.DEZEMHUM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
ARTES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08017419000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GUIA BRASIL DE CULTURA
NCL(9) 16 livro nacional de registro de calendário de
eventos culturais de todo o brasil, com edição anual.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830629289 26/05/2010
400
Tit.DEZEMHUM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
ARTES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08017419000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AGENDA BRASIL CULTURAL
NCL(9) 16 livro nacional de registro de calendário
dos eventos culturais de todo o brasil, com edição
anual.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830629610 26/05/2010
400
Tit.VILA EUROPA PENEDO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11836725000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VILA EUROPA PENEDO
NCL(9) 36 negócios imobiliários.
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.830631003 27/05/2010
400
Tit.CAL-COMP ELETRONICS &
COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7482485
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CAL-COMP
NCL(9)
11
luminárias;
lâmpadas
elétricas;
instalações e aparelhos de iluminação; lâmpadas
para sinais direcionais de automoveis; faróis de
veículos; luzes traseiras para veículos; luminárias de
led; lâmpadas de led.
Procurador: ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER
WEGMANN
No.830631020 27/05/2010
090
Tit.CAL-COMP ELETRONICS &
COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7482418
*REAPRESENTE
ESPECIFICAÇÃO,
OBSERVANDO OS EXEMPLOS CONTIDOS NA
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL, INDICANDO
SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM A NCL(9)40
REIVINDICADA. CUMPRA NA NCL(9).
Procurador: ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER
WEGMANN
No.830631208 27/05/2010
400
Tit.TSO3 INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477333
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STERIZONE TECHNOLOGY
NCL(9) 10 unidades de esterilização para
instrumentos cirúrgicos para fins médicos em
hospitais, clínicas médicas, laboratórios de pesquisa
e hospitais veterinários.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TECHNOLOGY".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

Tit.THE GIDEONS INTERNATIONAL (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0131601
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: THE GIDEONS INTERNATIONAL

CFE(4) 13.1.6; 27.5.1
NCL(9) 41 disseminação de bíblias, de testamentos
e de literatura para pessoas, para hotéis, para
escolas, para universidades, para faculdades, para
hospitais, para instituições penais, para forças
armadas, para equipe médica, para motéis, para
aviões, para trens, para navios a vapor, para
escritórios de advocacia, para asilos para idosos,
para instalações de vida assistida e para clínicas de
repouso.
Prior.:85/009,853
08/04/2010 US
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830633758 01/06/2010
400
Tit.PANGEA WORLD BUSINESS IMPORTADORA E
EXPORTADORA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08986646000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TECH ONE

No.830631658 28/05/2010
400
Tit.VINEDOS Y BODEGAS PITTACUM, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PITTACUM
NCL(9) 33 vinhos e bebidas alcoólicas destiladas
(espirituosas).
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830631798 28/05/2010
400
Tit.FRESENIUS KABI AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4850343
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KABICLEAN
NCL(9) 16 embalagem feita de materiais sintéticos;
embalagem feita de materiais sintéticos para
produtos farmacêuticos nesta classe.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 11 antiofuscante para automóveis,
aquecedores para veículos, acessórios para
lanterna, faróis de veículos, globos para lâmpadas,
lâmpada de segurança, lanternas para iluminação,
luzes de segurança.
Procurador: LUCIANA SÉRVULO MARQUES
MEIRINHO

No.830632620 31/05/2010
Tit.THE GIDEONS INTERNATIONAL (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0131601
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THE GIDEONS INTERNATIONAL

No.830633790 01/06/2010
400
Tit.PANGEA WORLD BUSINESS IMPORTADORA E
EXPORTADORA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08986646000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: T 1

400

CFE(4) 13.1.6; 27.5.1
NCL(9) 16 bíblias, testamentos e revistas.
Prior.:85/009,853
08/04/2010 US
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830632654 31/05/2010

400

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 12 alarme antiroubo, alarme de marcha a ré,
aros para rodas, assentos, buzinas, carrinhos de
golfe, dispositivos antiofuscantes, elétricos, estribos
de veículos, para brisas, rodas, sistemas de alarme,
volante.
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Procurador: LUCIANA SERVULO MARQUES
MEIRINHO
No.830633804 01/06/2010
400
Tit.PANGEA WORLD BUSINESS IMPORTADORA E
EXPORTADORA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08986646000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TECH ONE

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 12 alarme antiroubo, alarme de marcha a ré,
aros para rodas, assentos, buzinas, carrinhos de
golfe, dispositivos antiofuscantes, elétricos, estribos
para veículos, pára brisas, rodas, sistemas de
alarme, volante.
Procurador: LUCIANA SERVULO MARQUES
MEIRINHO
No.830634312 02/06/2010
400
Tit.ARKADIN SAS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477759
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ARKADIN
NCL(9) 38 serviços de telecomunicações; serviços
de teleconferências; serviços de comunicações por
terminais de computador; serviços de comunicações
telefônicas; serviços de transmissão de informações
por meio de telemáticas; serviços de transmissão de
mensagens; serviços de transmissão de mensagens
e de imagens por meio de computador; serviços de
transmissão de informações contidas em bancos de
dados; serviços de transmissão de mensagens
através da rede mundial de computadores; serviços
de transmissão por satélite; serviços de fornecimento
de conexões de telecomunicações para uma rede
mundial de computadores; serviços de roteamento e
de junção de telecomunicações; serviços de correio
eletrônico; serviços telefônicos; serviços de conexão
em tempo real entre usuários de computador para
troca de informações.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830634347 02/06/2010
400
Tit.ARKADIN SAS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477759
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ARKADIN
NCL(9) 39 serviços de armazenagem de dados ou
de documentos armazenados eletronicamente.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 21.3.17; 27.5.1
NCL(9) 42 serviços de análise, projetos, consultoria,
concepção e elaboração de sistemas, software e
programas
de
computador,
atualização
e
manutenção de software de computador, duplicação
de programas de computador, conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte
eletrônico, criação e manutenção de web sites para
terceiros, e recuperação de dados em informática.
Procurador: RICARDO FERRI
No.830635238 07/06/2010
400
Tit.COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0416061
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OBS OLYMPIC BROADCASTING
SERVICES

CFE(4) 16.1.1; 26.1.6; 27.5.1
NCL(9) 41 treinamento; cursos e seminários exceto
para fins comerciais ou publicitários] relacionados ao
ramo de teledifusão ou radiodifusão de eventos
esportivos, culturais ou comerciais; produção de
filmes em fitas de vídeo ou em qualquer outro
transportador de multimídia, todos incluídos nesta
classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BROADCASTING SERVICES".
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.830635246 07/06/2010
400
Tit.COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0416061
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OBS OLYMPIC BROADCASTING
SERVICES

relacionados
aos
sistemas
eletrônicos
de
telecomunicações projetados para a gestão de
informação dentro e fora dos eventos esportivos,
culturais ou comerciais (por exemplo, resultados,
calendário
de
eventos,
lista
de
participantes);assistência de gestão de negócios
para empresas privadas e/ou autoridades públicas
relacionadas a difusão de televisão e rádio de
eventos esportivos, culturais ou comerciais,
permanentes ou não; serviços de consultoria
relacionados às telecomunicações no ramo
televisivo, rádiofônico e todos outros meios de
comunicação relacionados a eventos esportivos,
culturais ou comerciais; fornecimento de informações
de telecomunicações sobre vários domínios relativos
a televisão, rádio e todos os outros meios de
comunicação; produção de sinais internacionais de
televisão e rádio; fornecimento e exploração de
centros de difusão internacional de televisão, rádio e
internet; fornecimento de serviços de consultoria no
ramo de telecomunicações relacionadas a canais de
tv e rádio; aluguel de tempo de acesso a um banco
de dados central.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BROADCASTING SERVICES".
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.830635254 07/06/2010
400
Tit.COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0416061
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OBS OLYMPIC BROADCASTING
SERVICES

CFE(4) 16.1.1; 26.1.6; 27.5.1
NCL(9) 09 transportadores de dados legíveis por
computador, dvds e fitas de vídeo, os referidos
transportadores, dvds e fitas de vídeo pré-gravados
e contendo apresentações de textos, dados,
gráficos, sons, comentários e imagens, animados ou
não, bem como software para operar os referidos
produtos;
software
de
processamento
de
telecomunicação e imagem e som; software
projetado para utilização em televisão e rádio;
software de análise de gestão, fiscalização e projeto
[todos incluídos nesta classe].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BROADCASTING SERVICES".
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.830638318 10/06/2010
100
Tit.DAIMLER AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6657729
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DAS BESTE ODER NICHTS
NCL(9) 12 veículos; aparelhos para transporte por
terra, por ar ou sobre a água.
Prior.:008 766 941
18/12/2009 EM
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830635041 07/06/2010
400
Tit.XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7424256
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOFTCRAFT

CFE(4) 16.1.1; 26.1.6; 27.5.1
NCL(9) 38 teledifusão, radiodifusão, fornecimento de
acesso a uma rede global de computadores;
fornecendo acesso a sites que contenham
informações e dados estatísticos relacionados a
eventos esportivos, culturais ou comerciais; serviços
de consultoria relacionados à difusão de televisão,
rádio e internet, ao vivo ou não; serviços de
consultoria em telecomunicações, particularmente

No.830638822 11/06/2010
Tit.METSO MINERALS (SWEDEN) AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8991227
*CED.1 - NORDBERG MILLS (SWEDEN) AB
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

235

No.830638873 11/06/2010
Tit.METSO MINERALS (SWEDEN) AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8991227

235
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*CED.1 - NORDBERG MILLS (SWEDEN) AB
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.830639306 11/06/2010
400
Tit.PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0208680
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OFFENSIVE CELLULITE
NCL(9)
03
produtos
cosméticos
para
emagrecimento; complementos alimentícios e
nutricionais de uso cosmético.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CELLULITE".
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830639314 11/06/2010
400
Tit.PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0208680
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OFFENSIVE CELLULITE
NCL(9) 05 produtos dermo-cosméticos [uso
medicinal] para higiene e os cuidados da pele para
emagrecimento; substâncias dietéticas de uso
médico, complementos alimentícios e nutricionais de
uso médico.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CELLULITE".
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830639462 11/06/2010
Tit.LABORATOIRE GARNIER & CIE. (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0075647
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INVISI MINERAL

351

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7482469
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BOISE CASCADE
NCL(9) 35 serviços de distribuidores apresentando
pregos para telhado, isolantes adesivos, produtos de
concreto, fixadores; serviços de distribuidores
apresentando acessórios de madeiramento.
Prior.:76/700,887
17/12/2009 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830641297 16/06/2010
Tit.BOISE CASCADE, L.L.C. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7482469
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

Procurador: ISABELLA CARDOZO
No.830644393 21/06/2010
Tit.SEALY TECHNOLOGY LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4881796
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EMBODY
NCL(9) 20 colchões e travesseiros.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
830070591.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ

100

400

CFE(4) 5.1.1; 26.1.10
NCL(9) 19 traves, vigas de madeira, lambris de
madeiras, placas de madeira.
Prior.:76/700,888
17/12/2009 US
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830642455 17/06/2010
400
Tit.FUNDACION PRIVADA HOSPITAL DE SAN
PABLO Y SANTA TECLA (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7490518
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HIGIA

No.830646256 24/06/2010
400
Tit.RYJOR CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA - ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09105186000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RYJOR UNDERWEAR

CFE(4) 3.1.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 25 roupa íntima e roupas do vestuário.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "UNDERWEAR".
Procurador: JOHNNY RAMOS OLIVEIRA
No.830646299 24/06/2010
400
Tit.FECHA-ART INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52825742000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FECHART

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 desodorantes corporais.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MINERAL".
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.830640363 15/06/2010
400
Tit.BOISE CASCADE, L.L.C. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7482469
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOISE CASCADE
NCL(9) 06 materiais de construção de metal, a
saber, fixadores, parafusos de metal, parafusos para
madeira de uso no exterior, pregos; suprimentos e
produtos para construção, a saber, fios de
amarração, parafusos de metal.
Prior.:76/700,887
17/12/2009 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830640380 15/06/2010
400
Tit.BOISE CASCADE, L.L.C. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7482469
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOISE CASCADE
NCL(9) 19 madeira para construção, compensado,
placas de aglomerado, traves, vigas de madeira,
lambris de madeira, placas de madeira, madeiras
laminadas coladas.
Prior.:76/700,887
17/12/2009 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830640398 15/06/2010
Tit.BOISE CASCADE, L.L.C. (US)

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 serviços de uma plataforma tecnológica
para assistência médica administrada, gestão de
pacientes e registros médicos via internet.
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.830642617 17/06/2010
400
Tit.HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD.
(CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0060968
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALTANIUM NEO2
NCL(9) 09 dispositivos de sistema de controle com
operador de interface usado com a finalidade de
controlar zonas de temperatura de um ou vários
circuitos abertos ou circuitos fechados de um
corredor quente usados em máquina de moldagem
por injeção.
Prior.:1463134
17/12/2009 CA
Procurador: ISABELLA CARDOZO
No.830643559 18/06/2010
351
Tit.COOK INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0223352
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UMI-LOC
NCL(9) 10 dispositivo médico, a saber: manipulador
uterino injetor tratável.
Prior.:77/898,167
21/12/2009 US

CFE(4) 26.4.12; 27.5.1
NCL(9) 06 fechaduras e ferragens para portas.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.830648496 29/06/2010
Tit.ROVIO MOBILE OY (FI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7502796
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

CFE(4) 3.7.24
NCL(9) 28 jogos [incluídos nesta classe] e
brinquedos; artigos para ginástica e esporte não
incluídos em outras classes; decorações para
árvores de natal [exceto iluminações e confeitos].
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Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.830648500 29/06/2010
Tit.ROVIO MOBILE OY (FI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7502796
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400

CFE(4) 3.7.24
NCL(9) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.830648518 29/06/2010
Tit.ROVIO MOBILE OY (FI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7502796
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.830648534 29/06/2010
400
Tit.ROVIO MOBILE OY (FI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7502796
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANGRY BIRDS
NCL(9) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, alternar,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para gravar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; suporte de registro
magnético,
discos
de
gravação;
máquinas
distribuidoras automáticas e mecanismos para
aparelhos
operados
com
moedas;
caixas
registradoras, máquinas de calcular, equipamento de
processamento de dados e computadores;
aparelhos extintores de incêndio.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA

400

CFE(4) 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 16 folhetos, impressos e newsletters [(ing.):
boletins informativos].
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.830650857 07/06/2010
400
Tit.SE TOQUE - SP INST. DE DES. SOCIAL DA
CIDADE DE SÃO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07675108000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SE TOQUE

No.830648550 29/06/2010
400
Tit.ROVIO MOBILE OY (FI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7502796
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANGRY BIRDS
NCL(9) 28 jogos [incluídos nesta classe] e
brinquedos; artigos para ginástica e esporte não
incluídos em outras classes; decorações para
árvores de natal [exceto iluminações e confeitos].
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA

CFE(4) 3.7.24
NCL(9) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, alternar,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para gravar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; suporte de registro
magnético,
discos
de
gravação;
máquinas
distribuidoras automáticas e mecanismos para
aparelhos
operados
com
moedas;
caixas
registradoras, máquinas de calcular, equipamento de
processamento de dados e computadores;
aparelhos extintores de incêndio.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.830648526 29/06/2010
Tit.ROVIO MOBILE OY (FI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7502796
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

didático (exceto aparelhos); materiais plásticos para
embalagem (não incluídos em outras classes);
caracteres de imprensa; clichês.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA

No.830648569 29/06/2010
400
Tit.ROVIO MOBILE OY (FI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7502796
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ANGRY BIRDS
NCL(9) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.830650040 02/06/2010
Tit.CHIESI FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61363032000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACESSAR

400

CFE(4) 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 35 publicidade através de qualquer meio,
inclusive mídias sociais; marketing [pesquisa]
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.830650865 07/06/2010
400
Tit.SE TOQUE - SP INST. DE DES. SOCIAL DA
CIDADE DE SÃO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07675108000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SE TOQUE

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 programa de acesso a medicamento, por
meio de orientação e treinamento a profissionais da
área da saúde, notadamente com relação ao
tratamento das doenças respiratórias.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
ACESSAR.
Procurador: FRANCISCO CELSO NOGUEIRA
RODRIGUES

CFE(4) 3.7.24
NCL(9) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais [não incluídos em outras classes]; material
impresso; artigos para encadernação; fotografias;
artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; materiais para artistas [incluídos nesta
classe]; pincéis; máquinas de escrever e material de
escritório (exceto móveis); material de instrução e

No.830650849 07/06/2010
400
Tit.SE TOQUE - SP INST. DE DES. SOCIAL DA
CIDADE DE SÃO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07675108000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SE TOQUE

CFE(4) 26.15.25; 27.5.1
NCL(9)
41
conferencias
(organização
e
apresentaçao de -); organizaçao e apresentaçao de
seminários; treinamento pratico [demonstraçao];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração]
[ensino];
organizaçao
e
apresentaçao de conferências; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
cursos livres [ensino]; organização e apresentaçao
de simpósios; exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos; instrução (serviços de -);
congressos (organização e apresentação de -);
organização e apresentação de congressos;
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução], programas de
educação (palestra, teatro, informação, internet) e
espetaculos teatrais e culturais.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
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No.830650873 07/06/2010
400
Tit.SE TOQUE - SP INST. DE DES. SOCIAL DA
CIDADE DE SÃO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07675108000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SE TOQUE

alopáticos,
homeopáticos,
veterinários,
odontológfcos, alimenticios, dietéticos, higiénicos,
cosméticos,
perfumes,
domissanitários,
fitossanitários, insumos farmacêuticos, drogas e
correlatos, síntese de antibióticos, sínteses da
química fina e da química industrial, comercialização
de produtos e medicamentos em geral, próprios elou
de terceiros
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAUDE"
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.830651624 08/06/2010
Tit.MEDIAL SAUDE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43358647000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDIAL SAÚDE

400
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 intermediação de planos médicos e de
saúde; representação e comercialização de planos
de assistência médico-hospitalares; venda e
administração de planos de saúde e assistenciais;
manutenção de sistema de pré-pagamento com
finalidade de previdência e assistência; planos de
cobertura; seguros saúde; corretagem, consultoria e
informações sobre seguros de saúde
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAUDE"
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA

CFE(4) 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 14 joalheria e bijuteria (artigos de -)
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.830651608 08/06/2010
Tit.MEDIAL SAUDE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43358647000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDIAL SAÚDE

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 intermediação de planos médicos e de
saúde; representação e comercialização de planos
de assistência médico-hospitalares; venda e
administração de planos de saúde e assistenciais;
manutenção de sistema de pré-pagamento com
finalidade de providência e assistência; planos de
cobertura; seguros saúde; corretagem, consultoria e
informações sobre seguros de saúde
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAUDE"
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.830651616 08/06/2010
Tit.MEDIAL SAUDE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43358647000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDIAL SAÚDE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 ambulatórios, assistência médica,
farmacêutica, odontológica e hospitalar; assistência
social; bancos de sangue; centros de saúde;
cirurgias plásticas; clínicas de convalescença;
clínicas geriátricas; clínicas médicas; consultoria em
farmacêutica; farmácia de manipulação; fisioterapia;
fonoaudiologia; hospícios; hospitais; laboratórios de
análises clínicas; medicina do trabalho; pesquisas e
desenvolvimento biológico; postos de puericultura;
postos de saúde; pronto socorro; psicólogos;
sanatórios; serviços de enfermagem; serviços de
parto; serviços de saúde, incluindo oftalmologista,
oculista e odontologia; serviços hospitalares
destinados ao tratamento médico e cirúrgico em
geral; e, demais serviços médicos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAUDE"
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.830651632 08/06/2010
Tit.MEDIAL SAUDE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43358647000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDIAL SAÚDE

400

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 serviços de medicina preventiva,
monitoramento regular do estado físico dos
contratantes de seus serviços
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAUDE"
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 gestão e/ou assessoria e consultoria
administrativa
hospitalar,
bem
como,
comercialização e/ou administração e gerenciamento
de
unidades
ambulatoriais
edificadas,
e,
comercialização de sistemas de informática para
gestão e organização de serviços médicos e
hospitalares; serviços de importação, exportação e
comercialização
de
produtos
farmacêuticos,

No.830651640 08/06/2010
Tit.MEDIAL SAUDE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43358647000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDIAL SAÚDE

400

No.830651659 08/06/2010
Tit.MEDIAL SAUDE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43358647000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDIAL SAÚDE

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 gestão elou assessoria e consultoria
administrativa
hospitalar,
bem
como,
comercialização elou administração e gerenciamento
de
unidades
ambulatoriais
edificadas,
e,
comercialização de sistemas de informática para
gestão e organização de serviços médicos e
hospitalares; serviços de importação, exportação e
comercialização
de
produtos
farmacêuticos,
alopáticos,
homeopáticos,
veterinários,
odontológfcos, alimenticios, dietéticos, higiénicos,
cosméticos,
perfumes,
domissanitários,
fitossanitários, insumos farmacêuticos, drogas e
correlatos, síntese de antibióticos, sínteses da
química fina e da química industrial, comercialização
de produtos e medicamentos em geral, próprios elou
de terceiros
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAUDE"
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.830651667 08/06/2010
Tit.MEDIAL SAUDE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43358647000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDIAL SAÚDE

400
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 ambulatórios, assistência médica,
farmacêutica, odontológica e hospitalar; assistência
social; bancos de sangue; centros de saúde;
cirurgias plásticas; clínicas de convalescença;
clínicas geriátricas; clínicas médicas; consultoria em
farmacêutica; farmácia de manipulação; fisioterapia;
fonoaudiologia; hospícios; hospitais; laboratórios de
análises clínicas; medicina do trabalho; pesquisas e
desenvolvimento biológico; postos de puericultura;
postos de saúde; pronto socorro; psicólogos;
sanatórios; serviços de enfermagem; serviços de
parto; serviços de saúde, incluindo oftalmologista,
oculista e odontologia; serviços hospitalares
destinados ao tratamento médico e cirúrgico em
geral; e, demais serviços médicos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAUDE"
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.830651675 08/06/2010
Tit.MEDIAL SAUDE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43358647000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDIAL SAÚDE

400

instalações próprias ou de terceiros em eventos
específicos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ATELIER".
Procurador: P.A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA.

CFE(4) 1.3.1; 1.5.1; 27.5.1
NCL(9) 07 bomba a vacuo, bomba de alta pressao,
eixo cardam, eixo de tranmissao, rolamentos,
correias, bombas hidraulicas, comandos hidraulicos,
acoplamento elasticos, acomplamentos de pinos,
bombas centrifugas, juntas rotativas, valvulas
reguladoras, equipamento de coletor de po,
equipamento
de
pipa,
equipamento
de
hidrojateamento, equipamento de sucçao a vacuo.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "HYDRO" E "VACUO".
Procurador: ELCI MARIA TEIXEIRA GONÇALVES
No.830652094 09/06/2010
Tit.TEC HYDRO E VACUO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06887916000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: THV TEC HYDRO E VÁCUO

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 serviços de medicina, monitoramento
regular do estado físico dos contratantes de seus
serviços
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAUDE"
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.830652051 09/06/2010
Tit.TEC HYDRO E VACUO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06887916000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: THV TEC HYDRO E VACUO

400

CFE(4) 1.3.1; 1.5.1; 27.5.1
NCL(9) 35 prestação de serviços na comercialização
de produtos tais como: bomba a vacuo, bomba de
alta pressao, eixo cardam, eixo de tranmissao,
rolamentos, correias, bombas hidraulicas, comandos
hidraulicos, acoplamento elasticos, acomplamentos
de pinos, bombas centrifugas, juntas rotativas,
valvulas reguladoras, equipamento de coletor de po,
equipamento
de
pipa,
equipamento
de
hidrojateamento, equipamento de sucçao a vacuo.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "HYDRO" E "VÁCUO".
Procurador: ELCI MARIA TEIXEIRA GONÇALVES
No.830652388 09/06/2010
400
Tit.ENGLISH AND YOU CURSOS DE IDIOMAS
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06943131000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ATELIER DA PEPI

CFE(4) 1.3.1; 1.5.1; 27.5.1
NCL(9) 37 prestaçao de serviço de instalaçao,
manutençao e reparo de equipamentos industriais,
tanques, resevatorios e caldeiras.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "HYDRO" E '"VACUO".
Procurador: ELCI MARIA TEIXEIRA GONÇALVES
No.830652078 09/06/2010
Tit.TEC HYDRO E VACUO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06887916000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THV TEC HYDRO E VACUO

400

CFE(4) 2.5.3; 2.5.5; 12.1.1; 20.1.1; 27.5.1
NCL(9) 41 serviços de entretenimento para crianças
e adultos como trabalhos de pintura, desenhos,
colagens, artesanato, atividades teatrais em

No.830653210 11/06/2010
400
Tit.BARIX AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7459220
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EXSTREAMER
NCL(9) 09 aparelhos e instrumentos cientificos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematograficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino,
incluindo fechos para portas, aparelhos para
vigilância de área, bem como aparelhos e
instrumentos de alarme e partes para os mesmos;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade, incluindo interruptores de tempo,
interruptores; aparelhos para registrar, transmitir ou
reproduzir som, dados ou imagens, incluindo
aparelhos e instrumentos elétricos e eletrônicos para
entrada e transmissão de informações e dados, em
especial terminais de entrada de dados e aparelhos
de comunicação em rede; suporte de registro
magnetico,
discos
de
gravação;
máquinas
distribuidoras automáticas e mecanismos para
aparelhos
operados
com
moedas;
caixas
registradoras, máquinas de calcular, equipamento de
processamento de dados e computadores;
aparelhos extintores de incêndio; software de
computador.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.830653228 11/06/2010
400
Tit.BARIX AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7459220
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EXSTREAMER
NCL(9) 42 serviços científicos e tecnológicos, bem
como pesquisa, desenvolvimento e desenho
relacionado aos mesmos; serviços de análise
industrial e pesquisa, em especial pesquisa industrial
para entrada e transmissão de dados; concepção,
desenvolvimento e manutenção de software de
computador, em particular para entrada e
transmissão de dados; projeto e desenvolvimento de
hardware de computador; consultoria em relação aos
serviços acima mencionados.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.830653252 11/06/2010
400
Tit.U-BLOX HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7459246
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: U-BLOX
NCL(9) 09 "aparelhos científicos e eletrônicos, a
saber: bússolas, receptores de gps, hodômetros,
inclinômetros, indicadores de velocidade e
indicadores de altitude, usados para determinar, por
meio de meios eletrônicos, posicionamento
geográfico, direção e velocidade; detectores e
elementos de construção, a saber: bússolas,
receptores de gps, hodômetros, inclinômetros,
indicadores de velocidade e indicadores de altitude,
usados para determinar, por meio de meios
eletrônicos posicionamento geográfico, direção e
velocidade; sensores e sondas e partes das mesmas
para determinação eletrônica de sítios geográficos;
aparelhos e dispositivos navegacionais eletrônicos, a
saber: bússolas, dispositivos de navegação,
dispositivos de cartografia marítima, hodômetros,
inclinômetros, indicadores de velocidade e
indicadores de altitude, usados para determinar
posicionamento geográfico por meios eletrônicos,
aparelhos para determinar a localização geográfica
de objetos e aparelhos de posicionamento global, a
saber: dispositivos de posicionamento global (gps),
consistente de computadores, software, conjuntos
de instruções operacionais programadas diretamente
no
hardware
de
equipamentos
eletrônicos
(firmware), transmissores, receptores e dispositivos
de interface de rede, sistemas de navegação
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baseados em satélites (sistemas de navegação por
satélite), a saber: sistemas de gps para rastreamento
e recuperação de veículos, programas para usar gps
e telecomunicação por celular; receptores de gps;
conjuntos de circuitos integrados para receptores;
módulos para receptores, receptores de satélite,
receptores de processadores de comunicação
(baseband), unidades de processamento central
para receptores, conversores de receptores de alta
frequência, antenas inteligentes, módulos ativos
para antenas e cartões receptores; aparelhos para
medição de campos eletromagnéticos, a saber:
antenas; bússolas eletrônicas incluidas em hardware
e software, vendidas como componentes integrais de
aparelhos de comunicação sem fio, como telefones
celulares; aparelhos de comunicação portáteis, a
saber: assistentes pessoas digitais (pdas),
receptores de chamadas de rádio, equipamento de
pager; computadores do tipo laptop e máquinas de
fax sem fio, que provêem rastreamento, navegação
e transmissão de sinais para a determinação
eletrônica de sítios geográficos; equipamento de
computador, a saber: microprocessadores e
processadores de sinal; bússolas direcionais; mídias
de dados eletrônicas, magnéticas e óticas em
branco; computadores, cabos, a saber: cabos para
computadores e cabos para dados, teclados,
monitores, mouses e software de computador,
incluindo software embutido para propósitos de
navegação e transmissão de sinais de satélite,
agrupadores de sensores, combinações com
medições adicionais e indicadores de resultados
para uso na determinação eletrônica de
posicionamento geográfico, direção e velocidade;
circuitos integrados para uso no campo da
determinação
eletrônica
de
posicionamento
geográfico, direção e velocidade; mídias de dados
eletrônicas, magnéticas e óticas não gravadas".
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830653260 11/06/2010
400
Tit.U-BLOX HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7459246
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: U-BLOX
NCL(9) 38 serviços de telecomunicações, a saber:
fornecimento de conexões de telecomunicações
para trocas de dados eletrônicos gravados em
bancos de dados acessiveis via redes de
telecomunicações, transmissão de dados de
assistencia,
transmissão
de
dados
de.
posicionamento; fornecimento de acesso a redes de
telecomunicações por satélite transmissão eletrônica
de dados e mensagens; serviços de consultoria
relativos a tecnologia de telecomunicações;
fornecimento de acesso a banco de dados de
computador online no campo das telecomunicações
e de uso de aparelhos de telecomunicação, a saber:
sistemas de posicionamento global para inspeção,
navegação,
monitoramento
de
transito
e
rastreamento automático de veículos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830653279 11/06/2010
400
Tit.U-BLOX HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7459246
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: U-BLOX
NCL(9) 42 pesquisa científica e industrial no campo
de telecomunicações, inspeções, navegação e
rastreamento automático de veículos; consultoria
relativa a software, computadores e tecnologia;
desenvolvimento, criação, projeto, melhoramento e
manutenção
de
software
no
campo
de
telecomunicações,
inspeção,
navegação,
monitoramento
de
trânsito
e
rastreamento
automático de veículos; programação de bancos de
dados no campo de telecomunicações, inspeções,
navegação e rastreamento automático de veículos,
conversão de dados de computadores e programas
(exceto de conversão física); projeto de
computadores, a saber: projeto de dados de
assistência, projeto de dados de posicionamento.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830653694 11/06/2010

400

Tit.MULTIMED CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60154747000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMDADOS INFORMÁTICA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
35
representação
comercial
de
equipamentos e suprimentos de informática,
digitação.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
INFORMÁTICA.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830653708 11/06/2010
400
Tit.MULTIMED CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60154747000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMDADOS INFORMÁTICA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
37
instalação
e
manutenção
de
equipamentos de informática.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
INFORMÁTICA.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830656510 21/06/2010
400
Tit.LEGIÃO DA BOA VONTADE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33915604000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAPREI-MÉTODO DE PESQUISA
RACIONAL EMOCIONAL INTUITIVA
NCL(9) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MÉTODO DE PESQUISA
RACIONAL EMOCIONAL INTUITIVA".
Procurador: OLAVO MARIANO RIBEIRO
No.830656529 21/06/2010
400
Tit.LEGIÃO DA BOA VONTADE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33915604000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VAMOS FALAR COM DEUS
NCL(9) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Procurador: OLAVO MARIANO RIBEIRO
No.830656537 21/06/2010
400
Tit.LEGIÃO DA BOA VONTADE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33915604000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MOMENTO ESPORTIVO
NCL(9) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Procurador: OLAVO MARIANO RIBEIRO

No.830657746 22/06/2010
400
Tit.FRIZONIA REFRIGERACIÓN CLIMATIZACIÓN,
S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7459076
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRIZONIA

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 37 serviços de instalação e reparo de
equipamentos de refrigeração, instalação e reparo
de equipamentos de aquecimento, instalação,
manutenção (montagem) e reparo (conservação) de
equipamentos de refrigeração e de aquecimento.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830659196 24/06/2010
400
Tit.QUIMICRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS QUIMICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08690135000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QUIMICRAFT

CFE(4) 26.4.1,26.4.11-12; 27.5.1
NCL(9) 01 substâncias químicas destinadas a
indústria; preparações químicas para fabricação de
tintas; aditivos químicos para uso industrial; enzima
para uso industrial; resinas epoxi não processadas;
resinas artificiais não processadas; resinas acrilicas
não processadas; preparações químicas para
fabricação de esmaltes; substâncias químicas para
tingir esmaltes; preparações para abrandar água;
aditivos químicos para óleos; produtos para
conservação de alvenaria; substâncias químicas
para avivar cores, para uso industrial; substância
química para evitar manchas em tecidos;
substâncias químicas para branquear; bálsamo de
gurjun para fabricação de verniz; bases preparações químicas; soluções de borracha;
borracha líquida; cola para acabamento; cola para
uso industrial; descorantes para uso industrial;
preparações para desmoldagem; substâncias para
despolir; dispersantes para óleo; emolientes para
uso industrial; esteres; preparações químicas para
fabricação de pigmentos; solventes para vernizes;
substâncias adesivas para ladrilhos.
Procurador: SIGNO MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.830659366 24/06/2010
400
Tit.ODILIO DAVID DA SILVA - LIMEIRA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03839474000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ELÉTRICA FERRAGENS SÃO MIGUEL
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45992062000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIARA
NCL(9) 05 medicamento para uso humano indicado
como anticoncepcional.
Procurador: FRANCISCO CELSO NOGUEIRA
RODRIGUES

CFE(4) 13.1.6; 14.7.18; 27.5.1
NCL(9) 35 comercio de material eletrico e ferragens.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ELÉTRICA FERRAGENS".
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
No.830662090 01/07/2010
Tit.SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61902722000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CORINTHIANS FARMATIMÃO

400

CFE(4) 1.1.1; 9.1.7; 18.3.21; 24.7.1; 24.13.25
NCL(9) 41 academia de ginástica (serviços de-),
academias [educação], acampamentos desportivos
(serviços de -), clubes (serviços de -) [lazer ou
educação]; colóquios (organização e apresentação
de -), colônia de férias, competições (organização
de-) [educação ou entretenimento], competições
desportivas
(organização
de-),
conferências
(organização e apresentação de -), congressos
(organização e apresentação de -), cronometragem
de eventos desportivos, desportivos (serviços de
acampamentos -), educação (serviços de - ),
educação física, empréstimos de livros [biblioteca],
entretenimento, entretenimento [lazer] (informações
sobre -), equipamentos desportivos (aluguel de -),
[exceto veículos],. espetáculos (serviços de -),
eventos. desportivos (cronometragem de -),
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos, informações sobre entretenimento
[lazer], informações sobre recreação, instrução
(serviços -), jogos on-line (provimento de serviços
para .-) '[computadores], livros (publicações de -),
notícias (agência de -) organizaçao de competições
[educação ou entretenimento], organização de
competições
desportivas,
organização
de
espetáculos [shows] [serviços de empresário],
organização de exposições para fins culturais ou
educativos, organização e apresentação de
colóquios, organização e apresentação de
conferências, organização e apresentação de
congressos, organização e apresentação de
seminários, organização e apresentação de
simpósios, produção de programas de rádio e
televisão, provimento de instalações desportivas,
publicação de textos [exceto para publicidade],
publicação on-line de livros e jornais eletronícos,
recreaçao (informaçoes sobre -), recreação
(provimento de instalações para - ), rádio (programas
de entretenimento de -), serviços de bibliotecas
itinerantes, shows (produção de -), simpósios
(organização e apresentação de -).
Procurador: LUCIANA BAMPA BUENO DE
CAMARGO HADDAD
No.830662332 01/07/2010
400
Tit.GERMED FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)

No.830662537 01/07/2010
400
Tit.STANDARD & POOR'S FINANCIAL SERVICES
LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7101813
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SPDR
NCL(9) 36 serviços financeiros; nomeadamente,
oferta e administração de fundos mútuos de
investimento divididos em quotas e abertos.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.830663240 05/07/2010
400
Tit.FUNDACAO JOSE DE PAIVA NETTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00564475000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIGANDO OS PONTINHOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 aparelhos elétricos para enrolar cabelos,
ferros elétricos para enrolar cabelos, aparelhos
elétricos para alisar cabelos, rolos elétricos para
cabelos; frisadores elétricos para cabelos, ferros de
engomar elétricos, aparelhos elétricos e a base de
bateria para a remoção de maquiagem.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830665188 07/07/2010
400
Tit.ZHEJIANG JINDELI ELECTRICAL APPLIANCES
CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7476809
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JDL

CFE(4) 25.7.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Procurador: OLAVO MARIANO RIBEIRO
No.830663258 05/07/2010
400
Tit.FUNDACAO JOSE DE PAIVA NETTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00564475000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LIGANDO OS PONTINHOS

CFE(4) 25.7.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 16 almanaques, calendários de papel,
jornais, revistas, livros, impressos de todos os tipos,
albuns, moldes de papel e impressos .
Procurador: OLAVO MARIANO RIBEIRO
No.830664149 06/07/2010
400
Tit.AVEBESP-ASSOCIAÇÃO DOS VETERANOS DE
BASQUETE DO ESTADO DE SÃO PAULOCOMBINADO PAULISTA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03915511000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GIBI NA ESCOLA
NCL(9) 41 escola de basquete.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESCOLA".
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.830665170 07/07/2010
400
Tit.ZHEJIANG JINDELI ELECTRICAL APPLIANCES
CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7476809
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JDL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 11 secadores de cabelo fixos para uso
doméstico, secadores de cabelos para uso
doméstico, secadores de cabelo manuais elétricos;
máquinas de secar os cabelos para uso em salões
de beleza, máquinas para secar e hidratar os
cabelos para uso em salões de beleza; aparelhos de
vaporização de toalhas para uso em cabeleireiros,
torradeiras elétricas para uso doméstico, torradores
elétricos de sementes de café e grãos de cacau,
cafeteiras elétricas, chaleiras elétricas, máquina
elétrica para fazer waffles, aquecedores de água
elétricos, radiadores elétricos, aquecedores de
banho.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830666010 08/07/2010
400
Tit.BRALDECAR EMPREENDIMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55033252000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRIAX
NCL(9) 36 serviços imobiliários em geral incluídos
nesta classe.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.830666044 08/07/2010
400
Tit.BRALDECAR EMPREENDIMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55033252000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRIAX
NCL(9) 35 administração de empresas, negócios,
publicidade; marketing, holdings.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA
No.830666125 08/07/2010
Tit.GESSI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477066
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GESSI

400
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NCL(9) 20 espelhos, mobília para banheiro, cabides
para roupas.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830666133 08/07/2010
400
Tit.GESSI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477066
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GESSI
NCL(9) 11 torneiras e acessórios, misturadores,
chuveiros, boxes para banheiro, banheiras, lavatório,
cubas de banheiro, pias de banheiro, bacias
[lavatórios], privada turca, bidê, caixas de descarga.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830666141 08/07/2010
400
Tit.GESSI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477066
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GESS
NCL(9) 21 acessórios para banheiro, tais como
saboneteiras, sabão [dispensadores de -], sabonete
líquido [dispensadores de -], porta dispensadores de
sabão fixados à parede, porta escova de toalete,
porta escova de toalete fixados à parede, porta
toalha, porta escova de dente, dispensadores de
papel higiénico, escovas, pentes, esponjas para
banheiro, utensílios domésticos, tais como utensílios
e recipientes para uso doméstico ou na cozinha.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830666761 05/07/2010
400
Tit.FUNDACAO JOSE DE PAIVA NETTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00564475000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIGANDO OS PONTINHOS

CFE(4) 25.7.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 38 telecomunicações.
Procurador: OLAVO MARIANO RIBEIRO
No.830668500 15/07/2010
241
Tit.ENE&A EMPRESA NACIONAL DE
EMBALAGENS E AFINS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03489315000132
*PED. 829279113
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.830668578 15/07/2010
Tit.JULIA ZANOLLO BORGES ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10913355000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASILPLAY

351

Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.830668721 15/07/2010
400
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0087513
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ATTACKTIX
NCL(9) 28 jogos [incluídos nesta classe] e
brinquedos; artigos para ginástica e esporte não
incluídos em outras classes; decorações para
árvores de natal [exceto iluminações e confeitos].
Procurador: CARINA S RODRIGUES
No.830669124 16/07/2010
400
Tit.GREENGRASS PRODUCTIONS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7483651
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EXTREME MAKEOVER SOCIAL
NCL(9) 41 serviços de entretenimento na forma de
séries de televisão reais (reality shows).
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830670386 30/06/2010
235
Tit.SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8412790
*CED.1 - SHERATON INTERNATIONAL, LLC.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830671706 25/05/2010
090
Tit.I B N SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
(BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07313049000143
*REAPRESENTE ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO
COM A NCL(9) REIVINDICADA, OBSERVANDO OS
EXEMPLOS CONTIDOS NA CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL,
UMA
VEZ
QUE
A
APRESENTADA
NA
PETIÇÃO
INICIAL
É
GENÉRICA. CUMPRA NA NCL(9).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830671714 25/05/2010
351
Tit.SEMPRE Z PANIFICAÇÃO LTDA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11868397000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEMPRE Z
NCL(9) 30 produtos de padaria e confeitaria com
predominância de produção própria, incluídos nesta
classe.
*ADICIONADOS
À
ESPECIFICAÇÃO
AS
EXPRESSÕES "PRODUTOS DE" E "INCLUÍDOS
NESTA CLASSE" PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À
CLASSE
DE
PRODUTO
INICIALMENTE
REIVINDICADA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830671960 01/06/2010
351
Tit.GAF INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11378469000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CACHOS & CIA INSTITUTO DE BELEZA

Tit.GAF INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11378469000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO DE BELEZA CACHOS & CIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 salões de beleza, salões de cabeleireiro
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "INSTITUTO DE BELEZA" E
"CACHOS & CIA".
Procurador: MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ALEIXO
No.830671986 01/06/2010
Tit.GAF INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11378469000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CACHOS & CIA SALAO DE BELEZA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 salões de beleza, salões de cabeleireiro
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CACHOS & CIA" E "SALAO DE
BELEZA".
Procurador: MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ALEIXO
No.830672397 01/07/2010
400
Tit.DIMATIX IND E COM DE ANTENAS LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62647086000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIMATIX
NCL(9) 06 suporte para antenas [incluido nesta
classe]
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.830672990 02/07/2010
235
Tit.DSM IP ASSETS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4948378
*CED. - MARTEK BIOSCIENCES CORPORATION
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.830673644 28/05/2010
400
Tit.MINI MERCADO FAMÍLIA SILVA LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07591649000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RGS ROÇA GRANDE SUPERMERCADOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de equipamento e suprimentos
de informática.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BRASIL" E "PLAY".

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 salões de beleza, salões de cabeleireiro
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CACHOS & CIA" E "INSTITUTO DE
BELEZA".
Procurador: MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ALEIXO
No.830671978 01/06/2010

351
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17485442000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPRESS MOTOS

CFE(4) 18.1.25; 27.5.1
NCL(9) 35 supermercados
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SUPERMERCADOS".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.830675744 01/06/2010
400
Tit.PARQUE INTERNET TECNOLOGIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11016588000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PARQUE INTERNET
NCL(9) 42 análise de sistemas, artes gráficas,
atualização
de
softwares
de
computador,
computadores, criação e manutenção de website
para terceiros, hospedagem de websites.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INTERNET".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830675965 28/05/2010
Tit.SPRESS INFORMATICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17485442000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPRESS TRUCKS

CFE(4) 27.5.24
NCL(9) 42 desenvolvimento de softwares.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MOTOS".
Procurador: FREDERICO DE ASSIS FARIA
No.830675990 28/05/2010
Tit.SPRESS INFORMATICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17485442000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPRESS MAQ

400

CFE(4) 27.5.24
NCL(9) 42 desenvolvimento de softwares.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PNEUS".
Procurador: FREDERICO DE ASSIS FARIA
No.830676686 01/06/2010
400
Tit.SILVANA SAARAH PROMOÇÕES E EVENTOS
LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04503158000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GALINHA VICTÓRIA

400

CFE(4) 3.7.3; 8.7.11; 27.5.17
NCL(9) 41 eventos.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.24
NCL(9) 42 desenvolvimento de softwares.
Procurador: FREDERICO DE ASSIS FARIA
No.830676465 28/05/2010
Tit.SPRESS INFORMATICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17485442000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPRESS POSTOS

400

No.830676775 01/06/2010
400
Tit.MECANFLEX ANDAIMES MULTIDIRECIONAIS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22321400000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANDAIMEFLEX

CFE(4) 27.5.24
NCL(9) 42 desenvolvimento de softwares
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TRUCKS".
Procurador: FREDERICO DE ASSIS FARIA
No.830675973 28/05/2010
Tit.SPRESS INFORMATICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17485442000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPRESS AUTOS

400

CFE(4) 27.5.24
NCL(9) 42 desenvolvimento de softwares.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "POSTOS".
Procurador: FREDERICO DE ASSIS FARIA
No.830676473 28/05/2010
Tit.SPRESS INFORMATICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17485442000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPRESS PNEUS

CFE(4) 27.5.24
NCL(9) 42 desenvolvimento de softwares.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AUTOS".
Procurador: FREDERICO DE ASSIS FARIA
No.830675981 28/05/2010
Tit.SPRESS INFORMATICA LTDA (BR/MG)

400

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 locação de veículos em geral, caminhões,
carregadeiras, mini-carregadeiras, tratores e demais
veículos utilizados na construção.
Procurador: SÂMIA BATISTA AMIN
No.830676783 01/06/2010
400
Tit.MECANFLEX ANDAIMES MULTIDIRECIONAIS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22321400000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANDAIMEFLEX
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Procurador: SÂMIA BATISTA AMIN

Marca: ANDAIMEFLEX

No.830676805 01/06/2010
400
Tit.MECANFLEX ANDAIMES MULTIDIRECIONAIS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22321400000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANDAIMEFLEX

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 aluguel, reparos, instalação, manutenção
e assistência técnica de equipamentos de
construção a saber: andaimes e pisos para
andaimes metálicos e não metálicos, guinchos,
elevadores de obra, escoramentos, torres,
cimbramentos,
formas,
plataformas
de
trabalho/serviço, escadas, palcos e estruturas de
acesso de um modo geral de metal e aço, coletores
de lixo e resíduos, acoplamentos de eixos,
elevadores para agricultura, máquinas para
ajustagem, alimentadores, aros para lubrificação,
cabos de controle para máquinas e motores, mastros
de carga, compactadores de lixo, correias e
correntes para elevadores, eixos de máquinas,
aparelhos para elevação, engrenagens para redução
de velocidade, escadas rolantes, esteiras rolantes,
guias para máquinas, guindastes, aparelhos para
manuseio de carga e descarga, máquinas para
içamento e rebocamento, partes, componentes e
acessórios de máquinas, veículos e implementos,
roldanas, máquinas transportadora/moedoras e
trituradores de lixo; sistema eletromecânico para
acionamento de cancelas de elevadores de obras e
ferramentas manuais, lâminas manuais e elétricas.
Procurador: SÂMIA BATISTA AMIN

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 19 forma plástica para concreto e placa
moldada de plástico antiderrapante utilizadas como
piso em plataformas de trabalho de andaimes;
andaimes e piso para andaimes não metálicos,
plataformas de trabalho com escada interna em
forma de alçapão que liga um piso a outro não
metálicas.
Procurador: SÂMIA BATISTA AMIN

No.830679995 11/06/2010
400
Tit.PIFFER E FERNANDES LTDA EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02609637000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA & PISCINA

No.830676813 01/06/2010
400
Tit.MECANFLEX ANDAIMES MULTIDIRECIONAIS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22321400000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANDAIMEFLEX

No.830676791 01/06/2010
400
Tit.MECANFLEX ANDAIMES MULTIDIRECIONAIS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22321400000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANDAIMEFLEX

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio, importação e exportação de
veículos, bem como máquinas e equipamentos de
construção a saber: andaimes e pisos para
andaimes metálicos e não metálicos, guinchos,
elevadores de obra, escoramentos, torres,
cimbramentos,
formas,
plataformas
de
trabalho/serviço, escadas, palcos e estruturas de
acesso de um modo geral de metal e aço, coletores
de lixo e resíduos, acoplamentos de eixos,
elevadores para agricultura, máquinas para
ajustagem, alimentadores, aros para lubrificação,
cabos de controle para máquinas e motores, mastros
de carga, compactadores de lixo, correias e
correntes para elevadores, eixos de máquinas,
aparelhos para elevação, engrenagens para redução
de velocidade, escadas rolantes, esteiras rolantes,
guias para máquinas, guindastes, aparelhos para
manuseio de carga e descarga, máquinas para
içamento e rebocamento, partes, componentes e
acessórios de máquinas, veículos e implementos,
roldanas, máquinas transportadora/moedoras e
trituradores de lixo; sistema eletromecânico para
acionamento de cancelas de elevadores de obras e
ferramentas manuais, lâminas manuais e elétricas.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 06 andaimes e pisos para andaimes
metálicos,
escoramentos
[metálicos],
torres
[estruturas
metálicas
para
construção],
cimbramentos
[metálicos], formas [estruturas
metálicas para construção], plataformas de
trabalho/serviço [partes de estruturas metálicas para
construção], escadas [metálicas], palcos e estruturas
de acesso [compreendidos nesta classe] de metal e
aço.
Procurador: SÂMIA BATISTA AMIN

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 07 máquinas, ferramentas e equipamentos
para construção [compreendidos nesta classe],
acoplamentos de eixos [partes de máquinas],
elevadores para agricultura, elevadores de obra,
máquinas para ajustagem, alimentadores, aros para
lubrificação [partes de máquinas], cabos de controle
para máquinas e motores [compreendidos nesta
classe], mastros de carga, compactadores de lixo,
correias e correntes para elevadores, eixos de
máquinas, aparelhos para elevação, elevadores,
engrenagens
para
redução
de
velocidade
[compreendidas nesta classe], escadas rolantes,
esteiras rolantes, guias para máquinas, guindastes,
compactadores e trituradores de lixo, aparelhos para
manuseio de carga e descarga [compreendidos
nesta classe], máquinas para içamento e
rebocamento; partes, componentes e acessórios de
máquinas, veículos e implementos [compreendidos
nesta classe]; monta-cargas para caminhões e para
vagões
(elevadores),
motores
elétricos
[compreendidos
nesta
classe],
rampas
de
carregamento,
roldanas,
máquinas
transportadoras/moedoras e trituradores de lixo;
sistema eletromecânico para acionamento de
cancelas de elevadores de obras [todos produtos
compreendidos nesta classe].
Procurador: SÂMIA BATISTA AMIN
No.830676821 01/06/2010
400
Tit.MECANFLEX ANDAIMES MULTIDIRECIONAIS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22321400000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

CFE(4) 1.15.15; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comercialização de produtos e acessórios
para piscinas em geral tais como: cerca de proteção
para piscina, casa de máquina, escada para piscina,
flutuador, inflador, mangueira flutuante, ducha,
ponteira de mangueira, adaptador de mangueira,
controlador de temperatura, placa solar, saunas,
trocador de calor, banheira de hidromassagem e
spa, espriguiçadeira, carrinho de chá, mesa, cadeira,
chafariz, cascata, touca de silicone e latex, colete
salva-vida, produtos infláveis, geladeira flutuante,
piscina, esteira flutuante, cadeira flutuante, bóia,
banheira inflável, colchão inflável, piscina inflável,
filtro para piscinas e banheiras, conjunto filtrante
para piscinas e banheiras, kit piscina moto bomba,
transformadores, refletores, caixa de comando,
aspirador, peneira, escova de nylon, algicida,
clarificante, barrilha, diminuidor de ph, cloro hth, floc
plus, sulfato de alumínio, kit de testes, fita teste, ph
estável, flutuador, moto-bomba, piscinas de fibra,
piscinas de lona, base para guarda sol, guarda sol,
gazebo, ombrellone, óculos para natação, tampão
de ouvido, refil para filtro, pré filtro, casca de pinos,
argila e seixos, cerâmicas e pedras, grelha flexível,
borda de pedra mineira, pedra mineira serrada, filete
de pedra mineira, pedra mineira em caco, filete de
pedra mineira serrada, pastilha de vidro, filetão,
grelha, kit teste ph e cloro, timer programável,
ionizador, pool clean.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CASA & PISCINA".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.830681671 13/07/2010
351
Tit.EURO-PRO OPERATING LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7526652
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NINJA
NCL(9) 07 aparelhos elétricos para cozinha para uso
doméstico, incluindo misturadores elétricos de
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alimentos, misturadores elétricos, processadores
elétricos de alimentos, cortadores elétricos de
alimentos e de carne, moedores elétricos de café,
espremedores de suco elétricos, extratores de suco
elétrico, descascadores elétricos de frutas, fatiadores
elétricos de frutas, batedeiras elétricas de ovos,
batedeiras elétricas de claras, raladores elétricos,
descascadores elétricos de legumes, feitores
elétricos de pasta e abridores elétricos de latas.
*REPUBLICADO O DEFERIMENTO TENDO EM
VISTA CORREÇÃO DA CLASSE INTERNACIONAL
DO PEDIDO.
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE

oferecimento de assistência no estabelecimento e/ou
operação de grupos que fazem vendas em casa, e
administração de programas que fornecem
incentivos a pessoas para realizarem vendas de
produtos em casa a terceiros todos no ramo de jóias,
itens de presente, bolsas de mão, relógios, cintos, e
outros acessórios de moda; serviços de lojas de
venda a varejo de jóias, itens de presente, bolsas de
mão, relógios, cintos, e outros acessórios da moda
por meio de grupos que fazem vendas em casas, de
catálogos, de telefone, e de uma rede global de
informação via computador.
Procurador: DIEGO GOULART DE OLIVEIRA
VIEIRA

No.830682520 14/07/2010
400
Tit.HONDA MOTOR CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0059935
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MEGA
NCL(9) 07 motores para barcos de cauda longa
(longtail), máquinas e ferramentas mecânicas;
motores (exceto para veículos terrestres), engates e
componentes de transmissão (exceto para veículos
terrestres); instrumentos agrícolas não manuais;
chocadeiras [incluídos nesta classe].
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

No.830683623 15/07/2010
Tit.CELLTRION, INC. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7374666
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.830682538 14/07/2010
Tit.HONDA MOTOR CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0059935
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HONDA GX MEGA

No.830682929 14/07/2010
400
Tit.ACROSOMA (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7541171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACROSOMA
NCL(9) 19 materiais de construção, incluidos nesta
classe; painéis de materiais compostos para
construção de assoalhos, paredes e tetos,
especialmente para construção de casas, aviões e
meios de transporte, assim como para construção de
paletes, contêineres, divisórias à prova de bala,
deques de navios, torres para turbinas eólicas e
paredes para câmeras de refrigeração.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830683208 15/07/2010
400
Tit.SILPADA DESIGNS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7540914
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SILPADA
NCL(9) 35 propaganda de produtos vendidos a
varejo, serviços de distribuição para fins de vendas,
serviços de venda a varejo por solicitação direta de
representantes independentes de vendas, serviços
de compras por telefone em casa, serviços de
catálogos de pedidos por correio, serviços de lojas
interativas de venda a varejo através de uma rede
global de informação via computador, organização e
planejamento de vendas diretas, a saber:

CFE(4) 26.1.1; 29.1.3
NCL(9) 05 vacinas, medicamentos para os orgãos
sensoriais, agentes que atuam sobre o sistema
nervoso periférico, agentes para regular o sistema
imunológico, preparações biológicas para uso
medicinal, aminoácidos para uso medicinal,
preparações antibióticas, agentes que atuam sobre
os órgãos respiratórios; produtos quimioterapêuticos,
reagentes para medir os anticorpos hbs (superfície
de hepatite b), microorganismos para uso medicinal
(exceto levedura), enzimas para uso medicinal,
preparações para diagnóstico para uso medicinal,
agentes para diagnóstico da síndrome da
imunodeficiência adquirida, vacinas contra a sida,
agentes que atuam sobre o sistema nervoso central,
vacinas veterinárias, culturais de tecido celular para
uso medicinal e veterinário, agentes para tratamento
de tumores, agentes para os órgãos urogenitais, kits
para teste de plantas geneticamente modificadas,
kits para teste de proteínas, kits para teste genético,
produtos
biofarmacêuticos,
preparações
e
substâncias biofarmacêuticas, preparações e
substâncias
bioterapêuticas,
preparações
e
substâncias biotecnológicas para uso medicinal,
produtos farmacêuticos, preparações químicas para
uso
farmacêutico,
preparações
químicofarmacêuticas,
preparações
farmacêuticas,
medicamentos para consumo humano, culturas de
microorganismos para uso medicinal e veterinário,
preparações de microorganismos para uso medicinal
e veterinário, reagentes para uso medicinal,
reagentes diagnósticos para medicinal.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.830683631 15/07/2010
Tit.CELLTRION, INC. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7374666
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

No.830683640 15/07/2010
Tit.CELLTRION, INC. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7374666
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400

CFE(4) 26.1.1; 29.1.3
NCL(9) 42 pesquisas farmacêuticas, pesquisas
bacteriológicas, pesquisas biológicas, pesquisas e
desenvolvimento para terceiros, testes de materiais,
serviços de química, pesquisas e análises químicas,
serviços de terceirização de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico na fabricação de
biofarmacêuticos, consultoria no campo da
biotecnologia, pesquisa e desenvolvimento de
medicamento com células animais, pesquisas em
matéria de plantas geneticamente modificadas,
pesquisas
biotecnológicas,
pesquisa
e
desenvolvimento em matéria biofarmacêutica, testes
de produtos médicos e medicamentos, terceirização
de tecnologia para seleção de medicamentos,
desenvolvimento
farmacêutico,
pesquisa
e
desenvolvimento de vacinas e medicamentos.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.830684654 16/07/2010
Tit.NETFLIX, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7547641
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NETFLIX

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 serviços de aluguel de gravações de
vídeo, fitas de vídeo pré-gravadas, discos de vídeos
digitais, gravações multimídia; serviços de aluguel de
gravações de vídeo, fitas de vídeo pré-gravadas,
discos de vídeo digital, por meio de redes de
comunicações; serviços de fornecimento de
informações,
revisões
e
recomendações
personalizadas no ramo de entretenimento; serviços
de fornecimento de informações, revisões e
recomendações personalizadas no ramo de
entretenimento por meio de redes de comunicações.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL-SHORES
No.830684689 16/07/2010
Tit.NETFLIX, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7547641
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NETFLIX

CFE(4) 26.1.1; 29.1.3

400

400

400

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 07 motores para barcos de cauda longa
(longtail), máquinas e ferramentas mecânicas;
motores (exceto para veículos terrestres), engates
de máquinas e componentes de trasmissão (exceto
para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não
manuais; chocadeiras [incluídos nesta classe].
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

NCL(9) 40 tratamento de materiais biofarmacêuticos,
serviços
de
tratamento
de
materiais
biofarmacêuticos, serviços de fabricação por
contrato de biofarmacêuticos, serviços de fabricação
por contrato de farmacêuticos.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.

400
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0091014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RENÉ
NCL(9) 10 aparelhos e instrumentos médicos e
cirúrgicos; sensores para aplicações médicas.
Prior.:1195577
18/01/2010 BX
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830685278 19/07/2010
Tit.BOLLORÉ (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0243175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SDV

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 38 serviços de transmissão de vídeo sob
demanda; transmissão de vídeo; transmissão de
voz, dados, imagens, sinais, mensagens e
informações.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830684697 16/07/2010
Tit.NETFLIX, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7547641
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NETFLIX

400

No.830686746 21/07/2010
400
Tit.TECHTRONIC OUTDOOR PRODUCTS
TECHNOLOGY LIMITED (BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7376405
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAJA MOTORSPORTS
NCL(9) 12 veículos ( motores para - ) terrestres;
motores elétricos para veículos terrestres; motores
para bicicletas, triciclos, etc; mobiletes (motorizadas
e não motorizadas); veículos motorizados; veículos
tipo "go-kart"; veículos terrenos montanhosos; minibicicletas; motocicletas; pneus para rodas de
veículos; veículos (motores para -) terrestres;
bicicleta, triciclo, etc. (bombas de-); engrenagens de
redução para veículos terrestres; cintos de
segurança para assentos de veículos; veículos
(capas de assento para -).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MOTORSPORTS"
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOCIADOS
No.830688668 23/07/2010
Tit.PANASONIC CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0084131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PANASONIC

CFE(4) 26.4.12; 27.5.1; 29.1.1,4
NCL(9) 36 serviços de agências alfandegárias.
Prior.:10/3706773
22/01/2010 FR
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830685286 19/07/2010
Tit.BOLLORÉ (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0243175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SDV

Procurador: LUCIANA SÉRVULO MARQUES
MEIRINHO

400

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 serviços de lojas de venda a varejo e
serviços computadorizados online de venda a varejo
de vídeos pré-gravados.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 serviços de depósito de produtos em
armazém; serviços de corretagem de transporte.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830684824 16/07/2010
400
Tit.SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5020905
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INICIATIVA JOVEM
CFE(4) 26.4.12; 27.5.1; 29.1.1,4
NCL(9) 39 serviços de transportes marítimo,
terrestre, aéreo e fluvial, afretamento, armazenagem,
logística de transporte; expedição (remessa) e
manipulação de cargas.
Prior.:10/3706773
22/01/2010 FR
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.830689281 26/07/2010
400
Tit.PUROLATOR FILTERS NA LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6258433
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PUROLATOR
NCL(9) 04 líquidos para veículos e motores, em
particular óleos, lubrificantes, aditivos (não-químicos)
de combustível.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

No.830685936 01/06/2010
400
Tit.PANGEA WORLD BUSINESS IMPORTADORA E
EXPORTADORA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08986646000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: T 1

No.830689443 26/07/2010
Tit.PUROLATOR FILTERS NA LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6258433
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PUROLATOR

400

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(9)
16
material
impresso,
publicações
impressas; livros, guias, manuais, impressos e
panfletos; materiais didáticos, todos relacionados a
assistência
a
indivíduos
na
criação
e
desenvolvimento de negócios.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830684980 16/07/2010
351
Tit.KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
(NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0091014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RENÉ
NCL(9) 09 software, sensores
Prior.:1195577
18/01/2010 BX
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830684999 16/07/2010
351
Tit.KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
(NL)

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 11 antiofuscante para automóveis,
aquecedores para veículos, acessórios para
lanterna, faróis de veículos, globos para lâmpadas,
lâmpada de segurança, lanternas para iluminação,
luzes para automóveis.

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 04 líquidos para veículos e motores, em
particular óleos, lubrificantes, aditivos (não-químicos)
de combustível.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830689818 27/07/2010

400
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Tit.SEAGATE TECHNOLOGY LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4912420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BARRACUDA
NCL(9) 09 periféricos de computador, a saber,
dispositivos de armazenamento de dados externos;
periféricos de computador, a saber, acionadores de
discos magnéticos.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA
No.830690077 19/07/2010
400
Tit.SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75655720000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DUETTO FIT
NCL(9) 16 bebês(fraldas de papel ou celulose para-);
bebês(fraldas calças de papel ou celulose para-)
[descartáveis]; calças(fraldas)de papel ou celulose
para bebêsidescartáveis]; guardanapos de papel;
higiênico(papel); higiênicos(absorventes-); lenços de
papel; lenços de papel para retirar maquiagem;
papel(guardanapos de-); papel higiênico; papel
toalha; protetores diários(absorventes-); toalhas de
mesa e guardanapos de papel para mesa; toalhas
de papel para mesa; toalhas de rosto de papel.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FIT"
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830690409 20/07/2010
400
Tit.PHARMASPECIAL ESPECIALIDADES QUIMS E
FARMACEUTICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65678617000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NANOFACTOR
NCL(9) 01 polipepitídeos e oligopepitédeos sintéticos
obtidos através de tecnologia recombinante de
aminoácidos, para uso em regeneração da epiderme
e derme e folículos capilares, com ação anti-rugas,
cicatrizante, antiinflamatório e anti-queda capilar.
Procurador: MAGISTER MARCAS E PATENTES
LTDA
No.830691049 21/07/2010
400
Tit.GERMED FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45992062000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIAGLINIDA
NCL(9) 05 medicamento para uso humano indicado
como hipoglicemiante.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.830691197 21/07/2010
Tit.DRT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DOMISSANITARIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11164349000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PROTTERE

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 25 calças. camisas.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.830692045 23/07/2010
Tit.RICLAN S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56370364000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BUZZYBOL

400

No.830697403 05/08/2010
241
Tit.GALETERIA PORTAL LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07556218000176
*PEDS 825799058 E 902016601.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.830697730 05/08/2010
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
CFE(4) 1.15.15; 8.1.19; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 30 confeitos; doces (confeitos); barra de
cereais; gomas de mascar, exceto para uso
medicinal; bala comestível, pirulito; chocolate
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES

No.830697748 05/08/2010
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

No.830695206 30/07/2010
400
Tit.TECNOL TECNICA NACIONAL DE OCULOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44606085000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SAUÁ

No.830697756 05/08/2010
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.830697764 05/08/2010
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

400

No.830697772 05/08/2010
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 lentes de contato; lentes ópticas; óculos
(cordões para -) (pincenê); estojos para lentes de
contato; óculos de sol; armações de óculos; estojos
para óculos (lentes de -); óculos para esportes;
lentes corretivas (óptica) e óculos (correntes para - ).
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

CFE(4) 10.3.1; 27.5.1
NCL(9) 21 bacias, baldes, cestos para uso
doméstico, desentupidores de pia, escovas,
esfregões, espanadores, esponjas, estopa para
limpeza, lixeiras, luvas, vassouras e rodos.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830691278 21/07/2010
Tit.MARILI LUCAS FARIA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03743203000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NO PAIN NO GAIN

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comercialização de aparelhos e
instrumentos óticos; armações de óculos; cordões
para óculos ii pincenê ] correntes para óculos;
esportes ( óculos para ); estojos de óculos; estojos
para óculos; óculos; óculos ( armaçao de - ); óculos (
cordões para - ) [ pincenê ]; óculos ( correntes para ); óculos ( estojos para - ); óculos de sol e óculos
para esportes.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

400

No.830695214 30/07/2010
400
Tit.TECNOL TECNICA NACIONAL DE OCULOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44606085000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAUÁ

No.830697780 05/08/2010
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.830697799 05/08/2010
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.830697802 05/08/2010
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.830697810 05/08/2010
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
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TENDO EM VISTA QUE OS ITENS DA MESMA
DEVERÃO ESTAR CLARAMENTE IDENTIFICADOS
E PERTENCEREM À MESMA CLASSE.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA

No.830697829 05/08/2010
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

No.830701583 16/08/2010
351
Tit.VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03689427000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAGIC RANKING
NCL(9) 42 análise de aplicativos; análise de
sistemas;
desenvolvimento
de
software;
licenciamento de software, manutenção para
software, prestação de serviços de customização de
software, hospedagem de aplicativos [software] de
terceiros; desenvolvimentos de páginas web;
hospedagem de banco de dados.
Procurador: MÁRCIA ELIZABETE MARTINS

No.830697837 05/08/2010
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.830697845 05/08/2010
235
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.830699929 09/08/2010
Tit.JM INÁCIO (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7523645
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ETK EASTWICK

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 21 luvas para uso doméstico
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

100
No.830701532 16/08/2010
Tit.ALEXANDRE DONIZETI CECCHI CONFECÇÕES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12266420000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CECCHI CONFEZIONE ITALIANA

351
No.830701591 16/08/2010
Tit.TORRENT DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33078528000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SONOSTAR
NCL(9) 05 medicamentos hipnóticos.
Procurador: PAOLA ILIA BLANCO KÖLBE

351

No.830701630 16/08/2010
241
Tit.TECELAGEM M M LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61065769000182
*609265164 REG.C/CAD.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 papel. cartão e produtos nestas matérias,
não incluidos em outras classes; produtos de
impressão; artigos para encadernação; fotografias;
papelaria; adesivos (matérias colantes), para
papelaria ou para uso doméstico; material para
artistas; pincpeis; máquinas de escrever e artigos de
escritório (com exceção dos móveis); material de
instrução ou de ensino (com exceção dos
aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não
incluidas em outras classes);
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 128 DA LPI.
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.830700056 12/08/2010
Tit.ESTÚDIO AREA DESIGN LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10202484000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AREA

351

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 25 artigos do vestuário, camisetas, calças,
blusas, bermudas, todos os produtos anteriormente
mencionados incluídos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONFEZIONE ITALIANA".
*EXCLUÍDO DO TEXTO DA ESPECIFICAÇÃO O
TERMO "CONFECÇÃO DE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE INTERNACIONAL
INICIALMENTE REIVINDICADA. ACRESCENTADA
AO FINAL DO TEXTO DA ESPECIFICAÇÃO A
RESSALVA
"TODOS
OS
PRODUTOS
ANTERIORMENTE MENCIONADOS INCLUÍDOS
NESTA CLASSE", PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À
CLASSE
INTERNACIONAL
INICIALMENTE
REIVINDICADA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830701540 16/08/2010
351
Tit.RESTAURANTE E CHOPERIA KEN LTDA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11491913000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KENJI
NCL(9) 43 restaurante, choperia
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.7.25; 26.15.15; 27.5.1
NCL(9) 42 desenvolvimento de serviços de
comunicação visual para empresas e agências.
criação de identidade visual, ilustrações digitais e
motion
*RETIRADO DA ESPECIFICAÇÃO O TERMO
"IMPRESSOS" POR NÃO PERTENCER À NCL(9)
42 REIVINDICADA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830701524 16/08/2010
100
Tit.RECOVER DISTRIBUIDORA DE TUPÃ LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04685613000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAGIC GLOVE LIMPA PRATICO

No.830701559 16/08/2010
351
Tit.EDINALDO DO NASCIMENTO SOUZA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36752429863
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FORRO TELA DE CINEMA
NCL(9) 41 grupo musical
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830701648 16/08/2010
Tit.MANOEL BOYDA LAYTYNHER NETO ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04594346000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROFESSIONAL CLEAN

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 35 comércio atacadista de produtos de
higiene comércio varejista de artigos de perfumaria e
cosmetico
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PROFESSIONAL CLEAN"
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.830701656 16/08/2010
Tit.BCA TURISMO E HOTELARIA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10946537000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LA DOLCE VILLA

No.830701567 16/08/2010
041
Tit.BARBOSA & ZAMBONI CONFECCOES LTDA ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12049676000159
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830701575 16/08/2010
090
Tit.CENTRO DE INFORMAÇÃO E APOIO AO
TRABALHADOR NO EXTERIOR - CIATE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67978858000104
*PRESTE ESCLARECIMENTOS QUANTO À
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS REIVINDICADA,

351

CFE(4) 5.1.1; 27.5.1; 27.7.1

351
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NCL(9) 43 hotel. hotéis.. reserva de acomodações
temporárias. . reserva em hotéis.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.830701664 16/08/2010
241
Tit.OESTE TURISMO E HOTELARIA LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66937228000110
*PEDS. 902174754, 901965073, 829854762.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.830701680 16/08/2010
090
Tit.MELLORIEL COMERCIO DE PLACAS DE GELO
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10686488000106
*PRESTE ESCLARECIMENTOS QUANTO À
ESPECIFICAÇÃO
APRESENTADA,
RELACIONANDO CLARAMENTE OS SERVIÇOS
QUE A MARCA VISA ASSINALAR. OBSERVE
EXEMPLOS CONTIDOS NA CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS NCL(9).
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.830701699 16/08/2010
351
Tit.COMERCIAL CENTRO OESTE DE PLASTICOS
LTDA ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10843844000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MESA CADEIRA E CIA

CFE(4) 12.1.1; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 20 apoio de cabeça [móveis], armários
[guardalouças],
assentos
[cadeiras],
bancos
[móveis], berços, cabideiros não metálicos, camas,
capas para vestuário [guarda-roupa], cômodas com
gavetas, mesas [todos incluídos nesta classe].
Apostila: COM A RESSALVA DE NÃO
EXCLUSIVIDADE DOS ELEMENTOS
NOMINATIVOS "MESA CADEIRA E CIA" DE
FORMA ISOLADA.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.830701710 16/08/2010
100
Tit.SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S/A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0121398
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CREATIVA
NCL(9) 30 café, extratos de café e preparações e
bebidas à base de café, substitutos do café, extratos
de substitutos de café; preparados e bebidas à base
dos substitutos do café; extratos de chá e
preparações e bebidas à base de chá; cacau e
preparações e bebidas à base de cacau, preparados
e bebidas à base de chocolate, cápsulas contendo
café para preparação de bebidas, cápsulas contendo
chá para preparaçao de bebidas, cápsulas contendo
cacau para preparação de bebidas.
Prior.:51725/2010
19/02/2010 CH
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
816313750, 816313733, 814961487.
Procurador: MÁRCIA R. SANT´ANNA
No.830701729 16/08/2010
100
Tit.SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S/A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0121398
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CREATIVA
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NCL(9) 11 aparelhos para esquentar e cozinhar;
aparelhos para esquentar leite e para fazer espuma
de leite aparelhos para fazer bebidas incluindo café,
chá, bebidas a base de cacau eiou chocolate;
cappuccino, máquinas de café, cafeteiras e
percoladores elétricos; peças e acessórios para
todos estes aparelhos máquinas elétricas para fazer
bebidas e elementos de re-enchimento, cartuchos e
peças para estas máquinas; filtros elétricos para
café, percoladores elétricos para café.
Prior.:51725/2010
19/02/2010 CH
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
200000110, 821158953. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DO(S)
PEDIDO(S) DE REGISTRO ANTERIOR(ES) DE
NÚMERO(S) 900514566, AINDA NÃO
REGISTRADO(S), CONSIDERADO(S)
IGUALMENTE COLIDENTE(S) COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: MÁRCIA R. SANT´ANNA
No.830701737 16/08/2010
Tit.HIK IND E COMERCIO CALCADOS E
CONFECCOES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00901695000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: K & M INVEJADA

No.830701770 16/08/2010
351
Tit.TRATCH-MUNDI GERENCIAMENTO
AMBIENTAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12164181000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRATCH-MUNDI
NCL(9) 40 tratamento e aproveitamento de resíduos
e ou subprodutos gerados em processos;
tratamentos físico- químicos e biológicos de resíduos
sólidos domésticos, urbano e industriais; controle e
tratamento de efluentes de qualquer natureza e de
agentes físicos, químicos e biológicos; eliminação de
residuos sólidos por todos os meios, incineração,
compostagem, reciclagem, co-processamento de
residuos sólidos domésticos, urbano e industriais.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA

100
No.830701788 16/08/2010
351
Tit.TRATCH-MUNDI GERENCIAMENTO
AMBIENTAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12164181000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRATCH-MUNDI
NCL(9) 42 elaboração de estudos técnicos, projetos
e desenvolvimento de produtos e processos nas
áreas de meio ambiente, quimica, engenharia
quimica, geologia e hidrologia; elaboração de
projetos estudos e medições que visem o
desenvolvimento
de
métodos,
produtos
e
equipamentos, voltado ao controle da poluição
ambiental; serviços de consultoria técnica, na área
de meio ambiente.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA

CFE(4) 2.3.1; 27.5.1
NCL(9) 25 calçados em geral *.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
817710531.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.830701753 16/08/2010
Tit.LUCIANA CARDOSO DE CARVALHO ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10536091000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QSAQ

exceto leasing, para usos relacionados à prestação
de serviços nas áreas a que se referem ao
tratamento, à remoção e ao transporte de residuos
sólidos domésticos, urbano e industriais.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA

351

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 42 serviços de criação, arte gráfica e design
de produtos, especificamente bolsas e sacolas
Procurador: KARINA HAIDAR MÜLLER
No.830701761 16/08/2010
351
Tit.TRATCH-MUNDI GERENCIAMENTO
AMBIENTAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12164181000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRATCH-MUNDI
NCL(9) 37 limpeza industrial; mão-de-obra própria
alocada na área de trabalho do cliente que está
compreendida na atividade dos serviços prestados
no tratamento, na remoção e no transporte de
residuos sólidos domésticos, urbano e industriais;
locação de máquinas e equipamentos operacionais,

No.830701796 16/08/2010
351
Tit.TRATCH-MUNDI GERENCIAMENTO
AMBIENTAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12164181000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRATCH-MUNDI
NCL(9) 39 transporte e remoção de residuos sólidos
domésticos, urbano e industriais, a triagem;
remoção, contenção, manipulação de resíduos
sólidos domésticos, urbano e industriais; operação
de estações de transferência de residuos perigosos
e não perigosos, armazenamento temporario e a
transferência definitiva de resíduos perigosos e não
perigosos para locais definitivos.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA
No.830701800 16/08/2010
351
Tit.TRATCH-MUNDI GERENCIAMENTO
AMBIENTAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12164181000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRATCH-MUNDI
NCL(9) 35 comércio varejista de contenedores com
destinação de seleção de lixo reciclável, tais como
metal, papel, plástico, vidro e afins; assessoria e
consultoria especializada, nas áreas a que se
referem ao tratamento, à remoção e ao transporte de
resíduos sólidos domésticos, urbano e industriais;
gestão de aterros ou sítios de disposição controlada,
de estações de transferencias e de usinas
incineradoras de resíduos sólidos domesticos,
urbano e industriais.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA
No.830701818 16/08/2010
Tit.JORGE TADEU IGUARIO EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09328649000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AXÉ ORIXÁ

351
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NCL(9) 06 produtos de caldeiraria e artefatos em aço
inox, tais como: barras, tubos, discos, arames,
chapas, flages e cantoneiras.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
No.830701869 16/08/2010
351
Tit.THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61517397000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THERASKIN

No.830701907 16/08/2010
351
Tit.THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61517397000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VITACID ACNE

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de artigos religiosos.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.830701826 16/08/2010
351
Tit.THIAGO MORELI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30497366827
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA CR-3
NCL(9) 41 grupo musical- apresentação de show
musicais
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"BANDA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830701834 16/08/2010
241
Tit.BALASSA & BONFATTI COMÉRCIO DE
AQUARIOS ÇTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7515251
*902846183
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.830701842 16/08/2010
Tit.INDUSPEC INDUSTRIA E COMERCIO DE
PEÇAS PARA VÉICULOS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06297125000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INDUSPEC PEÇAS AUTOMOTIVAS

CFE(4) 27.5.1

No.830701877 16/08/2010
351
Tit.THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61517397000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: THERASKIN

No.830701915 16/08/2010
351
Tit.THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61517397000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VITACID PLUS

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 peças para veículos tais como: induzidos
e estatores.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PEÇAS AUTOMOTIVAS".
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.830701850 16/08/2010
Tit.TRINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67043372000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: T TRINOX

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 produtos cosméticos, de higiene e
perfumes, todos para uso humano, incluídos nessa
classe.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 medicamento para medicina humana com
ação antiacne, fotoenvelhecimento ( rugas e
asperezas da pele) manchas escuras e queratoses.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACNE".
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de produtos, através de
qualquer
meio,
de
produtos
quimicos
e
farmacêuticos para uso humano, correlatos,
veterinário e agrícola em geral, produtos
alimentícios, inclusive dietéticos e complementos
nutricionais, cosméticos, perfumes, produtos, de
higiene e outros de natureza e finalidade idêntica.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.830701885 16/08/2010
351
Tit.THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61517397000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THERASKIN
NCL(9) 03 produtos cosméticos, de higiene e
perfumes, todos para uso humano, incluídos nessa
classe.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.830701893 16/08/2010
351
Tit.THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61517397000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THERASKIN
NCL(9) 35 comércio, atraves de qualquer meio, de
produtos quimicos e farmacêuticos para uso
humano, correlatos, veterinário e agrícola em geral,
produtos
alimentícios,
inclusive
dietético
e
complementos nutricionais, cosméticos, perfumes,
produtos, de higiene e outros de natureza e
finalidade idêntica.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 05 medicamento para a medicina humana
com ação antiacne, fotoenvelhecimento (rugas e
asperezas da pele), manchas escuras e queratoses.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PLUS".
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.830701923 16/08/2010
351
Tit.INTEGRA LIFESCIENCES CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7071744
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIMIT UNCERTAINTY
NCL(9) 10 implantes cirúrgicos compostos de
material artificial; matrizes para regeneração de
tecidos compostas de materiais artificiais; pele
artificial com finalidades cirúrgicas; implantes
cirúrgicos compostos de material artificial na forma
de implantes bio- reabsorvíveis; substituto de
enxerto ásseo; preenchedor de cavidades ósseas;
dispositivos médicos implantáveis para regenerar,
reparar ou tratar o tecido dérmico, nervo, osso,
tendão ou dura-máter; hemóstase; implantes
cirúrgicos compostos de material artificial e
conjuntos de instrumentos cirúrgicos associados;
implantes ortopédicos compostos de material
artificial e respectivos instrumentos cirúrgicos;
implantes cirúrgicos compostos de material artificial,
a saber, implantes ortopédicos reabsorvíveis e
próteses
ortopédicas;
implantes
ortopédicos
sintéticos; implantes de articulações ortopédicas
feitos de material artificial; dispositivos médicos, a
saber, parafusos, placas e pinos para aplicações
ortopédicas
e
raquidianas
e
respectivos
instrumentos; aparelhos e instrumentos médicos e
cirúrgicos, a saber, dispositivo de fixação ortopédico
usada na cirurgia de implante; implantes de coluna
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vertebral compostos de materiais artificiais e
respectivos instrumentos; implantes cirúrgicos
compostos de material artificial para aplicações
raquidianas; válvulas hidrocefálicas; desviadores;
cateteres e suas partes e respectivos encaixes;
dispositivos médicos de drenagem; dispositivos de
drenagem do líquido cérebro- espinhal externo;
dispositivos e instrumentos de acesso craniano;
dispositivos de fechamento craniano; sensores e
monitores de parâmetros do paciente; instrumentos
cirúrgicos de ultra-som; aparelhos de radioterapia;
aparelhos médicos, a saber, anel de localização para
procedimentos estereotáticos para identificar a
localização de tumores ou abscessos no cérebro
para biápsia, remoção e/ou radioterapia; aparelhos
para planejamento do tratamento cirúrgico, a saber,
máquinas
terapêuticas
de
radiação
computadorizadas e respectivo software, com
colimadores e suportes de filmes vendidos como
unidade; dispositivos de fixação de pacientes, a
saber, anéis de cabeça, bases phantom (phantom
bases) e localizadores; aspirador cirúrgico ultrasônico; anel de cabeça, anel localizador, arco e
bases phantom <phantom bases) estereotáxicas
para o uso em neurocirurgia; elétrodos de epilepsia,
estimulador corticai, fórceps bipolar; dispositivos de
estabilização craniana, a saber, acessórios e
adaptadores para camas neurocirúrgicas para
cirurgias de cérebro, apoios para cabeças,
braçadeiras cranianas, pinos cranianos, dispositivos
para retração de cérebro e capas protetoras para os
dispositivos; dispositivos de iluminação cirúrgicos, a
saber, fotóforos cirúrgicos e fontes de luz; câmera de
video para cirurgias; fotóforos e fontes de luz de
xênon e de halogênio; lupas cirúrgicas; sistemas de
fibra óptica para fotóforos cirúrgicos compostos de
suporte de cabeça, lâmpada, cabo e conexão;
acessórios para os produtos acima mencionados, a
saber, cabos, estantes, grampos, suportes de
cabeça e estojos; instrumentos e aparelhos
cirúrgicos; dispositivos e instrumentos dentários;
aparelhos dentários, a saber, sistemas de luz intraoral acoplados com espelhos; aparelhos e
instrumentos cirúrgicos para uso em cirurgia geral,
neurocirurgia, cirurgia ortopédica, cirurgia da coluna
vertebral, microcirurgia, cirurgia torácica, cirurgia
cardiovascular, cirurgia dermatológica, cirurgia oral,
cirurgia dos pés, cirurgia obstétrica e ginecológica,
cirurgia plástica, cirurgia gastrintestinal, cirurgia
reconstrutiva,
cirurgia
endoscópica,
cirurgia
oftalmológica, cirurgia nasal e de ouvido, cirurgia de
laringe e garganta e cirurgia retal e genito-urinária;
aparelhos e instrumentos médicos, a saber,
afastadores, braçadeiras, fórceps, tesouras, agulhas,
suportes de agulha, curetas, agulhas para biópsia,
sondas, facas, rongeurs, kerrisions, tubos de sucção,
dissecadores, elevadores, brocas de desgaste,
brocas, serras, ganchos, espátulas, endoscópios,
instrumentos de sutura, trocartes, anéis de
laparotomia, sondas e dilatadores, formões e
entalhadores de osso, instrumentos para osteotomia,
instrumentos para dermatomia, martelos e
raspadores; bandejas e recipientes de esterilização;
instrumentos de biápsia; afastadores médicos;
instrumentos médicos manuais não motorizados;
instrumentos médicos para cortar, dissecar, pegar,
prender, afastar ou suturar tecidos; instrumentos
médicos para uso cirúrgico e dental; bandejas e
agulhas para administração da dor; peças e
acessórios para todos os produtos acima
mencionados. [todos os itens elencados, desde que
incluídos nesta classe]
Prior.:77936226
16/02/2010 US
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A RESSALVA
"TODOS OS ITENS ELENCADOS, DESDE QUE
INCLUÍDOS NESTA CLASSE" A FIM DE MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830701940 16/08/2010
Tit.BAMBERG INDUSTRIA E COMERCIO DE
BEBIDAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07301954000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BAMBERG BIER EXPRESS

351

sensores medidores de pressão; acessórios para os
produtos acima mencionados.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
821127160.
Procurador: JOSE MOITA HORTA
No.830702083 16/08/2010
Tit.ANTONIO CHIARIZZI NETO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15730019882
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DTN CELULARES

351

CFE(4) 6.7.25; 24.15.1; 26.1.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 32 cerveja, chopp e refrigerante.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BIER" E "EXPRESS".
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830701958 16/08/2010
351
Tit.MITANI OTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52830130000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MITANI QUALIDADE ÓPTICA SUPERIOR
CFE(4) 26.3.23; 27.5.1
NCL(9) 35 comercialização e exportação de
celulares, aparelhos de comunicação, capas,
carregadores e acessórios para celulares.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "DTN" E "CELULARES".
Procurador: CAMILO AUGUSTO NETO
No.830702105 17/08/2010
100
Tit.ASSOCIAÇÃO DAS FARMACIAS DO SUL DE
MINAS-FARMASUL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10777323000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AQUA DE MINAS
CFE(4) 25.1.5; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de aparelhos e instrumentos
ópticos, cinematográticos e fotográficos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "QUALIDADE" E "ÓPTICA
SUPERIOR".
Procurador: RUBIA CARLA BAPTISTA
No.830701966 16/08/2010
351
Tit.MARCO DA SILVA RIBEIRO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12099556000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KARIBE DOCES
NCL(9) 35 serviços auxiliares ao comércio de
produtos alimentícios de doces.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DOCES".
Procurador: ROGÉRIO DA SILVA
No.830701982 16/08/2010
Tit.PULSION MEDICAL SYSTEMS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7516304
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PROAQT

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 preparações para branquear e outra
substâncias para uso em lavanderias; produtos para
limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para cabelos; dentifrícios.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
817546227.
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.830702113 17/08/2010
351
Tit.IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
AVIVAMENTO E A PALAVRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11884872000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: O AVIVAMENTO E A PALAVRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 10 aparelhos e instrumentos médicos, em
especial monitores de pacientes, sistemas
modulares de monitoramento de pacientes,
aparelhos para determinar e exibir parâmetros
fisiológicos; produtos técnicos descartáveis de uso
médico, em especial produtos descartaveis com
componentes eletrônicos; sensores, em especial

CFE(4) 1.5.1; 20.7.1; 27.5.1
NCL(9) 45 organização de encontros religiosos.
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*ALTERADA A CLASSE INTERNACIONAL DE
ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO
APRESENTADA. ADICIONADA À ESPECIFICAÇÃO
A EXPRESSÃO "ORGANIZAÇÃO DE", PARA
MELHOR ADEQUAÇÃO À CLASSE
INTERNACIONAL MODIFICADA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830702121 17/08/2010
351
Tit.MONDIAL CONSULT ASSESSORIA EM
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10872842000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ST2 CONSULTORIA
NCL(9) 35 consultoria profissional em negocios,
assessoria em gestão de negocios, assessoria em
gestão comercial ou industrial, consultoria em gestão
de pessoal, consultoria em gestão de negócios.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONSULTORIA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830702130 17/08/2010
100
Tit.MONDIAL CONSULT ASSESSORIA EM
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10872842000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ST2 CONSULTORIA
NCL(9) 41 treinamento pratico (demonstração).
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
820771597.
Procurador: PAULO SERGIO DA SILVA
No.830702148 17/08/2010
Tit.MILTON SIMBERG ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52656121000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DU BEM

351

No.830702172 17/08/2010
351
Tit.KANEFUSA DO BRASIL COMÉRCIO DE
SERRAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11523118000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KANEFUSA
NCL(9) 07 serras de aço, arcos de serras, serras
circulares, serras manuais, lâminas para serras e
facas; sendo todos partes de máquinas.
*ALTERADA A ESPECFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUÁ-LA À NCL(9) 07 REIVINDICADA.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.830702180 17/08/2010
351
Tit.KANEFUSA DO BRASIL COMÉRCIO DE
SERRAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11523118000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KANEFUSA
NCL(9) 35 comércio de serras circulares para corte
de madeira, serras circulares para corte de metal
(serras circulares de cermet e serras circulares de
metal duro), serras circulares para corte de alumínio
e serras circulares para corte de plástico; facas para
corte de madeira, facas picador, facas de lascar,
facas desfolheadeiras, facas de corte (facas slicer),
facas clipper e facas jointer; facas para corte de
papel
e
celulose,
facas
sheeter
(facas
laminadadoras) e facas para guilhotina; brocas para
acabamento em madeiras e plásticos; blocos de
plainar madeiras; lâminas de corte para blocos e
pedras para afiar ferramentas.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.830702210 17/08/2010
Tit.MUCHCOLOURS S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7527845
*OPO. 830558276.
Procurador: SILVIO DARRE JUNIOR

241

No.830702229 17/08/2010
Tit.ERA S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7507810
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ERA

100

No.830702261 17/08/2010
025
Tit.NIKKEYFKEX COMERCIO DE VIDROS E
ESQUADRIAS METALICAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11048275000111
*REFERENTE AO DEPÓSITO DE MARCA OU
COMPROVE TRATAR-SE DE MICROEMPRESA.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA

No.830702288 17/08/2010
351
Tit.GORANGE-CULTIVO, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FRUTAS
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12134808000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GORANGE

351

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 07 buchas para motores de partida, motores
de partida, peças para motores de partida, bobinas
de ignição e plugs para unidades de ignição,
ventiladores ativados por eletricidade para motores e
componentes
para
ventiladores
ativados
eletronicamente para motores, interruptores para
coluna de direção, travas para direção.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI (REG.
818508566).
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830702237 17/08/2010
Tit.ERA S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7507810
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ERA

CFE(4) 2.1.25; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 41 serviço de ensino e treinamento nas
áreas de liderança, programação neuro linguistica
(pnl), hipnose, regressão, renascimento, estudos do
comportamento e cursos livres.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " GRUPO DE AÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO HUMANA".
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830702245 17/08/2010
351
Tit.SENSORMATIC ELECTRONICS, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7484470
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ILLUSTRA
NCL(9) 09 câmeras de segurança.
Procurador: PATRICIA LUSOLI

No.830702270 17/08/2010
241
Tit.EXPRESSO TERRA MAR LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02990590000172
*PED. 819623660.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA

CFE(4) 1.1.1; 24.15.3; 26.3.1; 26.15.1; 27.5.1
NCL(9) 40 processamento; reciclagem de resíduos
Procurador: O PRÓPRIO
No.830702164 17/08/2010
Tit.WILLIAM DE WILSON FERRAZ AVELINO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33097487824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GATH GRUPO DE AÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO HUMANA

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 09 alternadores, buchas, peças de
alternadores, instalação elétrica para traillers,
bobinas de campo, comutadores, magnetos,
induzidos para dinamos e para motores de partida,
relés, botões interruptores de pressão, interruptores
inertes, interruptores térmicos, reguladores de
voltagem, relés, reostatos, contatos térmicos,
módulos de ignição eletrônica, interruptores de
bateria e componentes de adr (transporte
internacional de produtos perigosos por rodovia),
travas de portas e de ignição, controles remotos para
abrir e fechar portas, sensores de freios abs.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

351

CFE(4) 5.7.11; 27.5.1
NCL(9) 35 comercio de frutas, verduras, raízes,
tuberculos, hortaliças e legumes frescos
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.830702296 17/08/2010
351
Tit.HONORA INDUSTRIES INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7517327
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HONORA
NCL(9) 14 relógios e jóias, incluidos nesta classe.
Procurador: RICCI & ASSOC. PROPR. INTELEC.
S/S LTDA
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No.830702300 17/08/2010
351
Tit.E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0038008
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NIAPURE
NCL(9) 01 sódio metálico e metilato de sódio para
uso industrial em geral
Procurador: DENISE A. A. CARVALHO
No.830702318 17/08/2010
241
Tit.M TRADE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08208755000198
*823694275
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

NCL(9) 03 shampoo, condicionador, defrizante,
mascaras de hidratação capilar reparador de pontas,
umificador, kit para tratamento de cauterização
pomada modeladora
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830702415 17/08/2010
Tit.GIOVAVI MARIANO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09721241000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GIOVANI VIDROS

351

No.830702326 17/08/2010
351
Tit.ALINE MATHEUS GADELHA DE OLIVEIRA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03139440000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LAVA BRASIL LAVANDEIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 20 vidros, espelhos, molduras e bisotês.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " VIDROS".
*ALTERADA A CLASSE INTERNACIONAL PARA
ADEQUAÇÃO AOS PRODUTOS REIVINDICADOS.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 37 prestação de serviços de lavanderia.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "LAVA" E "BRASIL",
ISOLADAMENTE, E DA EXPRESSÃO
"LAVANDERIA".
Procurador: ELCI MARIA TEIXEIRA GONÇALVES

No.830702423 17/08/2010
Tit.HYUNDAI MOTOR COMPANY (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0061280
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HYUNDAI i20

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 "aparelhos para locomoção por terra;
veículos,
automóveis,
incluindo
carros
de
passageiros, furgões, caminhões, ônibus, carros de
corrida, veículos refrigerados, carros esportivos,
motores
de
automóveis,
pára-choques
de
automóveis, pára-brisas, limpadores de pára-brisa,
assentos para automóveis, rodas para automóveis,
capôs para automóveis, "airbag" [dispositivo de
segurança
para
automóveis],
pneus
para
automóveis, cintos de segurança para automóveis,
buzinas para automóveis, espelhos retrovisores para
automóveis, portas para automóveis, carroceria de
automóveis, capas de assento para automóveis,
transmissões para veículos terrestres, mancais para
veículos terrestres, silenciosos para veículos
terrestres, correias de borracha para veículos
terrestres, tanques de combustível para veículos
terrestres, embreagens para veículos terrestres.
*PROSSEGUIRÁ COM O SINAL "I25" GRAFADO
COM A LETRA "I" MINÚSCULA, EM
CONFORMIDADE COM A APRESENTAÇÃO MISTA
DA MARCA.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.830702440 17/08/2010
Tit.HYUNDAI MOTOR COMPANY (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0061280
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HYUNDAI i45

351

No.830702385 17/08/2010
351
Tit.CASA DA CONSTRUÇÃO MATERIAIS LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06913770000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DA CONSTRUÇÃO CANDEIAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comercialização de materiais de
construção.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
CASA DA CONSTRUÇÃO.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830702393 17/08/2010
241
Tit.SANTARENA EVENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11517614000161
*PED. 902024280.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830702407 17/08/2010
Tit.MORENA MULHER DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE BELEZA LTDA - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07606768000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KUANZA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 aparelhos para locomoção por terra;
veículos,
automóveis,
incluindo
carros
de
passageiros, furgões, caminhões, ônibus, carros de
corrida, veículos refrigerados, carros esportivos,
motores
de
automóveis,
pára-choques
de
automóveis, pára-brisas, limpadores de pára-brisa,
assentos para automóveis, rodas para automóveis,
capôs para automóveis, "airbag" [dispositivo de
segurança
para
automóveis],
pneus
para
automóveis, cintos de segurança para automóveis,
buzinas para automóveis, espelhos retrovisores para
automóveis, portas para automóveis, carroceria de
automóveis, capas de assento para automóveis,
transmissões para veículos terrestres, mancais para
veículos terrestres, silenciosos para veículos
terrestres, correias de borracha para veículos
terrestres, tanques de combustível para veículos
terrestres, embreagens para veículos terrestres.
*PROSSEGUIRÁ COM O SINAL "I20" GRAFADO
COM A LETRA "I" MINÚSCULA, EM
CONFORMIDADE COM A APRESENTAÇÃO MISTA
DA MARCA.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.830702431 17/08/2010
Tit.HYUNDAI MOTOR COMPANY (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0061280
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HYUNDAI i25

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 aparelhos para locomoção por terra;
veículos,
automóveis,
incluindo
carros
de
passageiros, furgões, caminhões, ônibus, carros de
corrida, veículos refrigerados, carros esportivos,
motores
de
automóveis,
pára-choques
de
automóveis, pára-brisas, limpadores de pára-brisa,
assentos para automóveis, rodas para automóveis,
capôs para automóveis, "airbag" [dispositivo de
segurança
para
automóveis],
pneus
para
automóveis, cintos de segurança para automóveis,
buzinas para automóveis, espelhos retrovisores para
automóveis, portas para automóveis, carroceria de
automóveis, capas de assento para automóveis,
transmissões para veículos terrestres, mancais para
veículos terrestres, silenciosos para veiculos
terrestres, correias de borracha para veículos
terrestres, tanques de combustível para veículos
terrestres, embreagens para veículos terrestres.
*PROSSEGUIRÁ COM O SINAL "I45" GRAFADO
COM A LETRA "I" MINÚSCULA, EM
CONFORMIDADE COM A APRESENTAÇÃO MISTA
DA MARCA.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.830702458 17/08/2010
Tit.HYUNDAI MOTOR COMPANY (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0061280

351
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Tit.HYUNDAI MOTOR COMPANY (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0061280
*PED. 830725270.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HYUNDAI i35

No.830702482 18/08/2010
Tit.ROSELI MARIA DE ABREU - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09363449000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WA CELULARES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 aparelhos para locomoção por terra;
veículos,
automóveis,
incluindo
carros
de
passageiros, furgões, caminhões, ônibus, carros de
corrida, veículos refrigerados, carros esportivos,
motores
de
automóveis,
pára-choques
de
automóveis, pára-brisas, limpadores de pára-brisa,
assentos para automóveis, rodas para automóveis,
capôs para automóveis, "airbag" [dispositivo de
segurança
para
automóveis],
pneus
para
automóveis, cintos de segurança para automóveis,
buzinas para automóveis, espelhos retrovisores para
automóveis, portas para automóveis, carroceria de
automóveis, capas de assento para automóveis,
transmissões para veículos terrestres, mancais para
veículos terrestres, silenciosos para veículos
terrestres, correias de borracha para veículos
terrestres, tanques de combustível para veículos
terrestres, embreagens para veículos terrestres.
*PROSSEGUIRÁ COM O SINAL "I35" GRAFADO
COM A LETRA "I" MINÚSCULA, EM
CONFORMIDADE COM A APRESENTAÇÃO MISTA
DA MARCA.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.830702466 17/08/2010
Tit.HYUNDAI MOTOR COMPANY (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0061280
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HYUNDAI i40

351

CFE(4) 22.1.1; 27.5.1
NCL(9) 41 grupo musical
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 vendas de aparelhos celulares, peças,
chips.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CELULARES".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830702490 18/08/2010
351
Tit.D'BOA SURF COMERCIO DE ARTIGOS DO
VESTUARIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12266048000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: D'BOA SURF

351

CFE(4) 5.1.3; 6.6.25; 18.3.25; 27.5.1
NCL(9) 25 camisetas, bermudas, moletons, casacos,
jaquetas, bonés, cintos, calças, blusas, calcinhas,
cuecas, sungas, biquini, maio, saias, vestidos tocas,
macacões, meias.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SURF".
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 "aparelhos para locomoção por terra;
veículos,
automóveis,
incluindo
carros
de
passageiros, furgões, caminhões, ônibus, carros de
corrida, veículos refrigerados, carros esportivos,
motores
de
automóveis,
pára-choques
de
automóveis, pára-brisas, limpadores de pára-brisa,
assentos para automóveis, rodas para automóveis,
capôs para automóveis, "airbag" [dispositivo de
segurança
para
automóveis],
pneus
para
automóveis, cintos de segurança para automóveis,
buzinas para automóveis, espelhos retrovisores para
automóveis, portas para automóveis, carroceria de
automóveis, capas de assento para automóveis,
transmissões para veículos terrestres, mancais para
veículos terrestres, silenciosos para veículos
terrestres, correias de borracha para veículos
terrestres, tanques de combustível para veículos
terrestres, embreagens para veículos terrestres.
*PROSSEGUIRÁ COM O SINAL "I40" GRAFADO
COM A LETRA "I" MINÚSCULA, EM
CONFORMIDADE COM A APRESENTAÇÃO MISTA
DA MARCA.
Procurador: JOSE MOITA HORTA
No.830702474 17/08/2010

241

No.830702512 18/08/2010
351
Tit.ANTONIO REINALDO DAMASCENO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12416935879
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MANEIRA CERTA

No.830702504 18/08/2010
351
Tit.INNOVARE CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06088654000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OPEN INNOVATION

No.830702520 18/08/2010
Tit.JOSE INACIO DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00842721800
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZEZE DO ARROCHA
NCL(9) 41 grupo musical, banda
apresentação musical ao vivo
Procurador: O PRÓPRIO.

351

musical

No.830702652 18/08/2010
351
Tit.SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON STEEL CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7211520
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HTUFF
NCL(9) 06 placas de aço; canos/tubos de aço; folhas
de aço.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.830702660 18/08/2010
351
Tit.SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON STEEL CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7211520
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARILOY
NCL(9) 06 aço em forma de folha, haste, barra e/ou
lingote; fios de aço; placas de aço; canos/tubos de
aço.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.830702679 18/08/2010
351
Tit.SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON STEEL CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7211520
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NSGP
NCL(9) 06 placas de aço; folhas de aço.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.830702687 18/08/2010
351
Tit.SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON STEEL CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7211520
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: N-TUF
NCL(9) 06 placas de aço; folhas de aço
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.830702695 18/08/2010
100
Tit.BAHIABLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02926471000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BAHIA BLOCK

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 serviços de consultoria e assessoria
comercial.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INNOVATION".
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.830702725 18/08/2010
351
Tit.ARLINDO JORGE CABRAL NETO (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09012299000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRÁFICA&EDITORA SANTA CLARA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 19 concreto (partes de construção em -),
lajes não metálicas, telhas não metálicas, pisos ou
ladrilhos, material para construção, blocos de
cimento.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).:
827395752, 900044039 E 900945770. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DO(S)
PEDIDO(S) DE REGISTRO ANTERIOR(ES) DE
Nº(S) 827350708, PENDENTE(S) DE SOLUÇÃO,
CONSIDERADO(S) IGUALMENTE COLIDENTE(S)
COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830702709 18/08/2010
351
Tit.ATREVIDA LOCAÇÃO DE IMPLEMENTOS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11201870000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ATV ATREVIDA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 locação de andaimes, placas, máquinas e
equipamentos para construção civil.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS".
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830702717 18/08/2010
Tit.KEBAB'S LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12207855000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KB KEBAB'S BEER&FOOD

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 40 serviços gráficos (incluídos nesta classe),
impressão, impressão litográfica, impressão ofsete.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRÁFICA & EDITORA".
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A RESSALVA
"INCLUÍDOS NESTA CLASSE", PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 40 REIVINDICADA.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830702733 18/08/2010
351
Tit.J.P. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS
BEIJA FLOR LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09188834000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VITAFLOR

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 produtos de panificação tais como:
alimentares (massas ), alimentas farináceos, bebidas
à base de café, bebidas à base de chocolate,
biscoitos, biscoitos amanteigados, biscoitos de água
e sal, bolachas, bolos, brioches, café, café (bebidas
de ) com leite, carne (tortas de -), chá, chocolate,
chocolate (bebidas à base de ), chocolate (bebidas
de ) com leite, comestíveis (gelados ), confeitos,
empadas [tortas], farináceos (alimentos ), massas
alimentares, pãezinhos, pão, pão de queijo, pão de
frios, pão, broas, pão de gengibre, pastéis
[pastelaria], pizzas, pudins, sanduíches, tortas,
waffles.
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830702741 18/08/2010
100
Tit.STYLLO GESSO COMÉRCIO LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09306182000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STYLLO GESSO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 bar e restaurante.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "KEBAB'S" E "BEER&FOOD".
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 19 gesso [gipsita], cal, placas de gesso,
forros
[revestimentos]
não
metálicos
para
construção, divisórias não metálicas.
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG.
006928382.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830702768 18/08/2010
351
Tit.SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS
INDUSTRIAIS E PARA A CONSTRUÇÃO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61064838000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLIMAVER ACUSTIC
NCL(9) 17 painel rigido de lã de vidro de alta
densidade aglomerado por resinas sintéticas e
revestido externamente por barreiras de vapor
composto por fsk (foil scrim kraft) e internamente por
revestimento em tecido de vidro. [para isolamento]
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A RESSALVA
"PARA ISOLAMENTO" A FIM DE MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA
No.830702776 18/08/2010
351
Tit.D.S.DOS SANTOS - ADESTRAMENTO - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11310173000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LAONDA DOG CLUB.COM

CFE(4) 3.1.8; 27.5.1
NCL(9) 41 servicos de adestramento de caes.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "DOG CLUB" E ".COM".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830702806 18/08/2010
100
Tit.CUBILLAS PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04197918000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: G-ARTS TRANSPORTES

CFE(4) 26.13.1; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 39 serviços de tranporte e auxiliares
incluídos nesta classe, armazenagens, remoções,
mudanças
residenciais,
comerciais,
locais,
interestaduais e internacionais por via rodoviária,
aérea, marítima e fluvial e ferroviária, guardamóveis, armazéns gerais e corretagem de
transportes, embalagem e transporte de obras de
arte, transporte de sensíveis.
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG.
826148131.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830702822 18/08/2010

100
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Tit.CAIP PRODUÇÕES LTDA -ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11834698000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BLOCO CAIPIRINHA CAIP PRODUÇÕES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 produções de espetaculos artisticos,
culturais e esportivos (produção de festas),
montagens de palcos, arquibancadas e camarotes
em estrutura metalica, serviços de sonorização e
iluminação e locação de aparelhagem de som.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
901797618.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
No.830702830 18/08/2010
Tit.BEATRIZ SILVA GUIMARAES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11790220000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AKON COSMETICS

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comercio de cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COSMETICS".
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
No.830702849 18/08/2010
351
Tit.SINDICATO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS
DO MUNICIPIOS (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02967096000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VALE-TRANSPORTE

CFE(4) 18.1.23; 27.5.1
NCL(9) 36 emissão de bilhetes eletrônicos para o
transporte.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VALE TRANSPORTE".
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
No.830702857 18/08/2010
351
Tit.SINDICATO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS
DO MUNICIPIOS (BR/RN)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02967096000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PASSE FÁCIL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 emissão de bilhetes eletrônicos para o
transporte.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PASSE FÁCIL".
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
No.830702865 18/08/2010
351
Tit.SINDICATO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS
DO MUNICIPIOS (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02967096000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTUDANTE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 emissão de bilhetes eletrônicos para o
transporte.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESTUDANTE".
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
No.830702873 18/08/2010
351
Tit.GEKA GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7517424
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GEKA
NCL(9) 21 utensílios para uso doméstico e para a
cozinha; pentes e esponjas, escovas e pincéis (com
exceção dos destinados à pintura), em especial de
espuma para aplicação, limpeza e remoção para uso
cosmético, técnico, farmacêutico e medicinal;
materiais para a fabricação de escovas; vidro em
bruto ou semi acabados (com exceção do vidro de
construção) ; vidraria, porcelana e faiança, não
incluídos em outras classes, em especial aparelhos
para a demaquilagem não elétricos, escovas para a
lavagem de louça, ampolas de vidro, recipientes de
vidro para cosméticos, escovas para sobrancelhas,
escovas para os cilios, vassouras, esfregões
(escovas), pelos para escovas, cerdas de animais
para escovaria e pincéis, escovas, em especial para
uso cosmético e higiene dentária, escovas elétricas
(com exceção de partes de máquinas), escovas para
dentes, escovas para dentes elétricas, escovas de
toalete, fabricação de escovas, pentes elétricos,
estojos para pentes, balões em vidro (recipientes),
escovas para vidros de candeeiros, escovas para
unhas, esponjas para esfoliação da pele, caixas de
pó de arroz, estojos compactos de cosméticos,
aparelhos de limpeza manuais, suportes para pincéis
de barba, escovas de sapatos, engraxadoras não
elétricas, utensílios de toalete, cuidados do corpo,
estojos de toalete, pincéis para a aplicação de
cosméticos, acessórios cosméticos, nomeadamente
aplicadores; produtos para aplicar cosméticos,

esponjas, pincéis, espátulas, recipientes para
cotonetes; utensílios cosméticos para aplicação de
tinturas para cabelos; recipientes para cosméticos.
Prior.:008900128
22/02/2010 DE
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.830702881 18/08/2010
351
Tit.GEKA GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7517424
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GEKA
NCL(9) 20 embalagens em matérias plásticas, em
especial recipientes em plástico e fechos em
matérias plásticas; fechos em matérias plásticas em
forma de tampas de enroscar, de travamento e de
encaixe para uso cosmético, técnico, farmacêutico e
medicinal.
Prior.:008900128
22/02/2010 DE
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.830702890 18/08/2010
Tit.BRAL-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01399482000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRAL-MAX

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 21 tampas plásticas, incluídas nesta classe.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.830702903 18/08/2010
351
Tit.AIR MILES INTERNATIONAL TRADING B.V.
(PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7517440
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NECTAR
NCL(9) 43 arranjos, marcação e reserva de
alojamento; serviços de alojamento temporário.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830702911 18/08/2010
351
Tit.AIR MILES INTERNATIONAL TRADING B.V.
(PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7517440
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NECTAR
NCL(9) 41 serviços de entretenimento animado;
serviços de entretenimento audiovisual, serviços de
entretenimento interativo; produção de desenhos
animados
(filmes);
produção
de
filmes
cinematográficos; entretenimento sob a forma de
desenhos animados ou filmes cinematográficos
fornecidos em linha, através da internet ou outra
rede mundial de comunicações; entretenimento sob
a forma de desenhos animados ou filmes
cinematográficos fornecidos através de telemóveis
ou telefones celulares e/ou outros dispositivos sem
fios; fornecimento de publicações eletrônicas, não
passíveis de download.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830702920 18/08/2010
351
Tit.AIR MILES INTERNATIONAL TRADING B.V.
(PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7517440
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NECTAR
NCL(9) 39 agência de viagens; serviços de agência
de reservas; organização, marcação e reserva de
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viagens de férias e excursões por via terrestre,
marítima e aérea; serviços de assessoria em matéria
de informações relacionados com os serviços atrás
referidos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830702938 18/08/2010
351
Tit.AIR MILES INTERNATIONAL TRADING B.V.
(PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7517440
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NECTAR
NCL(9) 36 serviços de cartões de crédito, cartões
multibanco e cartões de débito.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830702946 18/08/2010
100
Tit.AIR MILES INTERNATIONAL TRADING B.V.
(PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7517440
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NECTAR
NCL(9) 35 publicidade; organização, execução e
supervisão de programas de fidelidade e de planos
de vendas e incentivos promocionais; organização
de concursos com fins publicitários ou comerciais;
serviços promocionais; consultoria de negócios;
informações de negócios; gestão de bases de dados
informáticas; compilação de informações em bases
de dados informáticas; serviços de assessoria e
consultoria em matéria de gestão de bases de dados
e marketing; análise de dados de empresas;
investigações e análises no domínio dos negócios;
organização de exposições ou feiras comerciais para
fins comerciais ou publicitários; serviços de compras
retalhistas e serviços de compras retalhistas
eletrônicas, todos relacionados com produtos e
equipamentos para automóveis, publicações, artigos
de papelaria, cd, dvd, suportes de registro
magnético, discos de gravação, jogos de vídeo,
jogos de computador, obras musicais e audiovisuais
fornecidas através da lnternet e outras redes de
comunicações informáticas e eletrônicas ou através
de tecnologias sem fios, computadores e software,
telefones, brinquedos, jogos e equipamento de
desporto, artigos de construção e beneficiação de
habitações para o sector da bricolagem, plantas de
jardim e ferramentas e equipamentos de jardinagem,
equipamentos elétricos e eletrônicos para uso
doméstico, incluindo produtos de linha branca,
máquinas para uso doméstico, ferramentas manuais,
artigos de ótica, máquinas e artigos fotográficos,
joalharia, relógios, produtos de banheiro e de
aquecimento,
vestuário,
chapelaria,
calçado,
acessórios de moda, artigos em couro e imitações
de couro, malas de senhora, porta-moeda e artigos
de bagagem, artigos e acessórios de viagem,
móveis, recipientes e utensílios para uso doméstico,
louça de barro e vidraria, artigos de decoração para
o lar, produtos têxteis, retrosaria (armarinho), roupa
de mesa, cosméticos, produtos de toalete, produtos
de saúde e beleza, alimentos e bebidas (alcoólicas e
não alcoólicas), alimentos para animais de
estimação, equipamentos e produtos para animais
de estimação, produtos de tabaco e acessórios para
fumadores; a reunião, em beneficio de terceiros, de
uma variedade de prestadores de serviços,
permitindo aos clientes ver e comprar facilmente
esses serviços, nomeadamente serviços bancários,
financeiros e de seguros, serviços de clube
automóvel, serviços de telecomunicações, serviços
de floristas, serviços de leilão em linha, serviços de
saúde e beleza, serviços de emissão de bilhetes e
de entretenimento, serviços de marcação de viagens
e férias e serviços de marcação de alojamento;
serviços de pesquisa relacionados com investigação
de mercado; análise de dados de pesquisas de
mercado; recolha de informações sobre análises de
mercado; recolha de informações sobre pesquisas
de mercado; pesquisas de mercado informatizadas;
interpretação de dados de pesquisas de mercado;
serviços relacionados com a análise de dados de
transações de clientes e com o comportamento de
clientes.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).:
814157270, 817624686, 817767355, 821793802,
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825312043, 826174132, 826589820. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DO(S)
PEDIDO(S) DE REGISTRO ANTERIOR(ES) DE
Nº(S) 826910351, 827096429 E 827303017,
PENDENTE(S) DE SOLUÇÃO, CONSIDERADO(S)
IGUALMENTE COLIDENTE(S) COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830702954 18/08/2010
351
Tit.AIR MILES INTERNATIONAL TRADING B.V.
(PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7517440
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NECTAR
NCL(9) 16 produtos de impressão, publicações,
jornais, revistas e periódicos; material de promoção,
brochuras e panfletos; vouchers; cartões de crédito,
incluídos nesta classe; cartões para serem utilizados
em programas de incentivos de vendas e
promocionais e em serviços promocionais, incluídos
nesta classe; formulários (impressos); material de
instrução ou de ensino.
*ADICIONADA À ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO
À
CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830702962 18/08/2010
Tit.TOSHIBA LIGHTEC KABUSHIKI KAISHA
(TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY
CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7517467
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: E-CORE

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 11 lâmpadas elétricas; aparelhos e
instrumentos
para
iluminação;
lâmpadas
fluorescentes e tubos; aparelhos para iluminação
utilizando diodo emissor de luz (led); tubos
luminosos para iluminação.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830702970 18/08/2010
150
Tit.DIVX, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5024889
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NECTAR
NCL(9) 09 software destinado ao tratamento e à
gestão da informação; software para utilização em
publicidade;
software
relacionado
com
a
organização, execução e supervisão de planos de
vendas e incentivos promocionais e de serviços
promocionais; suportes de dados: equipamentos
para o tratamento da informação; desenhos
animados, filmes cinematográficos; filmes e vídeos
animados: filmes cinematográficos em linha;
programas de computador com entretenimento
interativo; jogos de computador, aparelhos para
registro, transmissão ou reprodução de som ou
imagens; suportes de dados magnéticos, discos prégravados, cd, cd-rom, dvd e vídeos; cartões
codificados ou magnéticos; cartões de pagamento
magnéticos ou codificados, cartões telefônicos e/ou
cartões destinados a planos de vendas e incentivos
promocionais e a serviços promocionais; publicações
eletrônicas; software para análise de informações de
mercado. todos os bens acima mencionados usados
em relação com programas de fidelidade e
esquemas de incentivo.
*ADICIONADA À ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"TODOS OS BENS ACIMA MENCIONADOS
USADOS EM RELAÇÃO COM PROGRAMAS DE
FIDELIDADE E ESQUEMAS DE INCENTIVO"
CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DAS
PETIÇÕES: PET.(WB) 810110434807, DE
24/06/2011 E PET.(WB) 810110460166, DE
02/09/2011.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830703004 18/08/2010
351
Tit.INDÚSTRIA MECÂNICA VISINOX LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12207610000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VISINOX

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 07 máquinas e equipamentos para uso geral.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830703039 19/08/2010
351
Tit.OVELL CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11768021000178
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.830702989 18/08/2010
150
Tit.DIVX, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5024889
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830702997 18/08/2010
175
Tit.AIR MILES INTERNATIONAL TRADING B.V.
(PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7517440
*PET.(WB) 810110434806, DE 24/06/2011, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA A
HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA
OPOSIÇÃO. INT. ADVOCACIA PIETRO ARIBONI
S/C.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830702997 18/08/2010
351
Tit.AIR MILES INTERNATIONAL TRADING B.V.
(PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7517440

CFE(4) 27.5.1; 28.3
NCL(9) 25 calças, blusas, bonés, camisetas, meias,
boinas, bermudas, shorts, agasalhos, camisas,
tocas, sungas, chapéus, casacos, cintos, coletes,
goros, faixas (vestuario), jaquetas, biquinis, roupas
de ginasticas, luvas, bandanas, macações.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830703047 19/08/2010
100
Tit.OVELL CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/SP)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11768021000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FORÇA SUL
NCL(9) 25 calças, blusas, bonés, camisetas, meias,
boinas, bermudas, shorts, agasalhos, camisas,
calças, moleton, blusas moleton, bermudas
esportivas, tocas, sungas, chapeus, casacos, cintos,
coletes, goros, faixas (vestuario), jaquetas, biquinis,
roupa de ginastica, luvas, bandanas, macações
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.900735929.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830703101 19/08/2010
Tit.MENU MATERNO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12137751000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MENU MATERNO

351

No.830703055 19/08/2010
351
Tit.MARCIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24872831810
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DR. SPIKE
CFE(4) 2.5.2; 27.5.1
NCL(9) 41 treinamento de babás. consultoria na área
de gestação, amamentação, cuidados pós parto,
cuidados do recém nascido e desenvolvimento de
ambientes. assessoria para pessoas que busquem
informações e procedimentos de enfermagem nos
cuidados materno infantil
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MATERNO".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 41 grupo musical - apresentação de shows
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830703110 19/08/2010
Tit.MENU MATERNO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12137751000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MENU MATERNO

351

No.830703063 19/08/2010
100
Tit.ANTONIO JANIO VIEIRA DO AMARAL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38054633831
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FORRÓ TRILHA MUSICAL
NCL(9) 41 grupo musical apresentação de shows
musicais
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830703080 19/08/2010
100
Tit.W4M COSMÉTICOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12365768000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VISUALPARIS
NCL(9) 35 comércio varejista de cosméticos em
geral como: perfumes, shampoos, condicionadores,
máscaras, dermo cosméticos cremes, entre outros.
*INCISOXIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
800180445.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830703098 19/08/2010
Tit.MENU MATERNO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12137751000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MENU MATERNO

351

CFE(4) 2.5.2; 27.5.1
NCL(9) 35 aluguel de bombas tira leite e outros
aparelhos a serem utilizados no pós parto. comércio
de produtos de saúde e materiais utilizados nos
cuidados materno infantis.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MATERNO".
Procurador: O PRÓPRIO.

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MYL IMÓVEIS

CFE(4) 26.3.3; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 36 locação de bens móveis, agenciamento,
corretagem de bens imóveis, análises, exames,
pesquisas e informações, coleta e rocessamento de
dados de qualquer natureza. administração de
imóveis por conta de terceiros.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IMÓVEIS"
Procurador: CPA - CENTRAL PAULISTA DE
ASSESSORIA SS LTDA.
No.830703160 19/08/2010
100
Tit.EMMANUEL ADOLFO RUEDA DE PAIVA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05905267740
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BEIJO DA SORTE
NCL(9) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais.
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 128 DA LPI.
Procurador: OLAVO MARIANO RIBEIRO
No.830703179 19/08/2010
100
Tit.EMMANUEL ADOLFO RUEDA DE PAIVA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05905267740
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BEIJO DA SORTE
NCL(9) 38 telecomunicações.
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 128 DA LPI.
Procurador: OLAVO MARIANO RIBEIRO

CFE(4) 2.5.2; 27.5.1
NCL(9) 44 assistência a mulher no ciclo gravídico.
puerperal orientação.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830703128 19/08/2010
351
Tit.GONÇALVES VAZ COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE FRALDAS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07681767000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DOGS CARE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
16
fraldas
descartaveis
higiênicas
veterinárias de longa duração. tapetes higiênicos
descartáveis veterinários de longa duração
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "DOGS"," CARE"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830703152 19/08/2010
Tit.ANA MARIA COSTA DOS SANTOS SANTI
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05406751000126

351

No.830703187 19/08/2010
100
Tit.EMMANUEL ADOLFO RUEDA DE PAIVA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05905267740
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BEIJO DA SORTE
NCL(9) 35 propaganda; gestão de negócios;
administração de negócios; funções de escritório.
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 128 DA LPI.
Procurador: OLAVO MARIANO RIBEIRO
No.830703195 19/08/2010
100
Tit.EMMANUEL ADOLFO RUEDA DE PAIVA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05905267740
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BEIJO DA SORTE
NCL(9) 16 almanaques, calendários de papel,
jornais, revistas, livros, impressos de todos os tipos,
albuns, moldes de papel e impressos em geral.
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 128 DA LPI.
Procurador: OLAVO MARIANO RIBEIRO
No.830703209 19/08/2010
351
Tit.WIVIANNY CHRISTHINNY CAHINO TERTO
ALCOFORADO (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12303805000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIOMARKER
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comercialização de suplementos
esportivos, vitaminas e minerais, comércio de artigos
esportivos, comércio de cosméticos e vendas de
suplementos pela internet.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830703225 19/08/2010
Tit.DELISSIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
MASSAS ALIMENTICIAS LTDA - ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08984467000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DELLÍSSIMA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 alimentares (massas -), farináceos
(alimentos -), massas alimentares, massas com ovos
[talharim], massas [alimentares], massas alimenticias
cozidas, massas alimenticias recheadas e preparada
a outro modo.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830703233 19/08/2010
100
Tit.ALEXANDRE MERCURI ARTD' JÓIA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04601408000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OURO DESIGN JÓIA COM CRIATIVIDADE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 14 bijuteria (artigos de -) joalheria objetos em
ouro
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830703241 19/08/2010
100
Tit.ANTONIO CLECIO BITTENCOURT VIEIRA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08708099000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAFÉ NOVA ESTRELA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 café
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
818769505.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830703250 19/08/2010
351
Tit.LIFE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
FRALDAS E COSMÉTICOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10724512000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MASTER CARE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comercialização de fraldas de papel ou
celulose
para
bebês,
lenços
umedecidos,
absorventes, fraldas-calça de papel ou celulose
geriatrica e descartaveis.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830703268 19/08/2010
Tit.ROVCAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CAPACETES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11283154000154
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

351

No.830703284 19/08/2010
351
Tit.MORAIZINHO COMERCIO DE PARAFUSOS
LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00534258000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MORAIZINHO COMÉRCIO DE
PARAFUSOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comercio de artigos de ferragem,
inclusive de parafusos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COMÉRCIO DE PARAFUSOS".
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
No.830703357 19/08/2010
Tit.ROSELI MARIA DE ABREU - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09363449000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WA CELULARES

CFE(4) 2.3.25; 9.7.1; 18.1.5
NCL(9) 09 capacetes de segurança para esportes,
capacetes para proteção, viseiras (proteção),
viseiras antiofuscantes, capacete de bombeiro,
capacete de proteção para motociclistas e ciclistas,
capacetes para equitação (ompi) e peças e partes
dos produtos mencionados.
Procurador: EDIVAL MARCOS OLIVEIRA JUNIOR
No.830703276 19/08/2010
Tit.ROVCAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CAPACETES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11283154000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROVCAN

CFE(4) 9.7.1; 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 09 capacetes de segurança para esportes,
capacetes para proteção, viseiras (proteção),
viseiras antiofuscantes, capacete de bombeiro,
capacete de proteção para motociclistas e ciclistas,
capacetes para equitação (ompi) e peças e partes
dos produtos mencionados.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
901774502.
Procurador: EDIVAL MARCOS OLIVEIRA JUNIOR

100

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 manutenção, reparo, troca de peças e
componentes de celulares.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CELULARES".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830703373 19/08/2010
351
Tit.CHURRASQUERIA COMÉRCIO DE CARNES E
BEBIDAS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08328604000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHURRASQUERIA
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de carnes e bebidas
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.830703381 19/08/2010
351
Tit.PVTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
POLÍMEROS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08534940000253
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRASFOAM COLCHÕES E ESPUMAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 20 colchões *. espumas. travesseiros..
almofadas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COLCHÕES E ESPUMAS".
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.830703411 19/08/2010
100
Tit.KM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08916605000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAN REFRIGERAÇÃO TECHNOLOGY

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 serviços de manutenção, reparação e
instalação de máquinas e equipamentos de ar
condicionado, máquinas e equipamentos para
cozinha, restaurante, bares e hóteis
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
816627363 E 822886197
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.830703420 19/08/2010
351
Tit.OB CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA EPP
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12090248000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OB CORRESPONDENTE BANCÁRIO
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 cobrança (serviços de -).. consultoria
financeira.. gestão financeira.. financeiro (patrocínio ).. financiamento (serviços de -). correspondente de
instituições financeiras
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "CORRESPONDENTE
BANCÁRIO"
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 consultoria e informação na área médica,
assessoria, consultoria e informação no campo da
saúde e da medicina, serviços médicos, serviços de
associação de classe profissional e representação
de médicos, bem como de defesa dos interesses da
classe, junto a orgãos públicos em geral.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CASA SEGURA".
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA

No.830703489 19/08/2010
Tit.MILLER HEIMAN INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7420099
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MILLER HEIMAN

No.830703594 19/08/2010
351
Tit.SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43833375000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CASA SEGURA SBOT

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 (concepção e elaboração de software de
computadores para dar suporte às metodologias
aplicadas em aulas.)
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.830703578 19/08/2010
100
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OFERTAS DE ARRASAR CB
COMPREBEM

CFE(4) 2.9.1; 26.4.12; 27.5.1
NCL(9) 35 promoção de vendas para terceiros.
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: RICCI & ASSOC. PROPR. INTELEC.
S/S LTDA
No.830703586 19/08/2010
351
Tit.SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43833375000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA SEGURA SBOT

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 jornais; revista [periódicos];
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830703608 19/08/2010
351
Tit.SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43833375000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA SEGURA SBOT

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 treinanento, cursos e ensino para seus
associados na especialidade, promover cursos de
especialização em ortopedia e traumatologia e
desenvolver programas de ensino na área e, ainda,
confeccionar provas para avaliação e admissão de
médicos na categoria, promover e desenvolver
material didático para utilização em seus cursos e
programa de ensino, bem como publicar
regularmente outras publicações necessárias para
abordagem de temas na área de ortopedia e
traumatologia
para
seus
associados,
organização(através de sua comissão executiva) de
congressos, palestras e seminários para seus
associados.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CASA SEGURA".
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de câmbio de veículos, capa para cobertura de
motos, capa para estepe de veículos, capa para
para-choque de veículos, capa para porta malas de
veículos e mochilas para rack, capa para banco de
veículos, capa para motociclistas, capa para ímãs,
com aderencia para lataria de veículos, que facilita
sua identificaçao.
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA

Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830703616 19/08/2010
Tit.M D T INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01025974000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OUT IN

351

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comercialização, importação, exportação,
representação, distribuição de prótese de quadril,
joelho, coluna, trauma, buco, artigos ortopédicos e
demais instrumentos médicos.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 capas para volante de veículos, capas
para cobertura moldada para veículos, capas para
assento de veículos, capa protetora para manopla
de câmbio de veículos, capa para cobertura de
motos, capa para estepe de veículos, capa para
para-choque de veículos, capa para porta malas de
veículos e mochilas para rack, capa para banco de
veículos, capa para motociclistas, capa para imás,
com aderencia para lataria de veículos, que facilita
sua identificação.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVODA
EXPRESSÃO "ECOLOGICAMENTE CORRETO".
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA

No.830703624 19/08/2010
Tit.M D T INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01025974000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OUT IN

No.830703675 19/08/2010
351
Tit.HOLLYCAP PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05501905000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MONSTERS MAXINE

351

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 10 prótese de quadril, joelho, coluna, trauma,
buco, artigos ortopédicos e demais instrumentos
médicos.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830703632 19/08/2010
351
Tit.M D T INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01025974000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIMPLANT
NCL(9) 35 comercialização, importação, exportação,
representação, distribuição de prótese de quadril,
joelho, trauma, buco, artigos ortopédicos e demais
instrumentos médicos.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830703640 19/08/2010
351
Tit.M D T INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01025974000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UNIMPLANT
NCL(9) 10 prótese de quadril, joelho, coluna, trauma,
buco, artigos ortopédicos e demais instrumentos
médicos.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830703659 19/08/2010
351
Tit.HOLLYCAP PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05501905000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECOLOGICAMENTE CORRETO MAXINE

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 12 capas para volante de veículos, capas
para cobertura moldada para veículos, capas para
assento de veículos, capa protetora para manopla
de câmbio de veículos, capa para cobertura de
motos, capa para estepe de veículos, capa para
para-choque de veículos, capa para porta malas de
veículos e mochilas para rack, capa para banco de
veículos, capa para motociclistas, capa para ímãs,
com aderencia para lataria de veículos, que facilita
sua identificação.
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA
No.830703683 19/08/2010
351
Tit.HOLLYCAP PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05501905000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECO ADRENALINA MAXINE

CFE(4) 2.9.14; 27.5.1
NCL(9) 12 capas para volante de veículos, capas
para cobertura moldada para veículos, capas para
assento de veículos, capa protetora para manopla

No.830703691 19/08/2010
351
Tit.HOLLYCAP PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05501905000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ACENDE NO ESCURO MAXINE

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 12 capas para volante de veículos, capas
para cobertura moldada para veículos, capas para
assento de veículos, capa protetora para manopla
de câmbio de veículos, capa para cobertura de
motos, capa para estepe de veículos, capa para
para-choque de veículos, capa para porta malas de
veículos e mochilas para rack, capa para banco de
veículos, capa para motociclistas, capa para imás,
com aderencia para lataria de veículos, que facilita
sua identificação
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACENDE NO ESCURO".
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA
No.830703705 19/08/2010
351
Tit.HOLLYCAP PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05501905000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRILHA NO ESCURO MAXINE

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 12 capas pâra volante de veículos, capas
para cobertura moldada para veículos, capas para
assento de. veículos, capa protetora para manopla
de câmbio de veículos, capa para cobertura de
motos, capa para estepe de veículos, capa para
para-choque de veículos, capa para porta malas de
veículos e mochilas para rack, capa para banco de
veículos, capa para motociclistas, capa para ímãs,
com aderencia para lataria de veículos, que facilita
sua identificação.
Apostila: SEM DIREITO O USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRILHA NO ESCURO"
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA
No.830703721 19/08/2010
351
Tit.PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA S.R.L.
(IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5049830
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: P-SUN
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No.830710140 27/07/2010
400
Tit.PIERRE FABRE MEDICAMENT (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0195073
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NasoDrill
NCL(9) 05 solução para lavagem nasal.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 cabos para uso solar e fotovoltaico
células solares e fotovoltaicas e baterias solares e
fotovoltaicas para geração de eletricidade e energia,
aparelhos e instrumentos para a condução,
comutação, transformação acumulação regulação ou
controle de energia, em particular a eletricidade,
nomeadamente
para
utilização
fotovoltaica,
conversão da energia solar e fotônica em outros
estados de energia, bem como para as energias
renováveis.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830703829 20/08/2010
100
Tit.LG ELECTRONICS INC. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6729045
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Black Onyx
NCL(9) 39 distribuição de energia.
Prior.:45-2010-0002321 04/06/2010 KR
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGISTRO
819017809.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.830703845 20/08/2010
004
Tit.LG ELECTRONICS INC. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6729045
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Back contact
NCL(9) 37 instalação de geradores; construção de
usinas; instalação de instalações de geração de
energia fotovoltaica.
Prior.:45-2010-0002323 04/06/2010 KR
*POR INCORREÇÃO NA MARCA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830703853 20/08/2010
004
Tit.LG ELECTRONICS INC. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6729045
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Back contact
NCL(9) 19 telhados, não metálicos, com células
solares incorporadas.
Prior.:45-2010-0002323 04/06/2010 KR
*POR INCORREÇÃO NA MARCA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830703900 20/08/2010
Tit.LG ELECTRONICS INC. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6729045
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Power-full
NCL(9) 39 distribuição de energia.
Prior.:45-2010-0002322 04/06/2010 KR
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.830710167 27/07/2010
400
Tit.PIERRE FABRE MEDICAMENT (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0195073
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PEDI-MED
NCL(9) 03 sabonetes, óleos essenciais, cosméticos,
cremes para os pés.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830711660 28/07/2010
400
Tit.SPORLOISIRS S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0123862
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: L.12.12
NCL(9) 18 couro e imitações de couros, produtos
nessas matérias não incluídos em outras classes;
peles de animais; malas e bolsas de viagem; guardachuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e
selaria.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830711783 10/06/2010
400
Tit.TEATRALI PRODUÇÕES CULTURAIS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08467166000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEATRO DAS ARTES

No.830710191 27/07/2010
400
Tit.PIERRE FABRE MEDICAMENT (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0195073
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PEDI-MED
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas, preparações
para a higiene e cuidado dos pés.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830711015 28/07/2010
Tit.CERRUTI 1881 (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0196070
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: 18CRR81 CERRUTI

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 serviços de administração e locação de
espaços de teatros, salas e outros ambientes
imobiliários.
Procurador: RICARDO FERRI
No.830711791 10/06/2010
400
Tit.TEATRALI PRODUÇÕES CULTURAIS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08467166000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEATRO DAS ARTES

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 25 couro e limitações; peles de animais;
malas e bolsas, guarda-chuvas, guarda-sóis e
bengalas; chicotes, arreios e selaria.
Procurador: TRENCH ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS
No.830711031 28/07/2010
Tit.CERRUTI 1881 (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7098758
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: 18CRR81 CERRUTI

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 organização, promoção e produção de
espetáculos culturais, teatrais, cinematográficos,
exposições, festivais, feiras, congressos e similares
desta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "TEATRO" E "ARTES",
ISOLADAMENTE.
Procurador: RICARDO FERRI

100

No.830704051 20/08/2010
241
Tit.PRO-TEXTIL IND. E COM. DE ACESSÓRIOS
TEXTEIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10385286000124
*(OPOS.): 902784501
Procurador: P.A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 18 roupas e acessórios, calçados de todos
os tipos e artigos de chapelaria.
Procurador: TRENCH ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS

No.830712135 29/07/2010
400
Tit.SPORLOISIRS S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0123862
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: L.12.12
NCL(9) 03 preprações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões;
perfumaria, óleos assenciais, cométicos, loções para
os cabelos
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.830711651 28/07/2010
Tit.SPORLOISIRS S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0123862
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: L.12.12
NCL(9) 25 vestuário, calçados e chapelaria.

No.830713158 30/07/2010
Tit.RICETEC AG (LI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4837851
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CETUS
NCL(9) 31 sementes híbridas

400

400
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Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.
No.830715142 21/06/2010
090
Tit.ANTONIO MARCONDES CESAR FILHO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12877298787
*PRESTE ESCLARECIMENTOS QUANTO À
ESPECIFICAÇÃO REQUERIDA, UMA VEZ QUE
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE
ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL EMERGENCIAL 24
HORAS" É GENÉRICA, "SEGUROS" ESTÃO NA
NCL(9) 36, E "SERVIÇOS DE REPAROS E
INSTALAÇÃO" ESTÃO NA NCL(9) 37. CUMPRA NA
NCL(9).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830715746 07/08/2009
Tit.STEMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09274024000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STEMAX TODA BOA

NCL(9) 11 equipamento dispensador de bebidas
refrigeradas.
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.
No.830720120 11/03/2010
351
Tit.CONDESSA CAVALCATI CONFECÇÕES LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11469679000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: C CONDESSA CAVALCANTI INTIMO LUXO

CFE(4) 1.15.15; 27.5.1
NCL(9) 41 treinamento, cursos e palestras
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EFICAZ".
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 confecções [vestuário], a saber:
camisolas com marcas próprias.
*EM
RETIFICAÇÃO
AO
DEFERIMENTO
PUBLICADO NA RPI 2183, DE 06/11/2012, TENDO
EM VISTA INCORREÇÃO NA INCLUSÃO DE
APOSTILA.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(9) 25 artigos do vestuário e acessórios,
incluídos nesta classe.
*INC. XIX DO ART. 124 DA LPI. REG. 901697028.
RETIRADA DA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO" E INSERIDA
"INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL (9) 25 REIVINDICADA.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 preparações para os cuidados do corpo e
da beleza.
Prior.:30 2010 0089679 12/02/2010 DE
*POR INCORREÇÃO NO NÚMERO DA
PRIORIDADE UNIONISTA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830718729 11/08/2010
Tit.THE COCA-COLA COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0130710
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FREESTYLE

351

No.830722700 13/08/2010
Tit.FROG'S DE IGUAÇÚ SUCOS E LANCHES
LTDA-ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74101395000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FROG'S SUCOS E LANCHES

100

No.830721983 08/07/2010
400
Tit.INTERVASE - INTERVENÇÕES PREVENTIVAS
DIAGNÓSTICAS E TERPÊUTICAS EM CIRURGIA
VASCULAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10879772000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERVASC-INTERVENÇÕES
VASCULARES

No.830717862 10/08/2010
235
Tit.DSM IP ASSETS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4948378
*CED. - MARTEK BIOSCIENCES CORPORATION
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.830718290 10/08/2010
004
Tit.NEUBOURG SKIN CARE GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5073960
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HYPO2

No.830722696 13/08/2010
241
Tit.GATEWAY SECURITY LIBRARY & SOLUTIONS
- BIBLIOTECA & SOLUÇÕES PARA A
SEGURANÇA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06324830000150
*PED. 830198547
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 3.11.12
NCL(9) 43 serviços de lanchonete, atendimentos à
clientes, vendas de produtos (sanduíches, sucos,
bebidas em geral e etc.) alimentícios
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
819692484.
Procurador: LUIS GUSTAVO B. COELHO M. DE
CARVALHO
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 consulta em angiologia e cirurgia
vascular; tratamento clínico e cirurgico de doênças
vasculares; confecção de fistula para hemodiálise
implante e retiradas de cateteres para diálise e
quimioterapia; tratamento ecoguiado de varizes de
membros inferiores; tratamento de varizes (qualquer
técnica); curativos; usg dopller colorido; anuscopia;
retos sigmoidoscopia flexível; manometria anorretal;
ligadura elástica de hemorroideas; coloscopia ana e
perineal; colonoscopia; cirurgias abertas e vídeo
laparoscopicas em coloproctologia; tratamento
clínico e cirurgico de doênças em colo proctologia e
controle clínico e cirurgico de doênças sexualmente
transmissível
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'INTERVENÇÕES VASCULARES'.
Procurador: CHRISTIANE SAYONARA DO
NASCIMENTO GUIMARÃES
No.830722688 13/08/2010
351
Tit.COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43776517000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EFICAZ

No.830722718 13/08/2010
351
Tit.EDUARDO MATTOS DE AGUIAR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73613355787
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA FILHOS DE PLATÃO
NCL(9) 41 grupo musical - shows e espetáculos
artísticos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BANDA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830722726 13/08/2010
351
Tit.ALEXANDRE NEVES DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05154184718
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALEX SANDER
NCL(9) 41 cantor; compositor, apresentação em
casa de shows, dançarino, palestrante, executante
de instrumentos musicais.
*ALTERADA O TEXTO DA ESPECIFICAÇÃO PARA
CONSTAR A REDAÇÃO "CANTOR; COMPOSITOR,
APRESENTAÇÃO EM CASA DE SHOWS,
DANÇARINO, PALESTRANTE, EXECUTANTE DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE INTERNACIONAL
INICIALMENTE REIVINDICADA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830722734 13/08/2010

100
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Tit.ZACAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42479964000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARIA ANTONIA
NCL(9) 25 roupas e acessórios do vestuário
[incluídos nesta classe].
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
900715626 ALTERADO O TEXTO DA
ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À
CLASSE REIVINDICADA
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830722742 13/08/2010
351
Tit.CONTEMPLA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81528119000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTEMPLA CASAS EM CONCRETO

Marca: ALTERIAN
NCL(9) 42 serviços de consultoria e suporte em
computação; programação de computador; serviços
de integração de computadores; serviços online de
ajuda e suporte a intenet; todos incluídos nesta
classe
Procurador: CARLA CASTELLO
No.830722793 13/08/2010
351
Tit.ALTERIAN TECHNOLOGY LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645864
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALTERIAN
NCL(9) 09 programa de computador para análise,
armazenamento, gerenciamento e manipulação de
dados; todos incluídos nesta classe
Procurador: CARLA CASTELLO
No.830722815 13/08/2010
100
Tit.EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33497660000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KINOPLEX PLATINUM

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 salas de cinema
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
822856948. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO(S) PEDIDO(S) DE REGISTRO
ANTERIOR(ES) DE NÚMERO(S) 828093644,
AINDA NÃO REGISTRADO(S), CONSIDERADO(S)
IGUALMENTE COLIDENTE(S) COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830722840 13/08/2010
100
Tit.VAHRCAV PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07052569000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOOTBALL OUTLET

CFE(4) 26.4.3; 27.5.1
NCL(9) 37 serviços de contrução e reparação de
obras civis, serviços de reparação, conservação e
montagem de instalação elétrica, hidráulica e gás
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CASAS EM CONCRETO".
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOCIADOS
No.830722750 13/08/2010
241
Tit.PIMENTA ROSA COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04305932000101
*REG.C/PAN 901815527, PED. 901993824, OPOS.
830677321.
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.830722769 13/08/2010
351
Tit.WETZEL S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84683671000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WEFLEX DUTO
NCL(9) 09 tubos para linhas elétricas; conexões para
linhas elétricas; dutos [eletricidade]; eletrodutos
[condutos de eletricidade]; eletrodutos rígidos;
eletrodutos flexíveis e outras peças utilizadas como
acessórios para instalações elétricas incluídas nesta
[todos fabricados em material plástico]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DUTO".
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.830722777 13/08/2010
351
Tit.BEIJING HUICHENGJIYE ENGINEERING
TECHNOLOGY CO., LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645856
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RPC
NCL(9) 19 concreto; elementos de concreto para a
construção; placas de cimento; cofragens não
metálicas para concreto; canos de cimento; canos
não metálicos para calhas; balaústres; calha não
metálicas para construção; materiais de construção
não metálicos; construções não metálicas
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.830722785 13/08/2010
Tit.ALTERIAN TECHNOLOGY LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645864
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 salas de cinema
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
822856948. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO(S) PEDIDO(S) DE REGISTRO
ANTERIOR(ES) DE NÚMERO(S) 828093644,
AINDA NÃO REGISTRADO(S), CONSIDERADO(S)
IGUALMENTE COLIDENTE(S) COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830722823 13/08/2010
100
Tit.EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33497660000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KINOPLEX PLATINUM

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 o comércio, através de qualquer meio, de
calçados, de todos os tipos, artigos do vestuário de
uso comum e para a prática de esportes, seus
acessórios e complementos, artigos esportivos,
produtos de perfumaria e de higiene, cosméticos e
bijuterias
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830722858 13/08/2010
351
Tit.SB FRANQUEADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09034941000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COCO DUPLO
NCL(9) 43 serviços de alimentação
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 salas de cinema
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
822856948. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO(S) PEDIDO(S) DE REGISTRO
ANTERIOR(ES) DE NÚMERO(S) 828093644,
AINDA NÃO REGISTRADO(S), CONSIDERADO(S)
IGUALMENTE COLIDENTE(S) COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830722831 13/08/2010
100
Tit.EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33497660000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KINOPLEX PLATINUM

No.830722874 13/08/2010
351
Tit.SHOELAB LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645899
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHOELAB
NCL(9) 25 calçados, botas, sapatos, sandálias e
chinelos
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.830722912 13/08/2010
351
Tit.PROGRAMAÇÃO VISUAL 2A2 LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28696607000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MESATUR

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 201

CFE(4) 26.1.1; 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 41 serviços de eventos direcionado a
gastronomia
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.830722920 13/08/2010
351
Tit.FUJITSU LIMITED (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0049689
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INTARFRM
NCL(9) 09 computadores; programas e serviços de
computador (gravador)
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830722939 13/08/2010
351
Tit.FUJITSU LIMITED (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0049689
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INTARFRM
NCL(9) 42 serviços de programação de computador
para terceiros; serviços de projeto de sofware de
computador para terceiros; serviços de instalação e
configuração de software de computador; serviços
de supervisão de controle remoto de redes e
sistemas de computador; serviços de análise de
sistemas de computador; serviços de consultoria na
área de hardware e software de computador;
serviços de fornecimento de informações relativas a
projeto, desenvolvimento e manutenção de software
de computador
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830722947 13/08/2010
Tit.THE QUAKER OATS COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0133620
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QUAKER

351

de terceiros; serviços de computador, a saber,
criação e manutenção de web sites para terceiros;
serviços de computador, a saber, criação e
implementação de web sites para terceiros; serviços
de computador, a saber, hospedagem e manutenção
e de um web site on-line para terceiros para criar,
projetar, construir, desenvolver e manter web sites;
serviços de computador, a saber, gerenciamento de
web sites para terceiros; serviços de computador, a
saber, monitoramento de web sites de terceiros para
melhorar a escalabidade e desempenho de web
sites de terceiros; serviços de computador, a saber,
fornecimento de um web site interativo que permita
aos usuários coletar, armazenar, gerenciar, entregar
e exibir conteúdo eletrônico e baseado em papel;
exibição de web sites e imagens de terceiros em um
servidor de computador; fornecimento de um site
com destaque para tecnologia que permita aos
usuários da internet criar, marcar, anotar, e
compartilhar dados publicamente; provimento de um
web site com destaque para o uso temporário de
software não-carregável permitindo que os usuários
do site transfiram e exibam vídeos on-line para
compartilhar com terceiros para fins entretenimento;
provimento de um web site com destaque
ferramentas de software não-carregável para edição
de imagem; provimento de um web online para
criação e hospedagem de micro web sites para
empresas; provimento de software online nãocarregável para criar, projetar, construir, desenvolver
e manter sites; desenvolvimento de web site para
terceiros
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.830723013 13/08/2010
351
Tit.YOLA, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7646860
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: YOLA
NCL(9) 45 serviços de registro de nome de domínio
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.830723056 13/08/2010
351
Tit.THE COCA-COLA COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0130710
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PUREPOUR TECHNOLOGY
NCL(9) 11 parte componente de máquinas
dispensadoras de bebidas, bombas compressoras
válvulas, bicos e software operacional, vendido como
um componente integral de uma máquina
dispensada de bebidas refrigeradas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TECHNOLOGY".
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.
No.830723080 13/08/2010
Tit.HARVARD CAPITAL INTERNATIONAL
CORPORATION (BB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0278750
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HARVARD

351

No.830723137 13/08/2010
100
Tit.UMG RECORDINGS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5058503
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE CULO PROJECT
NCL(9) 25 bandanas; roupas de banho; cintos;
blusas; body; calças; sapatos; roupas íntimas;
roupas de baixo; gravatas; bustiês; casacos;
vestidos; coletes; luvas; vestidos de gala; chapéus;
bonés; meias; jaquetas; lingerie; pijamas; calças;
roupões, lenços de pescoço; calças curtas; camisas
de homem; viseiras; saias; vestuários do dia das
bruxas
(halloween);
suspensórios;
orelheiras
[vestuário]; blusão de moletom; calças de moletom;
casacos de moletom; suéteres; camisetas;
camisetas de alças; meias; tops; punhos de camisa
e roupas infantis; a saber: vestuário infantil, artigos
para cabeça; calçados; jaquetas, suéteres, casacos,
saias, camisas; camisetas de alças; blusas, vestidos,
shorts, calças, roupões de banho, babadores de
pano; botas; macação infantil; orelheiras; meias em
geral; meias-calças; peitilhos de camiseta; polainas;
chapéus; luvas de dedos abertos; camisolas;
macacões; pijamas; macação de criança; xales;
sapatos; meias, roupas de banho; roupas de baixo;
calças de moleton e blusão de moleton
*INCISO III DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830723161 13/08/2010
351
Tit.SUZUKI MOTOR CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0126667
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SX4
NCL(9) 12 automóveis, motocicletas, veículos para
todos os tipos de terrenos e partes e acessórios
destes, inclusos nesta classe.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830723234 13/08/2010
Tit.CDPI - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR
IMAGEM LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00274071000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ID IMAGEM & DIAGNÓSTICO

CFE(4) 2.1.1; 26.1.2; 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 29 bebidas à base de laticinios
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830723005 13/08/2010
351
Tit.YOLA, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7646860
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: YOLA
NCL(9) 42 provedor de aplicações informáticas com
destaque para sofware para fornecer um banco de
dados on-line na área de processamento de
transações para fazer a transferência de dados
transacional, fornecer análise estática, e produzir
notificações e relatórios; serviços de computador, a
saber, monitoramento e relatórios sobre o
desempenho, disponibilidade, e erros de web sites

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TREO
NCL(9) 21 adornos para centros de mesa; arte
(obras de -) de porcelana, terracota ou vidro; bacias
(recipientes); bacias (tigelas); caçarolas; canecas;
cerâmica; cerâmica (louça de-); cerâmica p/uso
doméstico; copo para beber; copos; cristais
(vidraçaria); decantadores (recipientes); figuras
(estatuetas) de porcelana, terracota ou vidro; formas
de cozinha; forma para bolos; formas (utensílios de
cozinha); gelo (baldes para ); jarras de vidro; opalas
(vidros); opalinas; potes; potes de biscoitos; pratos;
recipientes de vidro; recipientes para cozinha ou uso
doméstico; saladeiras; taças; térmicas (garrafas);
térmicos (recipientes); terrinas; tigelas de vidro;
tigelas bacias; travessas para frutas legumes e
verduras; vasos para flores; vasos; vidro (ampolas
de-); vidro opalas; vidros recipientes; recipientes
térmicos para alimentos; recipientes térmicos para
bebidas
*CORRIGIDA ESPECIFICAÇÃO CONFORME PET.
DE RETIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.7.25; 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 11 sistema de filtragem
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830723129 13/08/2010
Tit.HAMILTON HOUSEWARES PVT LTD (IN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7646917

351
CFE(4) 27.5.1

351
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Procurador: BHERING ADVOGADOS

NCL(9) 44 serviços médicos
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "IMAGEM & DIAGNÓSTICO"
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830723668 16/08/2010
Tit.RENATO DOS SANTOS FARIA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06972372739
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO DA PRÓSTATA

No.830723552 16/08/2010
351
Tit.FPERJ - FEDERAÇÃO DE PAINTBALL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10626255000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FEDERAÇÃO DE PAINTBALL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

351

CFE(4) 24.1.1; 27.5.1
NCL(9) 09 balastros para iluminação e outros
aparelhos, equipamentos e controladores para uso
na iluminação.
Prior.:77/937576
17/02/2010 US
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.830723633 16/08/2010
Tit.ANTHONY, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4931106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANTHONY

351

CFE(4) 26.1.3; 27.5.1
NCL(9) 41 atividades desportivas incluídas nesta
classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FEDERAÇÃO DE PAINTBALL DO
ESTADO".
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"INCLUÍDAS NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 41 REIVINDICADA.
Procurador: ADOVALDO JOSÉ DE CASTRO
FONSECA
No.830723587 16/08/2010
100
Tit.SEM DÚVIDAS CURSOS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11323302000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEM DÚVIDAS! EDUCAÇÃO FEITA POR
EDUCADORES

CFE(4) 26.4.2
NCL(9) 41 ministra cursos livres preparatórios para
todos os tipos de concursos e aulas de apoio
escolar.
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI. ALTERADA
CLASSE PARA NCL(9) 41 A FIM DE SE ADEQUAR
À ESPECIFICAÇÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO
INICIAL.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830723625 16/08/2010
Tit.ANTHONY, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4931106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANTHONY

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 44 prestação de serviços médicos nas áreas
de cirurgia, consultoria e de exames voltados à
especialidade médica da urologia, todos incluídos
nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INSTITUTO DA PRÓSTATA".
Procurador: ANTONIO AFONSO CAETANO
BUARQUE EICHLER
No.830723676 16/08/2010
Tit.SHOWA DENKO K.K. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7625499
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 24.1.1; 27.5.1
NCL(9) 11 ferragens para montagem de iluminação;
luzes; luminárias; aparelhos de iluminação; outros
aparelhos, equipamentos e controladores usados na
iluminação; portas para refrigeradores e vitrines
expositoras refrigeradas e prateleiras para as
mesmas; equipamentos para iluminação elétrica e
suas
partes;
componentes
estruturados
e
equipamentos usados em vitrines expositoras
refrigeradas e portas para os mesmos; vidros para
vitrines expositoras refrigeradas; portas de vidro para
vitrines refrigeradas.
Prior.:77/937576
17/02/2010 US
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.830723641 16/08/2010
Tit.ANTHONY, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4931106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANTHONY

351

351

CFE(4) 24.1.1; 27.5.1
NCL(9) 19 portas de vidro; vidros para portas.
Prior.:77/937576
17/02/2010 US
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.830723650 16/08/2010
351
Tit.ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4925831
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JABULANI
NCL(9) 28 bolas de futebol e outros equipamentos
esportivos; todos incluídos nesta classe.

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 17 borracha (bruta ou semiprocessada);
produtos de plástico semiacabados (para uso como
material); filmes, folhas e placas de plástico; tiras de
plástico; tubos de plástico; varetas de plástico; fibras
de carbono, exceto para uso têxtil; resina sintética
(semitrabalhada).
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830723692 16/08/2010
351
Tit.ALCATEL LUCENT (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500056
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DEKAPS'
NCL(9) 09 programas descarregáveis em terminais
móveis e computadores para aplicações de
decodificação e/ou de transmissão de dados, de
conteúdo multimídia, de mensagens e de
informações,
principalmente
de
informações
geolocalizadas, para aplicações de mecanismos de
busca, para aplicações de reconhecimento de
imagem e para aplicações de reconhecimento de
código de barra.
Prior.:10 3 715 038
18/02/2010 FR
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830723714 16/08/2010
351
Tit.CLARIANT AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0342947
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MEVOPUR
NCL(9) 02 tintas, vernizes, lacas; conservantes
contra ferrugem, agentes de conservação de
madeira; corantes; mordentes; resinas naturais em
estado bruto; metais em folha e metais em forma de
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pó para pintores, decoradores, impressores e
artistas; pigmento; colorantes.
Prior.:53687/2010
14/04/2010 CH
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830723749 16/08/2010
Tit.PEPSICO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0099325
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PURE VIA

351

CFE(4) 5.3.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações
feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes;
mel, xarope de melaço; lêvedo, fermento em pó; sal,
mostarda;
vinagre,
molhos
(condimentos);
especiarias, adoçantes naturais para uso como um
ingrediente em alimentos e bebidas; lanches à base
de farinha, milho, cereal, arroz, cereais para café da
manhã, lanches à base de grãos, barras à base de
cereal, bolos de arroz, bolachas, bebidas à base de
aveia [todos produtos compreendidos nesta classe].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"PURE".
*EM RETIFICAÇÃO AO DEFERIMENTO
PUBLICADO NA RPI 2204, DE 02/04/2013, TENDO
EM VISTA A OMISSÃO DOS ITENS "AÇÚCAR",
"LANCHES À BASE DE GRÃOS" E "BARRAS À
BASE DE CEREAL" NA ESPECIFICAÇÃO DE
PRODUTOS.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830723757 16/08/2010
351
Tit.STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10239360000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STXDI
NCL(9) 42 serviços de projeto de arquitetura, a
saber, projetos de concepção preliminar urbanística,
ambiental-paisagística e arquitetônica, serviços
estes destinados especificamente a proprietários de
terrenos e incorporadores.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830723773 16/08/2010
351
Tit.COSMIX PRO NAILS COMÉRCIO
REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10406034000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ACRY-LIGHT-GEL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 unhas artificiais (pó e gel para a
confecção de), comercializadas com marca própria.

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "LIGHT" E "GEL".
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN
No.830723781 16/08/2010
351
Tit.STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10239360000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STXDI
NCL(9) 36 serviços de assessoria, consultoria e
informação em avaliação imobiliária, a saber, estudo,
avaliação e análise de oportunidades imobiliárias e
consultoria em estratégia de venda e viabilidade de
empreendimentos imobiliários, serviços estes
destinados especificamente a proprietários de
terrenos e incorporadores.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830723790 16/08/2010
351
Tit.COSMIX PRO NAILS COMÉRCIO
REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10406034000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACRY-LIGHT-GEL

cabelo e esmalte para as unhas; produtos para a
retirada de laquê; lenços impregnados com loções
cosméticas; lenços ou tecidos pré-umedecidos e
lenços impregnados; loções pós-barba; loções para
uso cosmético; produtos de maquilagem; pomadas
para uso cosmético; tira-manchas; produtos para
perfumar a roupa; produtos para o cuidado das
unhas; cera e graxa para sapateiros; cremes para o
calçado, descolorantes para uso cosmético; extratos
de
flores
(perfumaria);
incenso;
madeiras
aromáticas; decalques decorativos para uso
cosmético; cílios e unhas postiças; pedra-pomes;
pot-pourris (mistura) aromáticos; preparações
cosméticas para emagrecimento; preparações
cosméticas
para banho; preparações
para
ondulação do cabelo; produtos de lavagem; produtos
de toucador; produtos para o cuidado da boca não
para uso médico; sais para banho que não sejam
para uso médico; produtos higiênicos que sejam
produtos de asseio; óleos de toucador; filtros solares
(preparações cosméticas para o bronzeado da pele);
água de colônia; sabonete desodorante; talco para
uso em toalete.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
FOR MUM.
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN

No.830723811 16/08/2010
351
Tit.STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10239360000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STXDI
NCL(9) 35 serviços de assessoria, consultoria e
informação em marketing, publicidade e propaganda
para a comercialização de empreendimento
imobiliário
serviços
estes
destinados
especificamente a proprietários de terrenos e
incorporadores.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830723838 16/08/2010
351
Tit.INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX
S.A.) (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0282260
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZARA FOR MUM
NCL(9) 18 couro e imitações de couro, produtos
destes materiais não compreendidos em outras
classes, peles de animais, baús e maletas, guardachuvas, sombrinhas e bengalas; estojos e selaria;
sacos para alpinistas, pessoas que praticam o
campismo e praia; armações de bolsas; armações
de guarda-chuvas ou sombrinhas (parasóis); bastões
de alpinistas; sacolas, bolsa; bolsas de viagem; forro
de couro para calçado; estojos para viagem e para
chaves (artigos de pele); maletas para documentos;
bolsas de dinheiro que não sejam de metais
preciosos; sacolas escolares (para portar livros e
cadernos), sacolas apropriadas para vestidos (de
viagem); caixas de couro para chapéus; bolsas de
couro para conduzir crianças; bolsas com rodas para
compras (carrinhos para a compra); recipientes e
caixas de couro; caixas de fibra vulcanizada;
carteiras (pastas para guardar papéis); carteiras (de
bolso); carteiras (artigos de pele); recipientes para
artigos de toucador; coleiras para animais; correias
para cães; cordões de couro; invólucros para
guarda-chuvas; cobertas de selas para cavalgar;
mochilas de soldados; mantas de cavalos; mochilas;
estantes para objetos musicais; rédeas de cavalos;
sacos (envoltórios, bolsinhas) para embalagem (de
couro; selas de montar para cavalos.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
FOR MUM.
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN

No.830723820 16/08/2010
351
Tit.INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX
S.A.) (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0282260
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZARA FOR MUM
NCL(9) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para a lavagem de roupa; preparados
para limpar, polir, desengordurar e preparados
abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais,
cosméticos, loções para o cabelo; dentifrícos;
produtos para barbear; águas de toucador; anil para
azular a roupa; goma de amido (lavanderia);
produtos químicos para avivar as cores para uso
doméstico (lavagem de roupa); hastes de algodão
para uso coméstico; máscaras de beleza;
preparações cosméticas para o bronzeamento da
pele; produtos cosméticos para o cuidado da pele;
corantes e tintas para o cabelo; graxas e cremes
para calçado; ceras; xampus; estojos de cosméticos;
produtos depilatórios; produtos para demaquilar,
desodorantes para uso pessoal (perfumaria); lápis
de lábios; lápis para uso cosmético; laquê para o

No.830723854 16/08/2010
351
Tit.INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX
S.A.) (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0282260
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZARA FOR MUM
NCL(9) 25 vestuário para mulher, homem e criança,
calçados (exceto ortopédicos), chapéus e artigos
para a cobertura da cabeça, vestimenta para
automobilistas e ciclistas; babadores, exceto os de
papel; faixas para a cabeça (vestimenta); capotes
com capuz; trajes de banho; gorros e sandálias de
banho; peliças (para agasalhar o pescoço); roupas
íntimas; fraldas e cueiros para crianças; cachecóis;
calçados para esporte; calçados de praia; capuz de
capas de senhoras (para vestir), xales; cinturões
(vestimenta), cintos-porta-moedas (roupa); conjunto
para esqui aquático; gravatas; espartilhos (espécies
de cinta com que se cinge o corpo), echarpes;
estolas (peles); faixas (roupa interior), lenços de
seda; gorros; luvas (vestimenta); capas de chuva;
roupas íntimas de mulheres; mantilhas; meias;
peúgas; lenços para o pescoço; fraldas para

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio, importação e exportação de
unhas artificiais (pó e gel para a confecção de).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "LIGHT" E "GEL".
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN
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materiais têxteis; lenços de bolso; peles (para vestir),
pijamas; solas; saltos; véus (para vestir); tiracolos;
vestidos de papel, trajes para ginástica e desporte,
enxovais para recém-nascidos de material têxtil;
esclavinas (para vestir); maiôs; mitenes; orelheiras
(vestimenta); palmilhas de sapato; adorno para
homens (consiste em uma faixa de tecido em volta
do pescoço, que termina em dois extremos cruzados
e engomados); lenços (muito grandes, que cobrem
quase todo o corpo); punhos para vestir pedaço de
tecido costurado junto à cava de roupas para
protegê-las da transpiração; trajes de fantasias;
vestidos de praia; viseiras (artigos para a cobertura
da cabeça).
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
FOR MUM.
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN
No.830723889 16/08/2010
351
Tit.INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX
S.A.) (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0282260
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZARA FOR MUM
NCL(9) 35 serviços de publicidade; gestão de
negócios comerciais; administração comercial;
trabalhos de escritório; serviços de venda no varejo
e por atacado em comércios e serviços de vendas
no varejo e por atacado através de redes mundiais
de informática, por catálogo, por correio, por telefone
e através de rádio e televisão de: tintas, vernizes,
lacas; preservativos contra a ferrugem e a
deterioração de madeira; matérias tintorias;
mordentes; resinas naturais em estado bruto. metais
em folhas e em pó para pintores, decoradores,
impressores e artistas; produtos anti-corrosivos;
branco de cal; corantes; produtos para a
conservação da madeira; tintas para couro; indigo
[corante]; tinturas para a madeira; produtos para
remover papel de parede; tintas para a papelaria;
tinturas; diluentes para tinturas; secantes para
tinturas; preparação para branquear e outras
substâncias para a lavagem de roupa; preparação
para limpar, polir, desengordurar e decapar
(preparados abrasivos); sabões; perfumaria, óleos
essenciais, cosméticos, loções para o cabelo;
dentifrícios, óleos de toucador, águas de toucador,
amido (preparado), anil para zulejar a roupa,
bastõezinhos de algodão para uso cosmético (palitos
de algodão); graxas e cremes para o calçado; cera e
piche para sapateiros; ceras; xampus; corantes e
tintas para o cabelo; cremes para o calçado,
descolorantes para uso doméstico; desodorantes
para uso pessoal (perfumaria); extratos de flores
(perfumaria); guias de papel para pintar os olhos;
incenso; madeiras aromáticas; laquê para o cabelo e
verniz para as unhas; lápis para uso cosmético e
para os cílios; lápis para os lábios; loções para pósbarba; loções para uso cosméticos; máscaras de
beleza; motivos decorativos para o uso cosmético;
estojo para cosméticos; cílios e unhas postiças;
pedra pomes; pout-pourris aromáticos; pomadas
para uso cosmético; preparações cosméticas para o
emagrecimento; preparações cosméticas para o
banho; preparações cosméticas para o cuidado e
bronzeado da pele; preparações para a ondulação
do cabelo; produtos de lavagem (roupa); produtos de
maquiagem; produtos de toucador; produtos
depilatórios; produtos higiênicos que sejam produtos
de asseio; produtos não medicinais para o
tratamento facial; produtos não medicinais para o
tratamento e o cuidado do cabelo; produtos para
retirar a maquiagem; produtos para barbear;
produtos não medicinais para o cuidado da boca;
produtos para o cuidado das unhas; produtos para
perfumar a roupa; produtos para remoção de verniz
(cosméticos); produtos químicos de uso doméstico
para realçar as cores (lavagem de roupa); tiramanchas; sais de banho não medicinais; lenços
impregnados de loções cosméticas; óleos e graxas
industriais; lubrificantes; produtos para absorver,
regar e concentrar o pó; combustíveis (incluindo
gasolina para motores) e matérias de iluminação;
velas e pavios para a iluminação; velas; álcool para
queimar (combustível); óleo de banho; graxas para
calçado; acendedores; pavios para candeeiros;
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pavios para velas; graxas para couro; cirios;
briquetes de madeira; lubrificantes; madeira para
queimar [lenha]; óleos para tintura; óleos para
tecidos; produtos farmacêuticos e veterinários;
produtos higiênicos para a medicina; substâncias
dietéticas para uso médico, alimentos para bebês;
emplastros, material para curativos; material para
restaurar os dentes e para moldagens dentárias;
desinfetantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas; sais para banho para
uso médico; sais para banhos de águas minerais;
águas minerais para uso médico; algodão para uso
médico; produtos anti-solares (ungúentos contra
queimaduras do sol); fraldas higiênicas; compressas;
soluções para lentes de contato; produtos
farmacêuticos para o cuidado da pele; desodorantes
que não sejam para uso pessoal; preparações
químicas para diagnosticas a gravidez; estojos
portáteis para remédios (kit de primeiros socorros);
panos higiênicos (protetor); fraldas higiênicas para
incontinentes; loções para uso farmacêutico;
absorventes internos para menstruação; tecidos
cirúrgicos; protetores para calcinha [produtos
higiênicos]; toalhas impregnadas de loções
farmacêuticas; produtos para o cuidado da boca
para uso médico; metais comuns e suas ligas;
materiais de construção metálicos; construções
transportáveis metálicas; materiais metálicos para
vias férreas; cabos e fios metálicos não elétricos;
serralharia e ferragens metálicas; tubos metálicos;
caixas fortes; produtos metálicos; minérios; anéis
metálicos; anéis metálicos para chaves; bodegas
metálicas; caixas de ferramentas, de metal [vazias];
caixas e recipientes metálicos para conservas;
cadernos; guizos; cofres metálicos; cremalheiras;
escabelos [metálicos]; ganchos; fivelas de metais
comuns; cofrinhos metálicos; emblema de metal;
latas; formas metálicas para gelo; objetos de arte de
metais comuns; cabides metálicos; placas de
identificação
metálicas;
pequenas
ferragens
metálicas [ferragens]; tecidos metálicos; telas
metálicas; campainhas de portas [não elétricas];
maçanetas [alças de metal]; aldravas de portas;
arruelas de metal; protetores metálicos para árvores;
telhados metálicos; banheiras de pássaros
[construções metálicas]; dobradiças metálicas;
esferas de aço; bronze [objetos de arte]; correntes
metálicas; campanhias; bolinhas de aço; caixas de
correio metálicas para cartas; números de casas não
luminosos [metálicos]; sino para animais; cestos
metálicos; fechos de recipientes [metálicos]; pregos;
cabos de facas metálicos; dispensadores fixos de
toalhas [metálicos]; maçanetas de portas [de metal];
bocais [ferragens]; escadas e escadas portáteis
metálicas; cabos metálicos de vassouras; algemas;
esporas; estacas de tendas de campanha metálica;
estátuas e estatuetas de metais comuns; guardacomida metálico; ganchos de cabideiros de roupas
[metálicos]; ferragens de portas e janelas; cabos
metálicos de ferramentas; letras e algarismos [de
metais comuns] com exceção dos caracteres de
impressão;
chaves;
placas
metálicas
de
licenciamento de veículos; mosquiteiros [armação
metálica]; aviários [construção] metálicos; correntes
de cães; trincos e trincos de fechaduras; ferrolhos
metálicos; placas comemorativas metálicas; travas
de metal; travas de portas e de janelas [metálicos];
contêineres de embalagem, de metal; rebites
metálicos; rodízios de móveis [metálicos]; correntes
de segurança; tachas para estofador [pregos];
barreiras [cercas] metálicas; cata-ventos; lambris
metálicos; ferramentas e instrumentos manuais de
propulsão muscular; cutelaria, garfos e colheres;
armas brancas; aparelhos de barbear; abridores de
lata, não elétricos; aparelhos manuais não elétricos
para frisar cabelo; aparelhos elétricos e não elétricos
para depilação quebra-nozes que não sejam de
metal precioso; cortadores de unha; elétricos ou não
elétricos; estojos de manicure; estojos e bolsas de
navalhas de barbear; lâminas de barbear; forma para
calçados (ferramentas de sapateiros); lixas para
unhas; máquinas elétricas e não elétricas para corte
do cabelo; máquinas para cortar barba; estojos de
barbear; pinças para depilar; alicates para unhas;
raladores; tesouras; aparelhos e instrumentos
científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, ci

nematog ráficos, áticos, de pesar, de medida, de
sinalização, de controle (inspeção), de socorro
(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos
para a condução, distribuição, transformação,
acumulação, regulação ou controle da eletricidade;
aparelhos para o registro, transmissão, reprodução
de som ou imagens; suportes de registro
magnéticos,
discos
acústicos;
distribuidores
automáticos e mecanismos para aparelhos de
pagamento prévio; caixas registradoras, máquinas
calculadoras, equipamento para o tratamento da
informação e computadores; extintores; periféricos
de computador; óculos antiofuscantes; correntes de
lentes (pincenê); calçados de proteção contra
acidentes, irradiações e fogo; coletes a prova de
balas, de natação e salva-vidas; lentes de contacto;
cordões de lentes (pincenê); fitas métricas de
costureiras; vidros de óculos; estojos de óculos, para
lentes (pincenê) e para lentes de contato; trajes e
roupa para a proteção contra fogo; armações de
óculos e de lentes (pincenê); óculos (ótica); óculos
de sol; luvas de imersão (para mergulhadores); luvas
para proteção contra acidentes; trajes de imersão
(mergulho); lentes (pincenê); lentes ópticas; cartões
magnéticos; cartões magnéticos de identificação;
trajes de proteção contra acidentes e radiação; trajes
especiais de proteção para aviadores; agendas
eletrônicas; aparelhos elétricos para retirar a
maquiagem;
aparelhos
telefônicos;
balanças
(aoarelhos de pesar); bússolas; máquinas de
contabilidade; capacetes de proteção; telescópios;
cronógr~fos (aparelhos de registro de tempo);
colheres de dosagem; conta-passos (podômetros);
discos compactos (áudio-vídeo); discos óticos
compactos; espelhos (óticas); bóias para natação;
binóculos (ótica); impressoras para computadores;
indicadores de temperatura; instrumentos para
óculos; programas de jogos [de computador]; leitores
de cassetes; leitores de código de barras; leitores de
discos compactos; leitores óticos; lanternas de
sinalização, mágicas e óticas; lupas (ótica);
máquinas de ditar e faturar; mecanismos para
aparelhos acionados por ficha; pesos; pilhas
elétricas, solares e galvânicas; ferros de passar
elétricos; programas de computador (programas)
gravados); programas de sistemas operacionais
gravados (para computadores); mouse (informática);
tradutoras eletrônicas de bolso; transistores
(eletrônica); termômetros que não sejam para uso
médico; aparelhos para jogos concebidos para
serem utilizados somente com aparelhos de
televisão; receptores [áudio, vídeo]; aparelhos de
intercomunicação; videocassetes (fitas); desenhos
animados; aparelhos escolares (para ensino); rádiotelefone
portátil
(walkie-talkies);
publicações
eletrônicas
[para
dowload]
(descarregáveis
eletronicamente); relógios de areia; protetores de
dentes; aparelhos eletrotérmicos para ondular o
cabelo; calculadoras de bolso; câmaras de vídeo;
medidores
de
capacidade;
cartuchos
de
videogames; fones de ouvido; ábacos; alto-falantes;
mouse pads; antenas; aparelhos e instrumentos
para astronomia; fones de ouvido telefônico;
balanças; botes salva-vidas; barômetros; baterias
elétricas; rolos de cabelo eletrotérmicos; lâmpadas
para flash; secretárias eletrônicas; vidros graduados;
capacetes protetores para fazer esporte; óculos para
fazer esporte; diapositivo [slides]; aparelhos de
projeção de diapositivos [slides]; discos refletores
individuais para a prevenção de acidentes de
circulação;
equipametnos
de
dissecação
[microscopia]; dosímetro; acendedores [isqueiro]
para automóveis; tampas de tomadas; caixas de
tomadas [eletricidade]; escadas de sah.amento;
filmes [películas] impressos; filtros para máscaras
respiratórias; flashes [fotografia];., pés [apoios] de
aparelhos fotográficos; hologramas; ímãs e ímãs
decorativos; tampões de ouvidos para a imersão
(mergulho); tampões para os ouvidos; dispositivos
elétricos para a atração e destruição de insetos;
interruptores; laseres que não sejam para uso
médico; sinais luminosos; tubos luminosos para
publicidade;
megafones;
memórias
para
computadores; instrumentos meteorológicos; etros
[instrumentos de medida]; microfones; microscópios;
olhos mágicos para portas; modems; objetivas
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(lentes) [ótica]; obturadores [fotografia]; programas
de computadores gravados; programas de
computadores
(para
dowload)
[software
descarregável eletronicamente]; ozonizadores; telas
e aparelhos de projeção; apitos para chamar
cachorros; aparelhos e instrumentos de pesagem;
prendedores nasais para mergulhadores e
nadadores; prisma [ótica]; botões de campainhas;
indicadores eletrônicos com luz; aparelhos de rádio;
equipamentos radiotelefônicos; aparelhos de rádiotelefone; réguas [instrumentos de medida]; joelheiras
para trabalhadores; triângulos de sinalização para
veículos avariados; sirenes; quadro eletrônico para
avisos; teclados de computadores; telescópios;
aparelhos para o processamento de textos; varinhas
de adivinho [para encontrar água ou minerais];
vídeo-telefones; viseiras antiofuscantes; visores
fotográficos; telas para proteger a vista; máquinas
para votar; cigarras [campainhas]; aparelhos e
instrumentos cirúrgicos. médicos, odontológicos e
veterinários, membros, olhos e dentes artificiais;
artigos ortopédicos; material de sutura, anéis para
acalmar ou facilitar a dentição, mamadeiras; tampas
de mamadeiras; bicos de mamadeiras; chupetas,
aparelhos para aleitamento, limpa ouvidos,
incubadoras para bebês, respiradores para
respiração artificial, bombas para tirar leite, cadeiras
retretes, calçados ortopédicos, molas para
arqueados dos calçados; aparelhos de iluminação,
de calefação, de produção de vapor, de cozimento,
de refrigeração, de secagem, de ventilação, de
distribuição de água e instalações sanitárias; mantas
elétricas que não sejam para uso médico; aparelhos
secadores; secador de cabelo; secadoras elétricas
de roupa; aquecedores elétricos para mamadeiras;
lanternas; lâmpadas de óleo; aquecedores de água
(aparelhos); lâmpadas de iluminação; archotes;
lâmpadas para árvores de natal; churrasqueiras;
cafeteiras com filtro de café (elétricas); candelabros;
utensílios elétricos de cocção; vidros de lâmpadas;
faróis; lanternas chinesas; fritadeiras elétricas;
fervedores; fervedores elétricos; almofadas elétricas
que não sejam para uso médico; aparelhos para
torrar; banheiras; bidês; fogões de cozinha;
chuveiros; acendedores; pias; globos de lâmpadas;
torneiras; lâmpadas de iluminação; pias; lâmpadas e
acendedores de gás; abajur; vasos sanitários e
assentos de vaso sanitário; coifas de ventilação;
aparelhos para a desodorização do ar; lâmpadas
elétricas; panelas a pressão elétrica; bocais de
lâmpadas; atomizador (quebra-jato para torneiras)
[aparelho que se coloca em uma torneira e que
modera a violência do jato]; ventiladores
[climatização]; torrefadores e torradores de café;
braseiros para os pés; aquecedores de pratos;
aparelhos para esfriar bebidas; aparelhos para filtrar
água; fontes; lustres [lâmpadas de cristal]; roseta de
teto [lâmpada pregada ao teto]; radiadores elétricos;
recipientes frigoríficos; aparelhos e máquinas de
gelo; geladeiras; torrador de pão; grelhas (aparelhos
para cozinhar); chafarizes de água ornamentais;
lâmpadas de raios ultravioletas que não sejam para
uso médico; suportes de lâmpadas; pias; tubos
luminosos para a iluminação; números de casas
luminosos; queimadores de óleo; aparelhos e
máquinas para a purificação da água; forninhos;
torneiras; espeto para assar; aparelhos para secar
as mãos para pias; aparelhos de ventilação
[climatização];
alambiques;
acendedores
e
queimadores de álcool; boxes para chuveiros;
vaporizadores faciais [saunas]; bolsas de água
quente elétricas; aquecedores de cama; luzes para
iluminar aquários; tapetes aquecic~os eletricamente;
iogurteiras elétricas; ventiladores elétricos de uso
pessoal; luzes de mergulho; aparelhos de irrigação
por gotejamento (acessórios de irrigação); veículos;
aparelhos de locomoção terrestre; área ou aquática;
assentos de segurança para crianças para veículos;
bicicletas; carrinho~ de golfe; carrinhos para fazer a
compra; carrinhos para limpeza; arneses e cintos de
segurança para assentos de veículos; carrinhos de
crianças; para-sóis para autmóveis; coberturas de
selim para bicicletas e motocicletas; coberturas para
assentos de veículos; coberturas para veículos;
triciclos; trenós; apoio de cabeça para assentos de
veículos; campainhas de bicicletas; buzinas para
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veículos; carrinhos de alimentos [carroças]; canoas;
carrinhos de mão; cestas especiais para bicicletas;
capotas de carrinhos; porta-bagagens para veículos
[bagageiro]; porta-esquis para automóveis; redes
porta-bagagens para veículos; metais preciosos e
suas ligas e artigos destas matérias ou folheados;
joalheria, bijuteria; pedras preciosas; relojoaria e
instrumentos cronométricos; alfinetes de adorno;
alfinetes de gravatas; objetos de arte de metais
preciosos; chaveiros de bijuteria; medalhas; moedas;
insígnias de metais preciosos; adornos para
calçados e chapéus de metais preciosos;
abotoaduras; relógios de pulso; estojos de relojoaria;
pulseiras de relógios; caixa para jóias; relógios de
bolso; relógios de sol; relógios elétricos; prendedores
de gravatas; pingentes (suspenso); colar; adornos
de marfim; perólas [bijuteria]; pedras [pedras
preciosas]; pingentes; despertadores; intrumentos de
música; caixas de música; estojos para instrumentos
de música; cordas para instrumentos musicais;
estantes de música; palhetas para instrumentos de
corda; papel, papelão e artigos destas matérias;
produtos de impressão; publicações; artigos de
encadernação; fotografias; papelaria; adesivos
(colas) para papelaria ou uso doméstico; material
para artistas; pinceis; maquinas de escrever e
artigos de escritório; material de instrução ou de
ensino; matérias plásticas para embalagem;
caracteres de impressão; clichês; objetos de arte
gravados; caixas de papelão ou papel; moldes para
a confecção de vestuário e para costura; lenços de
papel para tirar maquiagem; estojos para moldes;
etiquetas que não sejam de tecido; jogo de mesa de
papel; guardanapos de mesa de papel; fraldas de
papel ou de celulose (descartáveis); fraldas-calça de
papel ou de celulose (descartáveis); lenços de bolso
(de papel); estojo para lápis; porta-talão de cheques;
estojos para artigos de escrever [material de
escritório]; telas de tinta de maquinas para
reprodução de documentos; saquinhos (envelopes,
bolsinhas) para embalagem (de papel ou matérias
plásticas), giz para alfaiates (sabonetes de alfaiate);
guardanapos de tocador (toalhas) de papel; caixas
para chapéus; tecido e papel para decalque; tela
para encadernações; telas para pintura (panos);
toalhas de papel para as mãos; álbuns; almanaques;
aparelhos manuais para etiquetar; arquivadores de
documentos; artigos e instrumentos para escrever,
decalcomania; calendários; cartazes; pastas para
documentos; carteiras para passaporte; catálogos;
cromos; estojos de desenho; diários; jornais; revistas
(jornais); lacre; livros; litografias; papel de
embalagem; papel higiénico; pesos para papéis;
descanso para copos para por sob as garrafas de
cerveja; marcadores de livros; suportes de livros;
tintas; tinteiros; babadores de papel; artigos de
desenho; desenhos; material escolar; quadros para
escrever; jornais de tiras de desenho (quadrinhos);
adesivos [artigos de papelaria]; letras e penas de
aço; aquarelas; dispensadores de fita adesiva; fitas e
tiras adesivas para a papelaria ou a casa; anéis
(bandas) de cigarros (charutos); arquivos (artigos de
escritório); argila para modelar; tabelas aritméticas;
papel para armários (perfumado ou não); maquetes
de arquitetura; atlas; bandeiras de papel; bilhetes
(tickets); blocos (papelaria), canetas esferográficas;
bolsinhas para cozinhar em forno microondas;
apagadores para quadro; borrachas de apagar;
produtos para apagar; embalagens e invólucros para
garrafas de papelão ou papel; cavaletes para
pintura; livros de canções; lápis de carvão; papel de
cartas; cartazes (quadros de aviso) de papel ou
papelão; cadernetas; cartuchos de tinta; massa de
nodelar que não seja para uso dental; cera para
selar (lacrar);percevejos (tachas); fitas e laços de
papel; fitas de tinta para impressoras de computador;
fitas para máquinas de escrever; superfícies para
depoistar clipes (artigos de escritório); compasso de
traçado; colchetes de escritório (peso para papéis ou
clipes); cortadores de papel (artigos de escritório);
moldes para costura; cadernos; quadros (pinturas)
emoldurados ou não; dedeiras (artigos de escritório);
aparelhos e máquinas para encadernação (material
de escritório); telas gomadas para papelaria;
almofadas de tinta; esquadros (regras); emblemas
(selo de papel); cartões de felicitações; papel de

filtro; capas de livros (papelaria); suportes para
fotografias; borrachas (elásticos) de escritório;
grampeadores (papelaria); grampos (prende papéis
ou clipes); folhas (papelaria); apontadores, elétricos
ou não; porta lápis; papel luminoso; paletas para
pintores; papel de prata; papel parafinado; pasta de
modelar; perfuradores de escritório; brochas para
pintores; rolos de pintores de obras; cartões postais;
rosários; papéis secantes; envelopes (papelaria);
clipes metálicos para bilhetes; couro e imitações de
couro, produtos destas matérias; peles de animais;
baús e malas; guarda-chuvas, guarda-sóis e
bengalas; chicotes e selarias; bolsas de alpinistas,
de campistas e de praia; armações de bolsas;
armações de guarda-chuva ou sombrinhas (guardasóis); bastões de alpinistas; sacolas; bolsas; sacos
de viagem; estojos de viajens e para chaves
(couros); maletas para documentos; porta-níqueis
que não sejam de metais preciosos; pastas
escolares; bolsas-capas para vestidos (de viagens);
caixas de couro para chapéus; bolsas de couro (ou
rede) para levar crianças; bolsas de rodas para fazer
compras; recipientes e caixas de couro ou de
papelão-couro; caixas de fibra vulcanizada; carteiras
(pastas); carteiras (de bolso); carteiras (couros);
cofrinhos para conter artigos de tocador [nécessaire];
coleiras para animais; correias de cachorros;
cordões de couro; capas de guarda-chuva; capas de
selas d3 montar para cavalos; mochilas; mantas de
cavalos; mochilas; mochilas de colegiais; caixas de
música; rédeas de cavalos; saquinhos (invólucros),
bolsinhas) para embalagem (de couro); selas de
montar para cavalos; almofadinhas de montar
(equitação), argolas para guarda-chuva; antolhos
(arneses); ferragens de arneses (jaezes); arneses
(jaezes) para animais; guarnições de arreios;
bengalas-assentos; bandoleiras (correias) de couro;
sacos de ferramentas (bolsas de couro) (vazias);
bolsas de malha (que não sejam de metais
preciosos); bolsas de praia; focinheira; freios
(arneses); cabrestos ou laços; cartão-couro; cilhas
de couro; cofres (baús) de viagem; bolsas para
compras; correias; correias de arneses; correias de
couro (guarnições); correia de patins; guarnições de
couro para móveis; tiras de couro; couros grossos;
peles curtidas; disciplinas (chicotes); envolturas de
peles (peles de pelo para agasalhos ou adorno);
estribeiras; peças de borracha para estribos; freios
(arreios); artigos de guarnição; guias (rédeas);
maletas; molesquim (imitação de couro); peleteria
(peles de animais); peles de camurça que não sejam
para limpeza; embornal (sacos) para ração; redes
(bolsas); capas de molas de couro; joelheiras para
cavalos; presilhas de selas de montar (cinchas);
porta-cartão (porta-documentos) (carteiras); tirantes
(arreios); válvulas de couro; estribos; móveis,
espelhos, molduras; produtos de madeira, cortiça,
junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de
baleia, concha, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar
e sucedâneos de todas estas matérias ou de
matérias plásticas, leques; almofadas, anéis de
cortina, arcas (cofres não metálicos), armários,
bancos (móveis), bandejas de mesa, biombos,
bastidores para bordar; caixas de madeira ou
matérias plásticas; caixas para brinquedos; camas,
cabeceiras (parte de móveis); carrinhos (mobiliário);
armários para frascos; cestos não metálicos;
almofadões; colchões; cômodas com gavetas;
cortinas de bambu; berços; divãs, estantes para
livros; espelhos; expositores; arquivos (móveis);
capas para vestuário (armazenamento e guardaroupa); guarnições para cama e móveis; , redes para
descanso; jardineira (móveis); porta-jóia; manequins;
mesas; objetos de arte de madeira, de cera, de
gesso ou de matérias plásticas; caixilhos de
bordador e teares para bordar; cabideiros; cercados
para crianças; cabides para vestuário e chapéus;
racks; sacos de dormir para acampamentos;
cadeiras (assentos), poltronas, sofás, tambores
(móveis); cadeiras para bebês, teares para bordar,
tronas para crianças; espreguiçadeiras (cadeiras);
utensílios e recipientes para a casa e cozinha;
pentes e esponjas; escovas; materiais para
fabricação de escovas; materiais de limpeza; palha
de aço; vidro não trabalhado ou semitrabalhado;
artigos de vidro, porcelana e louça de faiança;
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abridores de garrafas; galheteiros; coqueleteiras;
apagadores de velas; aparelhos para remover a
maquiagem não elétrico; açucareiros, bandejas;
banheiras para bebês (portáteis); pano para limpeza
de chão; infusores de cristal (uso doméstico);
infusores de chá; bomboneiras; garrafas; pincéis
para barba; louça; cafeteiras não elétricas; caixas;
aquecedores
de
mamadeira
não
elétricos;
calçadeiras; candelabros; copos para degustação de
vinho; mata-moscas (mecânicos); centro de mesas;
escova para sapatos; cestas; coadores; calceiros;
forma para gelo; dispositivo para manter a forma das
gravatas; puxadores de porcelana; estojos para
pentes; capas para tábuas de passar; luvas de
jardinagem, luvas para uso doméstico; luvas para
polír; formas para calçados; cofrinhos não metálicos;
saboneteiras; jarras; gaiolas para pássaros;
manteigueiras; estojos de toalete; objetos de arte de
porcelana, de barro ou cristal; paliteiros; palmatória
para almofadas; cestos; panos de limpeza; panos de
pó; pimenteiras; pregadores para roupa; varal de
roupa; pratos; espanadores; porta utensílios para
maquiagem; porta-pincéis de barba; esponjeiras;
porta-papel higiênico; prensas para calças;
pulverizadores e vaporizadores de perfume;
raladores; limpador de migalhas; ampulhetas;
descanso de garrafas; descanso de pratos;
descalçadeiras para botas; saleiros; secadores ou
escorredores de roupa; porta-guardanapos; serviços
de café e cha; tábuas de lavar; tábuas para passar
roupa; tábuas para pão; tábuas de cortar para
cozinha; taças; formas de camisas; formas para
calçados; chaleiras não elétricas; vasos de barro;
copos; vasilhas; vasos; utensílios de toalete; cordas,
cordões, redes, tendas de campanha, toldos, velas,
sacos, matérias de; matérias têxteis fibrosos em
bruto; edredom [penas] (enchimento para); capas de
palha para garrafas; redes; lonas; acolchoados
(enchimento) que não sejam de cortiça nem de
matérias plásticas; sacos para lavar artigos de
malha; cordões para suspender ou pendurar; bolsas
[envelopes, saquinhos] para a embalagem [de
matérias têxteis]; fibras em rama para estofamento e
enchimento; penas para estofamento; malhas
[redes]; tendas de campanhas; tecidos e produtos
têxteis; roupas de cama e mesa, braçadeiras de
cortinas
de
matérias
têxteis;
bandeiras;
bandeirinhas; caminhos de mesa; colchas, cortinas
de materiais têxteis ou plásticas; cobertas de cama e
de pés, edredom (cobertores cheios de plumas);
estiquetas de tecido; forros (tecidos); capas para
colcões; capas de proteçao para móveis; capas para
almofadas e travesseiros; luvas de toalete. oleados
(toalhas de mesa); mantas de cama e de viagem;
toalhas de mesa; mosquiteiros; panos para limpar
cristal; lenços de bolso de matérias têxteis,
persianas de matérias têxteis; roupa de banho;
roupas para o lar; lençóis, sacos de dormir,
descansos de prato, garrafas e copo (roupas de
mesa), guardanapos têxteis, tapetes de bilhar;
tapeçarias murais de matérias têxteis; tecidos
recobertos com motivos desenhados para bordar;
tecidos, tecidos para mobiliário; toalhas de materiais
têxteis; toalhas de toalete de matérias têxteis para
tirar a maquiagem; forros de cortinas; roupas, artigos
e acessórios de vestuário para mulheres, homens e
crianças; calçados; e chapelaria, a saber: agasalhos
para as mãos; almofada forrada não elétrica para
aquecer
os
pés;
alpercatas,
anáguas,
antiderrapantes para calçados em geral, armações
de chapéus; artigos de malha; artigos e acessórios
de vestuário para mulheres, homens e crianças
feitos de pele; vestuários para automobilistas e
ciclistas, aventais, sudários axilares, babadouros;
bandanas; calções, sungas, chinel's, roupas,
roupões, sandálias e toucas de banho; cueiros e
fraldas de matérias têxteis para bebês, bermudas,
biqueiras, blazers, boas, bolsos, bolsos para roupas,
palas de bonés, bonés, berzeguins; calcanheiras
para sapatos; canos, viras, ferragens, saltos e
palmilhas para botas; botas, botas de esqui e para
esportes, botinas, cachecóis, calça (fraldas); calças,
inclusive compridas, e presilhas para calças;
camisas e punhos, palas e peitilhos de camisas;
camisetas e peitilhos de camisetas; capotes,
capuzes, cartolas, casacos, casulas sacerdotais,
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ceroulas, chapéus incluindo mitras, chinelos em
geral; cintas; cintos de todos os tipos (vestuario);
colarinhos incluindo postiços, coletes inclusive para
pesca; combinação; forros confeccionados e que
façam parte de vestuário, corpete, dólmá, enxovais
de bebês, escapulários, espartilhos, estola incluindo
de peles (artigos de vestuário), faixas [artigos de
vestuário] e faixas para a cabeça, gabardines,
galochas, gorros, gravatas, guarda-pós, jaquetas,
jérseis, lenços incluindo de pescoço, librés, ligas
inclusive de meias, lingerie, luvas inclusive sem
dedos, macacões, malhas (vestuário), mantilhas,
meias inclusive absorvente de transpiração e meiascalças, orelheiras; paletós, parcas, pelerines,
peliças, penhoar, pijamas, plastrom, polainas e
presilhas para polainas, pulôveres, robe, roupas
incluindo: íntimas (sutiás, cuecas, etc.). íntimas
absorventes de transpiração (antitranspirante),
impermeáveis), de couro e suas imitações, de
fantasia, para ginástica e para prática de esportes;
roupas de baixo; bem como roupas de praia; saias,
sandálias, sapatos em geral, incluindo sapatos
antiderrapantes e para prática de esportes (inclusive
chuteiras de futebol e suas travas), e ferragens,
gáspeas, viras, solas, saltos e palmilhas para os
mesmos; sári, sobretudos, solidéus, suéteres,
suspensórios, ternos, togas, toucas de natação,
túnicas, turbantesm uniformes, vestidos e vestidos
de noite, vestuário de papel, véus, viseiras e xales;
rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e
ilhoses, alfinetes e agulhas; flores artificiais;
miçangas (adornos de vestuário); alfineteiros
(almofadinhas para alfinetes); artigos de adorno para
o cabelo; adornos para o calçado e para chapéus;
faixas para o cabelo; braçais; rédea para guiar as
crianças; broches (acessórios de vestimenta);
grampos para o cabelo; prendedores para o cabelo
(fivela); caixas de costura (costureiras); fivelas
(broches) para o calçado; fechos de cintos;
cremalheiras (mercearia); diademas; estojos de
agulhas; fivelas (acessórios de vestimenta),
ombreiras para vestuário; insígnias que não sejam
de metais preciosos; lantejoulas para vestuário;
artigos de mercearia; passamanaria; plumas
(acessórios de vestuário); cadarço para calçado;
coroas de flores artificiais; abafadores para
chaleiras; emblemas de adorno; dedais (para
costurar); números ou letras para marcar a roupa;
passa-fitas; pompons; números para competidores;
peças que se pregam com o calor [adesivos
termocolantes] para o adorno de artigos têxteis
[mercearia]; broches de pressão; plumas de avestruz
[acessórios de vestuário]; faixas [premiação]; barbas
postiças; bigodes postiços; grampos para ondular os
cabelos; borlas [passamanaria]; redes para o cabelo;
espiguilhas [rendas]; rendas; hastes para colarinhos;
fitas elásticas; galões (para debrum); festões
[bordados]; passa-cordões [perucas]; bolas para
cerzir; bordados em ouro; bordados em prata;
tranças de cabelo; perucas; peças que se aderem
por meio do calor [termocolantes] para a reparação
de artigos têxteis [remendos]; topetes; remates
[debrum] para vestuário; babados de trajes;
carpetes, tapetes, esteiras, linóleo e outros
revestimentos de solos; tapeçarias murais que não
sejam de matérias têxteis; tapetes de banheiro
[tapetinho]; papéis para revestir ou decorar; pepéis
de parede; produtos que servem para revestir
assoalhos; reforços para pôr embaixo dos tapetes;
revestimentos de solos; gramas artificiais; jogos,
brinquedos; artigos de ginástica e esporte;
decorações para árvores de natal; aparelhos de
pesca; varas de pescar; máscaras de carnaval e de
teatro, casas de bonecas; cintos de alpinismo;
objetos de festa; luvas (acessórios de jogos); luvas
de beisebol, boxe, esgrima e golfe, marionetes;
jogos automáticos que não sejam os que acionam
com moedas nem dos que foram concebidos para
serem utilizados somente com receptor de televisão;
aparelhos para exercícios corporais; árvores de natal
de matérias sintéticas; câmaras de ar para bolas de
jogo; cotoveleiras e joelheiras (artigos para o
espdrte);
pipas;
chocalhos;
caleidoscópios;
cavalinhos de balanço (brinquedos); jogos de
construção; jogos automáticos (máquinas) de prévio
pagamento; jogos de cartas (naipes); ursos de

pelúcia; bonecos; vestidos de bonecos; pistolas de
ar [brinquedos]; jogos de xadrez; nadadeiras para
nadadores; jogos de anéis; suportes para árvores de
natal; material para arco e flecha; artigos de
brincadeiras; balões e bolas de jogo; mamadeiras
para bonecos; blocos de construção [brinquedos];
prancha de body-board; boliche [jogo]; bicicletas
fixas de treinamento; sacos para tacos de golfe, com
ou sem rodas; camas de bonecos; bolas de gude
para jogar; casas de bonecas; caça borboletas;
balanços; confete; dados [jogos]; jogos de damas;
tabuleiros de damas; dardos; discos para esporte;
discos volantes [brinquedos]; jogos de dominós;
fichas para jogos; esquis; capas especiais para
esquis e pranchas de surf; mesas de futebol de
salão [pebolim]; aparelhos de ginástica; ferraduras
para jogos; tacos de jockey; bolhas de sabão
[brinquedos]; jogos de mesa; brinquedos para
animais domésticos; marionetes, modelos reduzidos
[a escala] de veículos; mono-patins; móveis
[brinquedos]; munições para pistolas de pintura
(paintball) [artigos de esporte]; neve artificial para
árvores de natal; tacos de sinuca e de golfe; mesas
de sinuca; patins com bota [combinados]; patins com
rodas em linha; patins de gelo; patines de rodas;
patinetes; pelúcias [brinquedos]; peões [brinquedos];
piliatas; piscinas [artigos de jogos ou de esporte];
sacos de bater [pugilismo]; quebra-cabeça (puzzles);
aparelhos de prestiditadores; requetes; jogos de
salão; pranchas de surf e de windsurf; tabuleiros de
xadrez; estilingues [artigos de esporte]; tobogã
(jogo); trampolins [artigos de esporte]; trenós [ártigos
de esporte]; veículos [brinquedos]; veículos de
controle remoto [brinquedos]; peteca [jogos]; tabaco;
artigos para fumadores; fósforos, caixas de charutos
e cigarros; estojos para tabaco; cigarreira; cinzeiros
para fumantes; corta-charutos; isqueiros para
fumantes; piteiras de cigarro; cachimbos; cofres de
charutos; limpador de cachimbo; papel para cigarros;
lata para tabaco; caixas de fósforos; depósitos de
gás para isqueiros; aparelhos de bolso para enrolar
cigarros; livrinhos de papel para cigarros; pedras de
isqueiro; porta cachimbos (cavaletes); porta-fósforos;
caixa de cigarros e de charutos; caixas de charutos
(com humidificador); tabaqueiras; serviços de ajuda
na direção dos negócios ou funções comerciais de
uma empresa industrial ou comercial; organização
de exposições com fins comerciais ou de
publicidade; serviços de promoção prestado por uma
empresa comercial através de um cartão de
fidelidade de clientes; serviços de modelos para fins
publicitários ou de promoção de vendas; edição de
textos publicitários; decoração de vitrines; serviços
de ajuda na exploração de uma empresa comercial
em regime de franquia; demonstração de produtos;
organização de feiras com fins comerciais ou
publicitários; promoção de vendas (para terceiros);
vendas em leilão público; serviços de promoção e
gestão de centros comerciais; agências de
importação e exportação; publicidade on-line em
rede de computadores; serviços de aquisição para
terceiros (compra de produtos e serviços para outras
empresas); vendas de assinaturas de jornal (para
terceiros).
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
FOR MUM.
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN
No.830723897 16/08/2010
241
Tit.BRENNAND CIMENTOS S/A (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7625472
*PEDS 827568819, 827568835, 827568878,
829746749, 829746757, 829746773
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.
No.830723919 16/08/2010
351
Tit.AMGEN, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7625502
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XGEVA
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830723927 16/08/2010

351
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Tit.CLARIANT AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0342947
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MEVOPUR
NCL(9) 01 produtos químicos para fins industriais,
científicos, fotográficos, agrícolas, hortícolas e
silvícolas; resinas artificiais não processadas,
plásticos
não
processados;
fertilizantes;
composições extintoras de fogo; preparados para
temperar e soldar metais; produtos químicos para
manter frescos e para conservar gêneros
alimentícios; agentes tanantes; colas para fins
industriais.
Prior.:53687/2010
14/04/2010 CH
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830723935 16/08/2010
Tit.H.B. FILMES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7625529
*PED. 901744441.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS

241

No.830723951 16/08/2010
351
Tit.METRO INTERNATIONAL S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7625537
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: METROPOINT
NCL(9) 35 publicidade e propaganda; gerenciamento
e
administração
de
empresas;
funções
administrativas; serviços de agências de publicidade;
aquisição e administração de negócios de
propaganda; distribuição de material publicitário,
folhetos, prospectos, impressos e amostra;
consultoria de agências de propaganda; preparação
e gerenciamento de campanhas publicitárias;
publicação de textos de publicidade; aluguel de
material de publicidade e aluguel de espaço
publicitário.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.830723978 16/08/2010
351
Tit.SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK
FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0185892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SWIFTREADY
NCL(9) 09 software relacionado à comunicação
financeira.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830723986 16/08/2010
Tit.DART INDUSTRIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0032867
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E-TUPPER

004

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 serviços de comércio eletrônico e de
venda a varejo on-line de preparações para
branquear e outras substâncias para uso em
lavanderia, de produtos para limpar, polir e decapar,
de produtos abrasivos, de sabões/sabonetes, de
produtos de perfumaria, de misturas de fragrâncias
(potpourris), de óleos essenciais, de cosméticos, de
loções para os cabelos, de dentifrícios, de
preparações farmacêuticas e veterinárias, de
preparações higiênicas para uso medicinal, de
substâncias dietéticas adaptadas para uso
medicinal, de alimentos para bebês, de emplastros,
de materiais para curativos, de material para

obturações dentárias, de cera dentária, de
desinfetantes, de preparações para destruição de
animais nocivos, de fungicidas, de herbicidas, de
complementos/suplementos nutricionais para uso
medicinal, de complemento/suplemento alimentar
para uso medicinal, de complemento/suplemento
nutricional [vitaminas ou minerais] para uso
medicinal, de complemento/suplemento alimentar
em
barra
para
uso
medicinal,
de
complemento/suplemento alimentar em líquido para
uso
medicinal,
de
complemento/suplemento
alimentar em pó para uso medicinal, de alimentos
dietéticos adaptados para uso medicinal, de bebidas
dietéticas adaptadas para uso medicinal, de barra
dietética para suplementação nutricional para uso
medicinal, de substitutos de refeição dietéticos para
perda de peso, de aparelhos elétricos para uso
doméstico e para a cozinha, de misturadoras
(máquinas), de misturadoras e liqüidificadores
elétricos para uso doméstico, de espremedores de
frutas elétricos, de máquinas elétricas de cozinha
para moer, triturar e espremer, de facas elétricas, de
abridores de lata elétricos, de batedores elétricos, de
agitadores, de máquinas amassadeiras, de cutelaria,
de garfos e colheres, de talheres de cozinha e de
mesa (também feitos de plástico), de facas de
cozinha, de cortadores de pizza, de fatiadores de
bolo, de tesouras, de descascadores de alimentos,
de fatiadores de legumes/vegetais, de abridores de
lata, de quebra-nozes, de instrumentos de medição,
de balanças para cozinha (elétricas ou mecânicas),
de moringas medidoras, de colheres medidoras, de
xícaras medidoras, de jarras medidoras e de tampas
para os mesmos, de mamadeiras, de bicos de
mamadeiras e de tampas para os mesmos, de
aparelhos e instrumentos para purificação do ar, de
aparelhos e instrumentos para a purificação da
água, de cafeteiras, de aparelhos para cozinhar, de
chaleiras, de aquecedores de garrafas, de material
impresso, de catálogos, de brochuras, de folhetos,
de manuais, de livros de receitas, de cartões de
receita, de etiquetas impressas, de livros de texto, de
estêncil, de porta-etiquetas, de porta-lápis e de
porta-canetas, de material de instrução e de ensino,
de pincéis, de utensílios e recipientes para a casa ou
cozinha (exceto de metal precioso ou folheado), de
pentes e de esponjas, de escovas (exceto para
pintura), de materiais para fabricação de escovas, de
materiais de limpeza, de palha de aço, de vidro não
trabalhado ou semitrabalhado (exceto para
construção), de artigos de vidro, de porcelana e de
louça de faiança, de recipientes para beber, de
recipientes para cozinha, de recipientes para cozinha
ou uso doméstico, de recipientes térmicos para
alimentos, de recipientes térmicos para bebidas, de
utensílios de uso doméstico, de utensílios para
cozinha, de potes, de jogos e de brinquedos.
*POR ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DE
ACORDO COM A PET WB Nº 810100364566 DE
05/11/2010.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830723994 16/08/2010
100
Tit.SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK
FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0185892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SWIFTNET
NCL(9)
42
serviços
de
instalação,
de
implementação, de integração, de elaboração
[concepção] e de manutenção de software de
computador relacionados à comunicação financeira
e a serviços de suporte em relação aos mesmos;
provimento de serviços de criptografia e de
autenticação eletrônicos; serviços de certificação
baseados em assinaturas digitais; serviços para
certificação e para qualificação de software de
terceiros na área de comunicação financeira;
hospedagem de software de terceiros e serviços online em uma rede de comunicação eletrônica global
e segura para a comunidade financeira.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830724001 16/08/2010

Tit.SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK
FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0185892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SWIFTNET
NCL(9) 38 serviços de transmissão de mensagem
segura relacionados a transações financeiras e
serviços de consultoria relacionados a estes;
transmissão de dados entre instituições e
corporações financeiras por meio de uma rede de
comunicações eletrônica global e segura; provimento
de acesso a uma rede de comunicação eletrônica
global e segura; aluguel de acesso a uma rede de
comunicações eletrônica global e segura para a
comunidade financeira.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830724010 16/08/2010
100
Tit.SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK
FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0185892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SWIFTNET
NCL(9) 09 software relacionado à comunicação
financeira, software relacionado à criptografia, à
autenticação e à gestão de relacionamento;
publicações eletrônicas transferíveis (downloadable)
relacionadas à comunicação financeira, incluindo
publicações apresentando orientações e padrões
para a comunidade financeira.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830724028 16/08/2010
351
Tit.SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK
FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0185892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SWIFTREADY
NCL(9) 38 provimento de acesso a uma rede de
comunicações eletrônica global e segura.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830724036 16/08/2010
100
Tit.SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK
FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0185892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACCORD
NCL(9) 38 serviços de transmissão de mensagem
segura relacionados a transações financeiras e
serviços de consultoria relacionados a estes;
consultoria e aconselhamento relacionados à
comunicação eletrônica de transações financeiras;
transmissão de dados entre instituições e
corporações financeiras por meio de uma rede de
comunicações
eletrônica
global
e
segura;
transferência eletrônica de informações relacionadas
a transações de títulos e de valores mobiliários, de
câmbio exterior, de tesouraria e de mercado
financeiro.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
819591181.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830724044 16/08/2010
351
Tit.METRO INTERNATIONAL S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4715802
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: METROPOINT
NCL(9) 16 papel, cartão, bem como seus respectivos
produtos, não incluídos em outras classes; jornais,
revistas, impressos e outras publicações, material de
encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para
papelaria ou para uso doméstico, material para
artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de
escritório (exceto móveis); material didático e de
instrução (exceto aparelhagem); matériais plásticas
para embalagem (não incluídas em outras classes);
cartas de jogar; tipos de impressão, bloco de
impressão, clichês.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS

100
No.830724052 16/08/2010

004
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Tit.CLARIANT AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0342947
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MEVOPUR
NCL(9) 17 cautchu, guta-percha, borracha, amianto,
mica e produtos feitos dos mesmos, desde que
inclusos nesta classe; produtos de plásticos
(produtos semifabricados), material de vedação,
material de embalagem, material de isolamento;
tubos flexíveis (não metálicos).
*POR PERDA DA PRIORIDADE UNIONISTA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830724060 16/08/2010
Tit.HB FILMES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46848701000186
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS

041

No.830724095 16/08/2010
Tit.FUJIFILM CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7251874
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FUJIFILM

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 café, chá, cacau, açucar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações
feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes,
incluindo alimentos processados, cozidos e
congelados; mel, xarope de melaço; lêvedo;
fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos
(condimentos);
especiarias;
gelo;
bebidas
nutricionais,
exceto
para
fins
medicinais;
suplementos e aditivos alimentares à base de
carboidratos e fibras, com adição de vitaminas,
minerais, oligoelementos, separadamente ou em
combinação, todos utilizados também para realçar o
sabor; maçapão e pastas de avelã; alimentos
nutricionais e dietéticos, exceto para fins medicinais,
que contenham ingredientes que incluam colágeno,
astaxantina, ácido hialurônico (como componente
principal), separadamente ou em combinação, sob a
forma de comprimidos, líquidos, pastas, pós,
granulados, grãos, cápsulas moles, cápsulas,
tabletes, blocos, geléias e doces de goma.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830724117 16/08/2010
Tit.FUJIFILM CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7251874
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FUJIFILM

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 29 carne, peixe, aves e caça; extratos de
carne; frutas, legumes e verduras em conserva,
congelados, secos e cozidos; geléias, doces e
compotas; ovos; leite e laticínio; óleos e gorduras

comestíveis, incluindo alimentos processados,
cozidos e congelados; suplementos nutricionais à
base de proteínas; suplementos alimentares à base
de proteínas; suplementos alimetares para a saúde
com efeito anti-envelhecimento (exceto para uso
médico); suplementos e aditivos alimentares à base
de proteínas, gorduras, ácidos gordos e polifenóis,
com adição de vitaminas, minerais, oligoelementos;
suplementos alimentares para fins estéticos;
suplementos alimentares contendo extratos de
plantas e frutas; suplementos alimentares dietéticos;
suplementos alimentares contendo fibras alimentar;
suplementos alimentares; suplementos e aditivos
alimentares, exceto para fins medicinais, contendo
ingredientes que incluem colágeno, astaxantina,
ácido hialurônico (como componente principal),
separadamente ou em combinação, sob a forma de
comprimidos, líquidos, pastas, pós, granulados,
grãos, cápsulas moles, cápsulas, tabletes, blocos,
geléias e doces de goma.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830724184 16/08/2010
100
Tit.SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK
FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0185892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACCORD
NCL(9)
36
negócios
financeiros;
negócios
monetários, a saber, o processamento eletrônico de
transações de títulos e de valores mobiliários, de
câmbio exterior, de tesouraria e de mercado
financeiro; serviços de informação financeira por
meio de uma rede de comunicações eletrônica
global e segura, incluindo informações sobre
transações de títulos e de valores mobiliários, de
câmbio exterior, de tesouraria e de mercado
financeiro.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
819591181.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830724192 16/08/2010
351
Tit.SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK
FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0185892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SWIFTREADY
NCL(9) 35 serviços de consultoria em negócios, em
particular
aqueles
prestados
a
instituições
financeiras, serviços de assessoria em gestão de
negócios e de consultoria em gestão de negócios,
em particular aqueles prestados a instituições
financeiras.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830724206 16/08/2010
100
Tit.SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK
FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0185892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACCORD
NCL(9) 09 software relacionado à comunicação
financeira, software relacionado á correspondência,
à compensação e a relatórios de transações
financeiras; publicações eletrônicas transferíveis
(downloadable)
relacionadas
á
comunicação
financeira.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
819591181.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830724214 16/08/2010
351
Tit.SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK
FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0185892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SWIFTREADY
NCL(9)
42
serviços
de
instalação,
de
implementação, de integração, de elaboração
[concepção] e de manutenção de software de
computador relacionados à comunicação financeira
e a serviços de suporte em relação aos mesmos;
serviços para certificação e para qualificação de
aplicativos, de serviços, de interfaces, de

conectividade e de consultoria de terceiros, todos na
área de comunicação financeira.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830724230 17/08/2010
351
Tit.SUPERMAX INTERNATIONAL PVT. LTD. (IN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0296163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SMX3
NCL(9) 08 lâminas; lâminas de barbear; estojos para
lâminas de barbear; aparelhos de barbear; cassetes
e cartuchos contendo lâminas de barbear; peças e
acessórios [incluidos nesta classe]
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.830724249 17/08/2010
351
Tit.SUPERMAX INTERNATIONAL PVT. LTD. (IN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0296163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SMX4
NCL(9) 08 lâminas; lâminas de barbear; estojos para
lâminas de barbear; aparelhos de barbear; cassetes
e cartuchos contendo lâminas de barbear; peças e
acessórios [incluidos nesta classe]
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.830724257 17/08/2010
351
Tit.MARCLEI FREITAS DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03835389718
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO CURTINDO A VIDA
NCL(9) 41 shows e espetáculos artísticos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRUPO".
Procurador: O PROPRIO
No.830724265 17/08/2010
351
Tit.GIONTAS HOLDINGS LIMITED (CY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7542283
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GIONTAS
NCL(9) 35 assessoria e consultoria em organização
e gerência em negócios de fabricação e venda de
refrigerantes; formulação de contratos e instruções
tecnológicas para a produção de refrigerantes;
outras assistências administrativas na fabricação de
refrigerantes.
Procurador: AGUIAR COMPANHIA LTDA.
No.830724273 17/08/2010
351
Tit.GIONTAS HOLDINGS LIMITED (CY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7542283
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GIONTAS
NCL(9) 42 desenvolvimento de novas bebidas;
controle de qualidade na fabricação de refrigerantes.
Procurador: AGUIAR & COMPANHIA LTDA
No.830724281 17/08/2010
351
Tit.MEMVAVMEM ASSESSORIA, CONSULTORIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01834403000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEMVAVMEM

CFE(4) 26.3.4; 27.5.1
NCL(9) 41 publicações de livros, revistas, periódicos
e afins.; assessoria e consultoria na organização e
execução de congressos, cursos e eventos culturais.
Procurador: O PROPRIO
No.830724290 17/08/2010
100
Tit.SUPER MERCADO ZONA SUL S/A (BR/RJ)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33381286000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MUNZ SWISS PREMIUM

CFE(4) 5.5.19; 5.7.6; 6.1.2; 24.7.3; 27.5.1
NCL(9) 35 comercialização de produtos de terceiros
(café, chá, cacau, açucar, arroz, tapioca, sagu,
sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas
de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel,
xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal,
mostarda;
vinagre,
molhos
(condimentos);
especiarias; gelo).
*INCISO I C/C X DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSECIADOS
No.830724303 17/08/2010
010
Tit.SHANTOU WEALY MEDICAL INSTRUMENT
CO., LD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7646879
*COM PODERES ESPECIAIS DE QUE TRATA O
ART. 217 DA LPI.
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOCIADOS
No.830724311 17/08/2010
351
Tit.BENEDITO CUTRIM FILHO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06748007372
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STANY
NCL(9) 41 serviços de cantor e compositor; shows e
espetáculos artísticos; gravações em geral (discos,
cds, dvds); publicação de livros.
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 41 REIVINDICADA.
Procurador: O PROPRIO
No.830724320 17/08/2010
004
Tit.PROBIOTICAL S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6799833
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROBIOIL
NCL(9) 03 produtos cosméticos, loções para os
cabelos, dentifrício, cosméticos concentrados para a
pele, a saber, cremes, leite (para limpeza), loções,
géis e pós para o rosto, corpo e mãos, cosméticos,
sabões/sabonetes, perfumes, óleos essenciais,
loções para os cabelos, xampus, todos acima
contendo preparações e/ou produtos resultantes a
partir do processamento de microorganismos,
especialmente metabólitos obtidos a partir do
processamento de culturas de bactérias probióticas;
produtos cosméticos contendo microorganismos e
culturas
concentradas
de
microorganismos
probióticos na forma líquida, sólida, desidratada ou
liofilizada; produtos cosméticos contendo dita
bactéria e óleos naturais, especialmente óleos ou
gorduras ou ceras de origem vegetal; suspensões
para uso cosmético que contenham dita bactéria e
óleos naturais, especialmente óleos ou gorduras ou
ceras de origem vegetal; produtos cosméticos ou
suspensões contendo microorganismos e culturas de
microorganismos revestidos com óleos ou gorduras
ou ceras de origem vegetal; todos incluídos nesta
classe.
Prior.:VA2010C000048 18/02/2010 IT
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
REPUBLICADO O PEDIDO EM CONFORMIDADE
COM O SOLICITADO ATRAVÉS DA PET. WB
810100376496, DE 03/12/2010.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.830724338 17/08/2010

004

Tit.PROBIOTICAL S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6799833
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROBIOIL
NCL(9) 05 produtos farmacêuticos, suplementos,
substâncias alimentares para uso médico e
alimentos para bebês, todos acima contendo
preparações e produtos resultantes a partir do
processamento de microorganismos, especialmente
metabólitos obtidos a partir do processamento de
culturas de bactérias probióticas; preparações e
produtos resultantes a partir dos processos de
fermentação, especialmente a partir de processos de
culturas de bactérias probióticas; produtos
farmacêuticos,
suplementos,
substâncias
alimentares para uso médico e alimentos para
bebês, todos acima contendo microorganismos ou
culturas
concentradas
de
microorganismos
probióticos na forma líquida, sólida, desidratada ou
liofilizada; produtos farmacêuticos, suplementos,
substâncias alimentares para uso médico e
alimentos para bebês, todos acima contendo dita
bactéria e óleos naturais, especialmente óleos ou
gorduras ou ceras de origem vegetal; produtos ou
suspensões oleosas contendo microorganismos ou
culturas de microorganismos revestidos com óleos
ou gorduras ou ceras de origem vegetal; produtos
farmacêuticos
e
suplementos
contendo
microorganismos e culturas de microorganismos,
especialmente bactéria probiótica ácido-láctica,
bactéria bífida probiótica com capacidade de
fermentação e uso de fibras no organismo humano,
especialmente no intestino humano; formas de
fármacos para aplicação oral, especialmente
cápsulas, comprimidos, soluções, suspensões,
grânulos, e grânulos na forma desidratada; todos
incluídos nesta classe.
Prior.:VA2010C000048 18/02/2010 IT
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
REPUBLICADO O PEDIDO EM CONFORMIDADE
COM O SOLICITADO ATRAVÉS DA PET. WB
810100376488, DE 03/12/2010.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.830724389 17/08/2010
351
Tit.CENTRAL UNICA DAS FAVELAS DO RIO DE
JANEIRO - CUFA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06052228000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MÃO NA CABEÇA
NCL(9) 41 desenvolver e apresentar projetos
relacionados ao esporte e cultura.
Procurador: O PROPRIO
No.830724419 17/08/2010
100
Tit.SERVICIOS Y CONSULTORÍAS HENDAYA S.A.
(CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7646933
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ME SUPER SAG
NCL(9) 06 esferas metálicas usadas para trituração
de minérios minerais.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
820887820 E 829649670. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DOS
PEDIDOS DE REGISTRO ANTERIORES
830724427 E 830724435, AINDA NÃO
REGISTRADOS, CONSIDERADOS IGUALMENTE
COLIDENTES COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN

NCL(9) 06 esferas metálicas usadas para trituração
de minérios minerais.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRIND".
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN
No.830724478 17/08/2010
351
Tit.BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0335916
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XT
NCL(9) 34 cigarros, tabaco, produtos de tabaco,
isqueiros para fumantes, fósforos e artigos para
fumantes.
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.830724494 17/08/2010
351
Tit.BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0335916
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUCKY STRIKE XT
NCL(9) 34 cigarros, tabaco, produtos de tabaco,
isqueiros para fumantes, fósforos e artigos para
fumantes.
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.830724508 17/08/2010
100
Tit.VAHRCAV PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07052569000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOOTBALL SUPERSTORE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 o comércio, através de qualquer meio, de
calçados , de todos os tipos, artigos do vestuário de
uso comum e para a prática de esportes, seus
acessórios e complementos, artigos esportivos,
produtos de perfumaria e de higiene , cosméticos e
bijuterias.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830724516 17/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LOXOFIL
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830724532 17/08/2010
241
Tit.BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4902068
*PED. 830724559 (C/OPOSIÇÃO)
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE

No.830724427 17/08/2010
351
Tit.EUROCOR GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7646941
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ME PERFORMA
NCL(9) 06 esferas metálicas usadas para trituração
de minérios minerais.
Procurador: ANDREA GAMA PASSINHAS TARDIN

No.830724567 17/08/2010
241
Tit.BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4902068
*PED. 830724540 (OPOSIÇÃO)
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE

No.830724435 17/08/2010
Tit.EUROCOR GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7646941
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ME ULTRA GRIND

No.830724575 17/08/2010
010
Tit.SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4807316
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS
SIGNATÁRIOS, COMPROVANDO TEREM OS
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Marca: DUFENAIR
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

MESMOS PODERES PARA REPRESENTAR A
FIRMA.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE

No.830724737 17/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAXTECINE
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.830724583 17/08/2010
010
Tit.SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4807316
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS
SIGNATÁRIOS, COMPROVANDO TEREM OS
MESMOS PODERES PARA REPRESENTAR A
FIRMA.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE
No.830724591 17/08/2010
010
Tit.SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4807316
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS
SIGNATÁRIOS, COMPROVANDO TEREM OS
MESMOS PODERES PARA REPRESENTAR A
FIRMA.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE
No.830724605 17/08/2010
010
Tit.SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4807316
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS
SIGNATÁRIOS, COMPROVANDO TEREM OS
MESMOS PODERES PARA REPRESENTAR A
FIRMA.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE
No.830724613 17/08/2010
010
Tit.SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4807316
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS
SIGNATÁRIOS, COMPROVANDO TEREM OS
MESMOS PODERES PARA REPRESENTAR A
FIRMA.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE
No.830724621 17/08/2010
Tit.RECKITT BENCKISER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0391034
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: POWERBRANDS

351

CFE(4) 2.1.16; 2.3.15-16; 2.7.23
NCL(9) 09 programas de jogos eletrônicos
descarregáveis; softwares de jogos de computador;
jogos eletrônicos que podem ser acessados via
internet, computador e dispositivos sem fio.
Prior.:009172651
14/06/2010 EM
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.
No.830724630 17/08/2010
Tit.RECKITT BENCKISER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0391034
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POWERBRANDS

CFE(4) 2.1.16; 2.3.15-16; 2.7.23
NCL(9) 41 educação e provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturas;
serviços de jogos eletrônicos, incluindo o provimento
de jogos de computador online; serviços de
treinamento na área de negócios; serviços de
treinamento na área de negócios provido através de
um jogo online.
Prior.:009172651
14/06/2010 EM
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.
No.830724648 17/08/2010
100
Tit.ARIZONA CHEMICAL COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0283320
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SYLVATAL
NCL(9) 01 resina de polpa de madeira para fazer
sabão ou óleo e resina destilada de polpa de
madeira para fazer sabão ou óleo, todas sendo
substâncias químicas orgânicas para uso na
indústria.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
002858100.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830724680 17/08/2010
351
Tit.NESSLER MEDIZINTECHNIK GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7646976
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TWIN-SAFE
NCL(9) 10 aparelhos e instrumentos cirúrgicos,
médicos, dentários e veterinários, em particular :
aparelhos de análise para uso médico; aparelhos de
diagnósticos para uso medicinal; eletrodos para uso
médico;
electrocardiógrafos;
aparelhos
e
instrumentos médicos; eletrodos neutros; eletrodos
neutros para cirurgia de alta frequência; eletrodos
para
electrocardiografia;
eletrodos
para
electroencefalografia.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAFE".
Prior.:008891459
17/02/2010 EP
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830724699 17/08/2010
Tit.NESSLER MEDIZINTECHNIK GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7646976
*PEDS. 825792738, 828486794, 828426570,
830333762.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
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No.830724702 17/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BISOLIFT
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

351
No.830724710 17/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FETOVENT
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830724729 17/08/2010
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

351

No.830724745 17/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FIRLEVAN
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830724761 17/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IPIBRUTAMOL
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830724770 17/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SALVENT
NCL(9)
05
preparações
de
substâncias
farmacêuticas
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830724796 17/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MEMONID
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830724800 17/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TAZLIN
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830724818 17/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TELBRAPTAM
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830724834 17/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PAKZOLE
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830724842 17/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TIPROMIDE
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830724850 17/08/2010
100
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZONEX
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI (REGS.
819553352 E 819934313).
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
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No.830724877 17/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IMUNEVIX
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830724885 17/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FUNGVAN
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830724907 17/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OZNIC
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830724915 17/08/2010
351
Tit.MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27093558000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MILLS HABITAT
NCL(9) 07 habitáculos pressurizado, a saber,
equipamento (máquina) para isolamento de áreas
contra vazamentos para a execução de solda e de
trabalhos a quente, nas áreas de petróleo e de gás.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HABITAT".
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830724923 17/08/2010
351
Tit.HAUNI MASCHINENBAU AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4890752
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AEROSORT
NCL(9) 07 máquinas e partes de máquinas para a
indústria de processamento de tabaco; máquinas e
instalações para manipulação e para processamento
de tabaco, em particular, máquinas e instalações
para detectar partículas estranhas e para filtrar
partículas de estranhas fluxos de tabaco durante o
processamento de tabaco; correias transportadoras,
transportadores
pneumáticos,
correias
de
transportadores,
correntes
transportadoras,
máquinas
de
transportadores,
instalações
transportadoras
(pneumáticas
e
mecânicas),
separadores,
instalações
de
separação
pneumáticas, máquinas peneiradoras, instalações de
peneiramento, extratores mecânicos de pó, partes,
peças de reposição e componentes para as
máquinas e para as instalações anteriormente
mencionadas, incluídas nesta classe.
Prior.:008893349
18/02/2010 EM
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830724931 17/08/2010
351
Tit.MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27093558000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MILLS HABITAT
NCL(9) 37 aluguel de habitáculo pressurizado, a
saber, equipamento (máquina) para isolamento de
áreas contra vazametos para a execução de solda e
de trabalhos a quente, nas áreas de petróleo e de
gás.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830724940 17/08/2010
351
Tit.GILDAN ACTIVEWEAR SRL (BB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7648855
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GILDAN
NCL(9) 25 vestuário masculino, feminino, jovem e
infantil, a saber, vestidos, camisas de golfe, camisas
pólo, camisas de abotoar, camisas com colarinho,
camisas com colarinhos curtas, camisas com capuz,
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a saber, camisas de moletom com capuz, camisetas
com capuz, jaquetas resistentes ao vento, calças
resistentes ao vento, trajes para corrida, calças para
corridas, shorts para corrida, conjuntos para corrida,
jardineiras, vestidos de tricô/malha, shorts de
tricô/malha, camisas de tricô/malha, a saber camisas
polo de tricô/malha, camisa sem manga, trajes de
brincar de peça única, trajes de brincar de duas
peças, a saber, conjuntos de calça e camisa,
macacões, calças, jeans tipo denim, camisas, shorts
e conjuntos de shorts, saias, vestidos de camisetas,
camisas esportivas, suéteres, calças de moletom,
camisas de moletom, camisetas regata, camisetas,
camisas de gola rolê, roupas de dormir, a saber
macacões de dormir, pijamas e camisolas, malhas
[vestuário], meias, camisas de baixo, roupas de
baixo, roupa íntima masculina e feminina, a saber
ceroulas, cuecas boxer, cuecas tipo sunga, cuecas,
calcinhas, calcinhas tipo biquini, calcinhas de cós
baixo, calcinhas de cós alto.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830724974 17/08/2010
100
Tit.ARGENE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7648910
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARGENE
NCL(9) 05 reagentes de laboratório para diagnóstico
médico.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
822786940 E 822946734.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830724982 17/08/2010
351
Tit.HAUNI MASCHINENBAU AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4890752
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AEROSORT
NCL(9) 09 instrumentos e máquinas para teste e
para medição de material, sensores, sensores de ir
(infravermelho), sensores de micro-ondas, aparelhos
de testes óticos, detectores de metal, lasers, exceto
para uso médico, aparelhos elétricos de comutação
e painéis elétricos de controle e de comutação;
aparelhos
e
instrumentos
fotográficos,
cinematográficos e óticos, em partícular para
detectar
partículas
estranhas
durante
o
processamento de tabaco.
Prior.:008893349
18/02/2010 EM
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830725008 17/08/2010
351
Tit.OXEA DEUTSCHLAND GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6537480
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OXFILM
NCL(9) 01 produtos químicos para fins industriais.
Prior.:30 2010023 8909 21/04/2010 DE
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830725032 17/08/2010
004
Tit.ERWIN JUNKER MASCHINENFABRICK GMBH
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4947568
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JUSTAR
NCL(9) 07 máquinas-ferramentas e suas partes;
lixadeiras; lixadeiras para a fabricação de eixos,
eixos de manivela, eixos de cames e ferramentas
tais
como
brocas
helicoidais;
dispositivos
retificadores de controle digital computadorizado
com três eixos de controle digital computadorizado e
um elemento retificador estacionário ou acionado
para retificar rebolos e suas partes; máquinas de
processamento de peças a trabalhar e suas partes;
máquinas para processamento com remoção de
aparas, especialmente tornos.
Prior.:302010017915.5 24/03/2010 DE
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830725040 17/08/2010
351
Tit.EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION
(US)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4762525
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAPIEN
NCL(9) 10 produtos médicos, incluídos nesta classe.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830725067 17/08/2010
004
Tit.EMS-PATENT AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7648820
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRILAMID TR
NCL(9) 09 óculos, lentes de óculos, armações de
óculos, óculos desportivos, óculos protetores, lentes
ópticas de todos os tipos, lentes de óculos de sol,
polarizadores ópticos, mostradores, capas de
mostradores, sinais luminosos, lentes de aumento,
viseiras para capacetes de proteção, lentes de
projetor, sensores ópticos, binóculos, células
solares, coletores solares para a geração de energia,
interruptores, telefones portáteis, gabinetes de
computador, teclados, peças para fones de ouvido;
jogos de computador, consoles de jogos para uso
com uma tela ou monitor autônomo, botões de
comando, aparelhos de comunicação por rádio para
animais, medidores de fluxo, aparelhos de sonar,
medidores de distância, cartões com circuitos
integrados, cartões de cheques magnéticos, ópticos,
elétricos, tomadas e plugues elétricos, sensores de
infravermelho, máscaras de proteção, máscaras de
gás, equipamentos de resgate de avalanche,
transceptores de avalanche, equipamento de
mergulho, sinais de trânsito, equipamentos de
sinalização luminosa, cabos de fibra óptica.
Prior.:52135/2010
04/03/2010 CH
*POR INCORREÇÃO NA CLASSE.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830725075 17/08/2010
004
Tit.EMS-PATENT AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7648820
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRILAMID TR
NCL(9) 01 produtos químicos para fins industriais,
utilizados como matéria-prima sob a forma de
massas fundidas, granulados, pós, dispersões,
emulsões, soluções ou outras formas equivalentes;
produtos químicos para a indústria do plástico;
produtos
químicos
para
fins
industriais,
especialmente
poliamidas,
elastômeros
de
poliamida,
copoliamidas,
poliesteramidas
e
polieteramidas; plásticos não processados; resinas
artificiais não processadas.
Prior.:52135/2010
04/03/2010 CH
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830725091 18/08/2010
100
Tit.ROMULO CESAR CIDRI VIANA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09400989709
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VOZES E ACORDES
NCL(9) 41 grupo musical. shows e espetáculos
artísticos.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830725105 18/08/2010
Tit.ROMASUL VEÍCULOS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10493770000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROMASUL VEÍCULOS
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio varejista de veículos
automotores, motocicletas e camionetas de utilitários
novos e usados.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VEÍCULOS".
Procurador: EDSON DIOGO DE OLIVEIRA.
No.830725121 18/08/2010
100
Tit.AMERICAN AXLE & MANUFACTURING , INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0323667
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECOTRAC
NCL(9) 12 sistema de tração em todas as rodas de
veículos terrestres.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
901361810.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.830725148 18/08/2010
351
Tit.CELGENE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5027160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTEEM
NCL(9) 42 condução de ensaios clínicos; condução
de ensaios clínicos sobre a segurança e eficácia de
apremilast.
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN
No.830725156 18/08/2010
Tit.NZN IP (NZ) LIMITED (NZ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7648928
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NEW ZEALAND NATURAL

No.830725172 18/08/2010
351
Tit.TRADE BOX, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7644892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CELEBRITY STYLER
NCL(9) 09 ferros elétricos para estilização dos
cabelos
Procurador: HUGO SILVA & MALDONADO PROP.
INTELECTUAL
No.830725180 18/08/2010
Tit.NZN IP (NZ) LIMITED (NZ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7648928
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEW ZEALAND NATURAL

100

No.830725296 18/08/2010
351
Tit.PREFERRED GUEST, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5112770
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SPG PREFERRED GUEST
NCL(9) 35 serviços comerciais, a saber,
fornecimento de um programa de fidelidade a hotel.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830725300 18/08/2010
351
Tit.FRAUSCHER HOLDING GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7644663
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRAUSCHER
NCL(9) 20 gabinetes para acomodar dispositivos
elétricos (todos os itens incluídos nesta classe).
*INCLUÍDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO "
TODOS OS ITENS INCLUÍDOS NESTA CLASSE "
PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À CLASSE
INTERNACIONAL REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 5.3.14; 27.5.1
NCL(9) 29 iogurte e todos os outros produtos de
iogurte nesta classe; leite e produtos de leite nesta
classe, incluindo produtos lácteos fermentados;
frutas e vegetais preparados para consumo e
produtos de frutas e vegetais nesta classe; geléias,
óleos e gorduras comestíveis e produtos feitos a
partir dos mesmos nesta classe.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
821127411.
Procurador: HUGO SILVA, ROSA & MALDONADOPROP. INT
No.830725245 18/08/2010
100
Tit.PREFERRED GUEST, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5112770
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SPG PREFERRED GUEST
NCL(9) 43 serviços de fornecimento de alimentos e
bebidas; serviços de acomodações temporárias.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
822189828.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830725253 18/08/2010
Tit.PREFERRED GUEST, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5112770
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SPG PREFERRED GUEST

No.830725270 18/08/2010
351
Tit.BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0013714
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: i1
NCL(9) 12 veículos e partes e acessórios destes,
inclusos nesta classe.
Prior.:302010016274.0 18/03/2010 DE
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

100

100

CFE(4) 5.3.14; 27.5.1
NCL(9) 35 serviços por atacado e a retalho em
relação com produtos de iogurte, leite e produtos de
leite, frutas e vegetais e produtos de frutas e
vegetais, óleos e gorduras comestíveis e produtos
feitos a partir dos mesmos, ice cream, produtos
confeccionados com base em ice cream, blocos de
gelo, gelo e gelos, produtos confeccionados,
sorvetes, sobremesas e coberturas de sobremesas e
café gelado.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
821127411.
Procurador: HUGO SILVA & MALDONADO PROP.
INTELECTUAL
No.830725164 18/08/2010
Tit.NZN IP (NZ) LIMITED (NZ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7648928
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEW ZEALAND NATURAL

CFE(4) 5.3.14; 27.5.1
NCL(9) 30 iogurte congelado e todos os outros
produtos de iogurte nesta classe; ice cream e
produtos confeccionados a base de ice cream;
blocos de gelo, gelos e gelos; produtos
confeccionados incluindo produtos confeccionados
congelados e frios; sorvetes; sobremesas nesta
classe; café gelado; coberturas de sobremesas.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
821127411.
Procurador: HUGO SILVA & MALDONADO PROP.
INTELECTUAL

NCL(9) 36 serviços imobiliários, a saber, corretagem
imobiliária, aquisição imobiliária e de terrenos,
propriedade compartilhada de imóveis, a saber,
gerenciamento e organização para titularidade de
imóveis, condomínios, apartamentos; serviços de
investimentos imobiliário, gerenciamento imobiliário,
"time sharing" de imóveis e arrendamento de imóveis
e bens imobiliários, incluindo condomínios e
apartamentos.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
830192549, 823169936, 821964240, 821964224,
821964186, 821964178, 821662970, 821203894,
820804908.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

100

No.830725318 18/08/2010
351
Tit.FRAUSCHER HOLDING GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7644663
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRAUSCHER
NCL(9) 09 aparelhos e instrumentos geodésicos, de
pesagem, medição, sinalização e controle; sensores;
aparelhos de medição elétricos e magnéticos,
especialmente sensores indutivos; aparelhos e
instrumentos para conduzir, comutar, transformar,
armazenar, regular e controlar eletricidade; circuitos
elétricos para contagem de eixos de rodas;
aparelhos para processamento de dados e
computadores, assim como suas partes; cartões de
interface para ligar aparelhos de medição e sensores
com instalações de processamento de dados;
software de computador, especialmente para
processamento de dados de sensor; equipamentos
de proteção contra raios.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830725326 18/08/2010
351
Tit.INTERNATIONAL TRUCK INTELLECTUAL
PROPERTY COMPANY, LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4952332
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MODEC
NCL(9) 12 veículos a motor de acionamento elétrico,
a saber, caminhões e ônibus.
Prior.:77/944,435
25/02/2010 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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No.830725334 18/08/2010
351
Tit.SHIMANO EUROPE B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7644710
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRO THARSIS
NCL(9) 25 roupas; conjuntos para chuva, capas de
chuva, ponchos de chuva, roupas esportivas, roupas
de náilon, roupas de competição de ciclismo, roupas
de ciclismo, casacos, jaquetas, roupas de baixo,
calçados; galochas, calçados de ciclismo, agasalhos,
calçados de competição de ciclismo, calçados de
caminhada, capas de sapatos, artigos de chapelaria;
bonés, luvas; incluindo luvas de ciclista, luvas de
competição de ciclismo, suspensórios, meias, calças
de ciclismo.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830725342 18/08/2010
351
Tit.SHIMANO EUROPE B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7644710
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRO THARSIS
NCL(9) 12 bicicletas, peças de bicicletas e
acessórios de bicicleta não inclusos em outras
classes, tais como pneus, extensões de guidão,
protetores de tubo, selins de tubo, cestos adaptados
para bicicletas, transportadores de bicicleta, suportes
de bicicletas, quadros, correntes, protetores de
corrente, cubos, bagageiros, extensões para
bagageiros, pedais, bombas, mangueiras de bomba,
freios, marchas, correias de transporte, raios de
roda, para-lamas, extensões de para-lamas,
espelhos retrovisores, guidões, descanso de
bicicleta, extensões de guidão, fitas de guidão, pinos
de extremidade de guidão, suportes de câmara,
câmaras de ar, aros, aletas de para-lamas, presilhas
de pedal, bombas de pé, suportes de pé, garfos
(também amortecidos), sistema de roda livre, rodas,
suportes de bicicleta para automóveis, almofadas
para selim, parafusos de pino de selim, pinos de
selim, conjuntos de parafuso, parafusos de pedivela,
anéis de espaçamento, limpadores de corrente,
selins (também amortecidos), rodinhas laterais,
manetes de freio, ajustes de guidão, campainhas,
assentos de criança para bicicletas, protetores de
eixo de corrente, defletores de corrente, canotes de
assento, sistema de soltura rápida de canotes,
cabeçotes para conjuntos de quadro-garfo,
suspensões, mesas de guidão, punhos para
guidãos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830725350 18/08/2010
351
Tit.SHIMANO EUROPE B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7644710
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRO THARSIS
NCL(9) 09 computadores de bicicleta, ergômetros
para bicicletas; capacetes; óculos, óculos esportivos,
óculos de sol, artigos ópticos e acessórios para
artigos ópticos, indicadores de velocidade, monitores
de batimentos cardíacos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830725407 18/08/2010
241
Tit.BELLINO'S UNLIMITED EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08541458000160
*PEDS. 902641387, 902641476
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830725431 18/08/2010
Tit.SYNGENTA LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0271896
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

351

CFE(4) 24.15.21; 24.17.25
NCL(9) 05 preparações para destruição de insetos
daninhos; fungicidas; herbicidas.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE

CFE(4) 26.2.5; 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 21 utensílios de cerâmica para decorar e
perfumar ambientes; defumadores (perfumadores).
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830725440 18/08/2010
Tit.RED CHIP COMPANY LTD. (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4908848
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BEHRINGER

No.830725504 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TAEQ CASA

351

CFE(4) 2.9.6; 26.3.1; 27.5.1
NCL(9) 15 instrumentos musicais; violões; pianos;
sintetizadores; acessórios para instrumento musical;
cordas, bolsas, estojos e pedais para instrumentos
musicais; aparelhos de afinação para instrumentos
musicais; peças e acessórios para os produtos já
mencionados, todos incluídos na classe 15.
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS
No.830725474 18/08/2010
351
Tit.LANXESS DEUTSCHLAND GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5032695
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOLNAN
NCL(9) 17 borracha sintética em estado bruto na
forma de blocos, pós, granulados, emulsões, pastas;
borracha sintética como produtos semi-acabados na
forma de folhas, placas, tubos, canos, blocos.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830725482 18/08/2010
351
Tit.ADEUNIS R F (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7644736
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VOKKERO
NCL(9) 09 aparelhos para gravação, transmissão,
reprodução ou processamento de sons e imagens,
elétricos, eletrônicos; dispositivos de comunicação
de
computadores,
elétricos,
eletrônicos,
computadores,
multiusuários,
dispositivos
de
comunicação sem o uso das mãos (hand-free) a
serem utilizados em ambientes ruidosos; todos
incluídos nesta classe."
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.830725490 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TAEQ BELEZA

CFE(4) 26.2.5; 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 21 utensílios de cerâmica para decorar e
perfumar ambientes; defumadores (perfumadores).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CASA".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830725547 18/08/2010
100
Tit.SAF-HOLLAND GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7638779
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAUER
NCL(9) 12 veículos; aparelhos para locomoção por
terra; partes de veículos (desde que inclusas nesta
classe), especialmente eixos e unidades de eixo
para caminhões e veículos de reboque, freios para
veículos (terrestres), chassis para veículos a motor;
sistemas de suspensão para caminhões e veículos
de
reboque,
dispositivos
operados
mecanicamente/manualmente para içamento e
rebaixamento de semirreboques e reboques como
partes destes veículos; eixos de mola lamelar e
unidades de mola lamelar, sistemas de freio e
unidades de freio para veículos; acoplamentos de
veículos,
especialmente
quintas
rodas,
acoplamentos de barra de engate, ganchos de
rebocar para veículos, pinos de engate para veículos
e pinos mestre para veículos, suportes de reboque e
suportes corrediços de reboque; partes de veículos,
a saber, suportes de rodas e amortecedores;
semirreboques, reboques, veículos de construção;
componentes e peças sobressalentes dos produtos
mencionados anteriormente, desde que inclusos
nesta classe.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.:
817914560.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830725555 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TAEQ
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NCL(9) 21 utensílios de cerâmica para decorar e
perfumar ambientes; defumadores (perfumadores).
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830725601 18/08/2010
351
Tit.LINDE AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0079391
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HYDROPRIME
NCL(9) 11 geradores de gás e aparelhos para
produção de gás, em particular aparelhos de gás
para a fabricação de hidrogênio e de outros gases
combustíveis.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830725644 18/08/2010
Tit.MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5057116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MIMAKI

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 projeto/desenho de máquinas, de
aparelhos, de instrumentos [incluindo suas partes]
ou de sistemas compostos de tais máquinas,
aparelhos e instrumentos; programação de
computador [informática]; aconselhamento técnico
relacionado ao desempenho, à operação, etc. de
computadores, de automóveis e de outras máquinas
que requerem altos níveis de conhecimento, de
habilidade ou de experiência dos operadores para
atender a precisão necessária à operação dos
mesmos; aluguel de computadores; fornecimento de
software de computador; aconselhamento técnico
relacionado à operação, etc. de plotters digitais, de
plotters, de impressoras para computadores, de
impressoras digitais, de impressoras a jato de tinta;
aconselhamento técnico relacionado à operação,
etc. de máquinas para impressão ou de prensas
tipográficas; aluguel de plotters digitais, de plotters e
de impressoras para computadores.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
821815628
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830725725 18/08/2010
351
Tit.DEERE & COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0033308
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PICK-MORE
NCL(9) 07 instrumentos agrícolas e partes de
máquinas, a saber, fusos e descarregadores de
apanhador de algodão e peças de reposição para os
mesmos.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830725750 18/08/2010
Tit.MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5057116
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MIMAKI

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 02 bálsamo do canadá; copal; sandáraca;
goma-laca; óleo de pinho; damar; mordentes;
mástique [resina natural]; goma de pinho;
preparações para conservação de madeira ;
corantes; pigmentos; tintas; tintas de tipografia;
pigmentos
para
desenhar
figuras;
graxas
antiferrugem; folhas metálicas para pintores,
decoradores, impressores e artistas; prata em folhas;
metais em folhas para pintores, decoradores,
impressores e artistas; metais em pó para pintores,
decoradores, impressores e artistas; pó de alumínio
para pintores, artistas, decoradores e impressores.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830725768 18/08/2010
Tit.MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5057116
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MIMAKI

No.830725709 18/08/2010
100
Tit.DEERE & COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0033308
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SPINTEK
NCL(9) 07 instrumentos agrícolas e partes de
máquinas, a saber, fusos e descarregadores de
algodão e peças de reposição para os mesmos.

No.830725806 18/08/2010
351
Tit.GEISTLICH PHARMA AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7539622
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GEISTLICH BIO-OSS PEN
NCL(9) 10 materiais para implantes ósseos;
materiais para implante de ossos naturais.
Prior.:602637
17/03/2010 CH
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830725814 18/08/2010
Tit.MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5057116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MIMAKI

351

351

No.830725687 18/08/2010
090
Tit.LINDE AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0079391
*REAPRESENTE ESPECIFICAÇÃO INDICANDO
PRODUTOS OU SERVIÇOS DE UMA MESMA
CLASSE. OBSERVE OS EXEMPLOS CONTIDOS
NA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL. CUMPRA
NA NCL(9).
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830725695 18/08/2010
351
Tit.DEERE & COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0033308
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BHC
NCL(9) 07 instrumentos agrícolas e partes de
máquinas, a saber, fusos e descarregadores de
apanhador de algodão e peças de reposição para os
mesmos.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
09
programas
operacionais
para
computador, gravados; periféricos de computador;
programas de computador, gravados [programas];
programas de computador [para download];
programas de computador gravados; computadores;
impressoras
para
computadores;
conectores
[eletricidade]; suportes óticos para dados; discos
compactos [áudio e vídeo]; discos compactos, rom;
publicações eletrônicas [para download]; cartões
com circuito integrado [cartões inteligentes]; plotters
[traçador gráfico]; plotters digitais; impressoras
digitais; impressoras a jato de tinta; máquinas de
corte digitais; cartões inteligentes [cartões com
circuito integrado].
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 40 impressão; aluguel de impressoras
digitais e de impressoras a jato de tinta.
Prior.:8892879
18/02/2010 EM
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 07 lâminas [partes de máquinas]; cortadores
[máquinas]; máquinas cortadeiras; brocas [partes de
máquinas]; facas [peças de máquinas]; margeadores
[impressão]; máquinas para impressão; máquinas
para impressão para uso em chapas metálicas;
máquinas para impressão tipográfica; prensas
rotativas [tipografia]; máquinas para estereotipar;
máquinas tipográficas; prensas tipográficas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830725776 18/08/2010
Tit.MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5057116
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MIMAKI

351

No.830725849 19/08/2010
241
Tit.ROSSETTI CONSULTORIA DE MAEKETING SC
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59642082000110
*OPOS. 830553584.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.830726012 19/08/2010
351
Tit.THE COCA-COLA COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0130710
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FANTA
NCL(9) 16 estojos e porta-lápís e canetas, fichários,
cadernos, organizadores não-elétricos e seus
acessórios; blocos de notas.
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.
No.830727299 20/08/2010

351
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Tit.ABBOTT LABORATORIES (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0001520
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ABBOTT
NCL(9) 44 serviços relacionados ao campo da saúde
[desde que incluídos nesta classe].
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830727620 23/08/2010
351
Tit.TRADE BOX, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7644892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROLLING STYLER
NCL(9) 09 ferros elétricos para estilização dos
cabelos
Procurador: HUGO SILVA & MALDONADO PROP.
INTELECTUAL
No.830727701 23/08/2010
100
Tit.VAHRCAV PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07052569000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DENIM COUTURE

CFE(4) 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 06 peças de aço e metal, eixos, arruelas,
parafusos, colunas, tubos, vigas, suportes, partes
treliçadas, tambor para correia transportadora,
mancais, buchas, calhas para peneira, fundo para
ciclone, base para transportador, grampo, polias,
garra, guia, esteiras, escada, anel, bocal, cone,
rodas, gancho, chapas, silos, tanques, placas,
plataformas, ferragens, labirinto e estruturas
metalicas, corte de chapas de aço e metal, dobra de
chapas de aço e metal. todos incluídos nesta classe.
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"TODOS INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA
MELHOR
ADEQUAÇÃO
À
NCL(9)
06
REIVINDICADA.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.830728368 18/08/2010
Tit.PIZZARIA CHAPLIN LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20576781000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PIZZARIA CHAPLIM

100

No.830751858 30/08/2010
010
Tit.SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4807316
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS
SIGNATÁRIOS, COMPROVANDO TEREM OS
MESMOS PODERES PARA REPRESENTAR A
FIRMA.
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.830751866 30/08/2010
351
Tit.SYNGENTA LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0271896
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PREGLONE
NCL(9) 05 preparações para a destruição de insetos
daninhos;
pesticidas,
inseticidas,
fungicidas,
herbicidas.
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.830751874 30/08/2010
010
Tit.SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4807316
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS
SIGNATÁRIOS, COMPROVANDO TEREM OS
MESMOS PODERES PARA REPRESENTAR A
FIRMA.
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 o comércio, através de qualquer meio, de
calçados, de todos os tipos, artigos de vestuário de
uso comum e para a prática de esportes, seus
acessórios e complementos, artigos esportivos,
produtos de perfumaria e de higiene, cosméticos e
bijuterias.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS

No.830751882 30/08/2010
010
Tit.SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4807316
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS
SIGNATÁRIOS, COMPROVANDO TEREM OS
MESMOS PODERES PARA REPRESENTAR A
FIRMA.
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE

No.830727710 23/08/2010
100
Tit.VAHRCAV PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07052569000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JEANS COUTURE

No.830751890 30/08/2010
010
Tit.SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4807316
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS
SIGNATÁRIOS, COMPROVANDO TEREM OS
MESMOS PODERES PARA REPRESENTAR A
FIRMA.
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 pizzaria
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.813405661.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.830729372 25/08/2010
100
Tit.CONTEMPLA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81528119000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTEMPLA CASAS EM CONCRETO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 o comércio, através de qualquer meio, de
calçados, de todos os tipos, artigos do vestuário de
uso comum e para a prática de esportes, seus
acessórios e complementos, artigos esportivos,
produtos de perfumaria e de higiene, cosméticos e
bijuterias.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830728325 16/08/2010
351
Tit.INDUMEP - INDUSTRIA MECANICA PARAISO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00474731000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INDUMEP

No.830752706 31/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TELBRAPTAM HCT
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HCT".
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830752714 31/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TELZOTAM
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

CFE(4) 26.4.3; 27.5.1
NCL(9) 36 seguro; negócios financeiros; negócios
monetários; negócios imobiliários.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
824823915.
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOCIADOS
No.830736018 15/09/2010
235
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)

No.830752722 31/08/2010
351
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TELZOTAN HCT
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HCT".
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830753125 14/07/2010

400
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Tit.HONDA MOTOR CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0059935
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GX MEGA DIGITAL CDI
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NCL(9) 28 artes plásticas; teatro fantoches e
marionetes; vídeos fantoches e marionetes; oficinas;
fantoches brinquedos; contação de histórias.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'ARTES'.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830763155 13/08/2010
Tit.CENTER TURISMO LTDA ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08843726000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTER TURISMO

351

No.830762868 19/08/2010
351
Tit.TERMOCONFORTO COMERCIO E
IMPORTACAO DE AQUECEDORES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00092383000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TERMO CONFORTO

CFE(4) 15.1.13; 25.7.20; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 07 motores para barcos de cauda longa
(longtail), máquinas e ferramentas; motores (exceto
para veículos terrestres), engates de máquinas e
componentes de transmissão (exceto para veículos
terrestres); instrumentos agrícolas não manuais;
chocadeiras. [incluídos nesta classe]
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL-SHORES
No.830755845 08/09/2010
230
Tit.STK CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11888689000159
*NOME ALTERADO
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.830758607 06/07/2010
400
Tit.ELIZABETH MARTINS DOS SANTOS CUNHA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39225577753
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARTES"DE UM TUDO"

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 41 artes plásticas; teatro fantoches e
marionetes; vídeos fantoches e marionetes; oficinas;
fantoches brinquedos; contação de histórias.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'ARTES'.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos
de
aquecimento;
comércio
de
aquecedores a gás; comércio de aquecedores por
energia solar; comércio de caldeiras; comércio de
caldeiras para piscina; comércio de sauna; comércio
de banheiras; comércio de banheiras de
hidromassagem;
comércio
de
equipamentos
hidráulicos; comércio de resistências elétricas;
comércio de queimadores mecânicos; comércio de
bombas circuladoras de linhas; comércio de bombas
centrífugas; comércio de trocadores de carlos
tubulares; comércio de acessórios; comércio de
ligações flexíveis; comércio de bombas de calor;
comércio de filtros para piscinas; comércio de
pressurizadores; comércio de equipamentos para
gás; comércio de quadros de comando; comércio de
calefação por radiadores de parede; comércio de
calefação por piso radiante; comércio de spas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONFORTO", ISOLADAMENTE.
Procurador: D'MARK REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES

No.830763163 13/08/2010
351
Tit.GIS'B BOUTIQUE E CONFECÇÕES LTDA ME
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04068820000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GUIDA BOUTIQUE
NCL(9) 35 comércio de artigos do vestuário e
acessórios.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BOUTIQUE".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830763180 17/08/2010
100
Tit.RODRIGO DEL SOLAR ACUYO ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38021408000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TATTOO REMOVER

No.830762990 20/08/2010
351
Tit.MARGARETE PEREIRA & FILHO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08785489000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VOYX YEUX INTERNATIONAUX

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 cosmético (removedor de tatuagem).
*INCISO VI DO ARTIGO 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830758615 06/07/2010
400
Tit.ELIZABETH MARTINS DOS SANTOS CUNHA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39225577753
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARTES"DE UM TUDO"
CFE(4) 2.3.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de artigos místicos; comércio de
artigos esotéricos; comércio de artigos religiosos.
Procurador: D'MARK REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1

CFE(4) 1.5.23; 26.2.1; 27.5.1
NCL(9) 39 agência de turismo, organização de
eventos de viagem e cruzeiros; organização de
excursões; reservas para viagens; reserva de
assentos para viagem; visitas turísticas; viagens
assessoria; consultoria e informação em viagem e
turismo; guia de turismo; informação em viagens;
agência de viagem; emissão e venda de passagens.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CENTER" E "TURISMO".
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830763015 13/08/2010
100
Tit.BRIGHTNESS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08149748000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPOMANDIOCA
NCL(9) 41 serviços de diversão e entretenimento e
organização de feiras e exposição.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR

No.830763198 17/08/2010
351
Tit.RODRIGO DEL SOLAR ACUYO ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38021408000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WRECKINGBALM
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MOTO".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 cosmético (removedor de tatuagem).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830763201 17/08/2010
351
Tit.RODRIGO DEL SOLAR ACUYO ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38021408000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WRECKINGBALM

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de cosméticos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830763449 17/08/2010
351
Tit.J RIBEIRO COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01501403000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MR. BROOK

No.830763503 13/08/2010
100
Tit.VIVIMA INDUSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO
DO CEARÁ LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08562489000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOTO CEARENSE
NCL(9) 12 motocicletas, motonetas, peças e
acessórios para motocicletas e motonetas.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
825279445.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830763830 13/08/2010
351
Tit.PÃO DE QUEIJO CHEF DE MINAS LTDA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10014540000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHEF DE MINAS

CFE(4) 2.1.11
NCL(9) 43 lanchonete
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CHEF".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830763848 13/08/2010
100
Tit.CONTEXTO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02094445000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTEXTO PAPELARIA

Tit.GAMA PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07810421000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: G GAMA PRODUTOS METALÚRGICOS G

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de produtos metalúrgicos como
portas, janelas, portões, mezanino, telhados.
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "PRODUTOS METALÚRGICOS"
Procurador: SANTOS, MAGALHÃES &
ASSOCIADOS LTDA
No.830763864 13/08/2010
351
Tit.BIOMETRUS INDUSTRIA ELETROELETRONICA S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08057340000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PASSFACE
NCL(9) 09 aparelhos, equipamentos e instrumentos
de identificação biométrica.
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.830763872 13/08/2010
351
Tit.BIOMETRUS INDUSTRIA ELETROELETRONICA S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08057340000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PASSFACE
NCL(9) 35 comércio de aparelhos, equipamentos e
instrumentos de identificação biométrica.
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.830763880 13/08/2010
351
Tit.BIOMETRUS INDUSTRIA ELETROELETRONICA S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08057340000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PASSPALM
NCL(9) 09 aparelhos, equipamentos e instrumentos
de identificação biométrica.
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de roupas masculinas em geral
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830763457 17/08/2010
090
Tit.ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO
BRASIL (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10849973000153
*REAPRESENTE A ESPECIFICAÇÃO, INDICANDO
OS EXEMPLOS DA NCL(9) REIVINDICADA. AS
ATIVIDADES
APRESENTADAS
NÃO
CONFIGURAM ATIVIDADES ECONÔMICAS E SÃO
GENÉRICAS PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO.
Procurador: CAIO EMERSON PEREIRA
RODRIGUES
No.830763490 13/08/2010
351
Tit.VIVIMA INDUSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO
DO CEARÁ LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08562489000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOTO NORDESTE
NCL(9) 12 motocicletas, motonetas, peças e
acessórios para motocicletas e motonetas.

CFE(4) 20.1.1; 26.7.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio varejista de artigos de
papelaria; comércio varejista de discos, cds, dvds e
fitas; comércio varejista de brinquedos e artigos
recreativos; comércio varejista de artigos esportivos;
comércio varejista especialista de equipamentos de
telefonia e comunicação; comércio varejista
especializado de eletrodomésticos e equipamentos
de áudio e vídeo; comércio varejista de artigos
médicos, ortopédicos e hospitalares; comércio
varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal; comércio varejista de artigos de
relojoaria; comércio varejista de artigos fotográficos
e para filmagens; comércio varejista de ferragens e
ferramentas; comércio varejista de bicicletas e
acessórios; comércio varejista de artigos de
armarinhos; comércio varejista especializado de
instrumentos musicais e acessórios.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.813287286
Procurador: ROGOBERTO SILVA FONSECA LANCASTER
No.830763856 13/08/2010

351

No.830763899 13/08/2010
351
Tit.BIOMETRUS INDUSTRIA ELETROELETRONICA S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08057340000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PASSPALM
NCL(9) 35 comércio de aparelhos, equipamentos e
instrumentos de identificação biométrica.
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.830763902 13/08/2010
351
Tit.BIOMETRUS INDUSTRIA ELETROELETRONICA S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08057340000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PASSVEIN
NCL(9) 09 aparelhos, equipamentos e instrumentos
de identificação biométrica.
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.830763910 13/08/2010
Tit.BIOMETRUS INDUSTRIA ELETROELETRONICA S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08057340000160

351
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PASSVEIN
NCL(9) 35 comércio de aparelhos, equipamentos e
instrumentos de identificação biométrica.
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.830763929 17/08/2010
351
Tit.RESTAURANTE PIZZARIA FERNANDES SILVA
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07426993000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FATIOLLI DELIVERY
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 06 esquadrias de metal tipo janelas, portas,
frisos, box para banheiros; esquadrias de alumínio
tipo box para banheiros, perfis, janelas, portas,
frisos.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
821758535, 828479330 E 828858632.
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.17
NCL(9) 43 pizzaria, telepizza.
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO " DELIVERY"
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830765085 13/08/2010
351
Tit.ASSOCIAÇÃO DOS FREIS CAPUCHINHOS DO
RIO GRANDE DO SUL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10436934000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIVRARIA ANTONIANA

No.830763937 18/08/2010
351
Tit.DENISE GONZAGA DIAS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00591906635
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DENISE GONZAGA
NCL(9) 41 espetáculos; concertos musicais/shows.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830764178 18/08/2010
Tit.SUPER LAJES LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11572017000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SL SUPER LAJES

No.830765190 18/08/2010
351
Tit.AZEVEDO DE ASSIS E CIA LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94946910000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: E-TABLE

100
CFE(4) 2.1.3; 7.1.3; 24.13.25; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de livros e artefatos religiosos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LIVRARIA".
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 27.5.24
NCL(9) 19 fabricação de lajes pré fabricada.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
821395025
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830764186 18/08/2010
351
Tit.JÚLIO CÉSAR PEREIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61124222634
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: C2V
NCL(9) 42 elaboração de software de computador.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830765042 12/08/2010
Tit.GOLD VIDROS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10884451000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SISTEMA GOLD

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 45 exercício da advocacia, a ser exercido
pelos seus sócios e pelos advogados, prestação de
serviços advocatícios, assessoria, consultoria e
informações sobre compilação e interpretação da
legislação aplicável (se consultoria jurídica),
assessoria, consultoria e informação sobre assuntos
jurídicos, serviços jurídicos, assessoria, consultoria e
informação sobre negociações trabalhistas [serviços
juridicos], arbitragem, mediação e resolução
alternativa de disputa [serviços jurídicos], serviços de
assistência jurídica, prestados a título de assitência
social, pesquisas jurídicas, representação jurídica de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos, serviço de contagem
de tempo de serviço de trabalhadores [serviços
jurídicos], pesquisas jurídicas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ADVOGADOS".
Procurador: PEDRO RENATO KAWSKI

100

No.830765093 13/08/2010
351
Tit.SERAFINI ADVOGADOS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08747761000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SERAFINI ADVOGADOS
NCL(9) 45 exercício da advocacia, a ser exercido
pelos seus sócios e pelos advogados, prestação de
serviços advocatícios, assessoria, consultoria e
informações sobre compilação e interpretação da
legislação aplicável (se consultoria jurídica),
assessoria, consultoria e informação sobre assuntos
jurídicos, serviços jurídicos, assessoria, consultoria e
informação sobre negociações trabalhistas [serviços
juridicos], arbitragem, mediação e resolução
alternativa de disputa [serviços jurídicos], serviços de
assistência jurídica, prestados a título de assitência
social, pesquisas jurídicas, representação jurídica de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos, serviço de contagem
de tempo de serviço de trabalhadores [serviços
jurídicos], pesquisas jurídicas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ADVOGADOS".
Procurador: PEDRO RENATO KAWSKI
No.830765107 13/08/2010
Tit.SERAFINI ADVOGADOS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08747761000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SERAFINI ADVOGADOS

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 20 suportes para notebooks, móveis para
escritório, mesas para computadores, racks (ingl.),
mesas com rodinhas para computadores, mesas
para notebooks, móveis de metal, mobiliário escolar,
peças de mobiliário.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
TABLE, isoladamente.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.830765530 07/07/2010
091
Tit.MARCUS MENDES WERNECK DA ROCHA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96766468653
*PET (WB) 810110413994, DE 15/04/2011,
PRESTE ESCLARECIMENTOS QUANTO AO
OBJETO SOCIAL DA CESSIONÁRIA TENDO EM
VISTA OS SERVIÇOS REIVINDICADOS NO
PEDIDO DE REGISTRO. INT. O PRÓPRIO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830790560 31/08/2010
351
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19377514000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINAS BIOTEC
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Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19377514000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINAS BIOTEC

CFE(4) 26.1.1; 27.5.17
NCL(9) 42 realizar estudos para projetos técnicos.
pesquisa e desenvolvimento de tecnologia
alternativas. pesquisa biológica, pesquisa técnicas,
bacteriológica. pesquisa no campo de proteção
ambiental. pesquisas químicas.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830790578 31/08/2010
351
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19377514000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINAS BIOTEC

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 20 colchões de espuma; colchões de molas;
colchões ortopédicos.
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 26.1.16; 27.5.17
NCL(9) 41 produção, organização e apresentação
de congressos, conferencias, seminários e
simpósios
com
temas
de
biotecnologia,
desenvolvimento de planos, programas e projetos
em pesquisa e de cooperação international,
promoção da interação entre os poderes municipal,
estadual
e
federal.
divulgação
de
noticias/informações referentes a conhecimentos
técnicos e científicos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830791477 13/08/2010
Tit.FAPEMIG - FUNDAÇÃO DE AMPARO À
PESQUISA DE MINAS GERAIS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21949888000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ETICÃO

351

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 show e eventos musicais.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BANDA".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.1; 27.5.17
NCL(9) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial, informação comercial, levantamento de
informações de negócios, captação de patrocínio,
informações e levantamento de negócios. pesquisa
de dados em arquivos de computador para terceiros.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830790780 11/08/2010
100
Tit.IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS
FOGO SANTO DO BRASIL (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05158087000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOGO SANTO DO BRASIL

No.830791558 16/08/2010
Tit.VALTER SOUZA DOS SANTOS (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55851584572
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA XAQUALHA

No.830791566 16/08/2010
Tit.I.V.L. INDUSTRIAS VIEIRA LTDA (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02489981001422
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOTA PICANTE MARATA

100

CFE(4) 3.1.24; 27.5.1
NCL(9) 41 serviços educacional de informação sobre
ética
Procurador: CATARINA BARRETO LINHARES
No.830791485 18/08/2010
Tit.JÚLIO CÉSAR PEREIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61124222634
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BELOO

351

CFE(4) 5.9.21; 5.9.24; 25.1.5; 27.5.1
NCL(9) 30 pimenta e molhos.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
823344894, 823344924 E 827165714.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 cursos educacionais e teológicos;
organização e apresentação de : seminários,
congressos,
simpósios,
vigílias
evangélicas,
cruzadas evangelísticas; encontros de jovens,
encontros de casais; organização e apresentação de
shows evangélicos; organização e apresentação de
treinamentos religiosos; orientação vocacional;
produção de eventos culturais; produção de
programas de rádio e televisão; estúdios de
gravação; produção de vídeos e filmagem.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG
829877932.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830791469 13/08/2010

351

CFE(4) 26.1.1; 27.5.17
NCL(9) 42 elaboração de software de computador
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830791523 18/08/2010
Tit.MARANHÃO COLCHÕES LTDA (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07920906000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SOFTFLEX

351

No.830791574 18/08/2010
Tit.CLINICA PIAUIENSE DE DIAGNOSTICO
CARDIOLOGICO LTDA (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00150844000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PREVCARDIO CLINICA MEDICA
CARDIOLOGIA

351
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NCL(9) 42 serviços de projeto e desenvolvimento de
hardware e software de computador
*EXCLUÍDA DA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO "
SERVIÇOS CIENTIFICOS E TECNOLÓGICOS "
POR SEU CARÁTER GENÉRICO PARA FINS DE
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

Marca: ECONYL

No.830799907 24/08/2010
241
Tit.THE COCA-COLA COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0130710
*PED 830446702.
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 eletrocardiograma; ecodopplerdiograma;
ergometria
em
esteira
computadorizada;
ultrassonografia
em
geral;
outros
exames
complementares.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES " CLINICA MEDICA" E "
CARDIOLOGIA".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 21.1.17; 27.5.1
NCL(9) 22 cordas, fios, redes, tendas, toldos,
oleados, velas, sacos, sacolas (não incluídos em
outras classes); matérias de enchimento (exceto
borrachas e plásticos); matérias têxteis fibrosas em
bruto
Prior.:VR2010C000122 18/02/2010 IT
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.830793283 17/08/2010
351
Tit.MANUELA NEVES DE MAGALHÃES (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12038231000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CUSCUZERIA CAFÉ

No.830795634 18/08/2010
Tit.AQUAFIL S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4764854
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECONYL

351

No.830821554 18/08/2010
351
Tit.MILA COMERCIO DE ARTIGOS DE
DECORACAO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10545249000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BATLÓ
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes.
Procurador: BIANCA FONTES CORTÁS
No.830827072 17/08/2010
351
Tit.VALDENI DIAS DA COSTA ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09511969000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIMPES
NCL(9) 44 tratamento de calos, unhas encravadas e
calosidades, banho de parafina e ortise acrílica e
metálica.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830827200 16/08/2010
351
Tit.DENISE BANATA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74038702715
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MUSEU VIVO DOS CANTOS NEGROS

CFE(4) 11.3.1; 27.5.1
NCL(9) 43 lanchonete, casa de chá, de sucos e
similares
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CUSCUZERIA" E "CAFÉ".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830795600 18/08/2010
Tit.AQUAFIL S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4764854
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECONYL

351

CFE(4) 21.1.17; 27.5.1
NCL(9) 17 borracha, guta-percha, goma, amianto,
mica e produtos feitos com estes materiais e não
incluídos em outras classes; produtos em matérias
plásticas semiprocessadas; materias para calafetar,
vedar e isolar; canos flexíveis, não metálicos
Prior.:VR2010C000122 18/02/2010 IT
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830796282 18/08/2010
Tit.AJC INTERNATIONAL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0376841
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MITY FRESH

100
CFE(4) 2.3.4; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 41 evento cultural
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MUSEU".
Procurador: O PROPRIO
No.830830685 13/08/2010
351
Tit.DACAR CONSULTORIA - ARQUITETURA,
ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11426660000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DACAR CONSULTORIA - ARQUITETURA,
ENGENHARIA E SISTEMAS

CFE(4) 21.1.17; 27.5.1
NCL(9) 01 substâncias químicas destinadas à
indústria, às ciências, à fotografia, assim como à
agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas
artificiais nãoprocessadas, matérias plásticas não
processadas; adubo; composições extintoras de
fogo; preparações para temperar e soldar;
substâncias químicas destinadas a conservar
alimentos; substâncias tanantes; substâncias
adesivas destinados à indústria,
Prior.:VR2010C000122 18/02/2010 IT
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830795618 18/08/2010
Tit.AQUAFIL S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4764854
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

351

CFE(4) 25.1.5; 27.5.1
NCL(9) 29 alimentos congelados; frutas, verduras e
lugumes em conserva; frutas, verduras e legumes
congelados; vegetais congelados, tais como milho
em grão, ervilha, brócolis, cenoura, couve-flor,
vagem, entre outros; bata pré-frita congelada
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
815606583 E 825933803.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.830796452 18/08/2010
Tit.FRAUSCHER HOLDING GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7644663
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FRAUSCHER

351
CFE(4) 27.1.1; 27.1.16; 27.5.1; 27.5.6; 29.1.13
NCL(9) 42 consultoria técnica e projetos de
arquitetura, engenharia e sistemas.
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Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão:
"CONSULTORIA, ARQUITETURA, ENGENHARIA E
SISTEMAS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830830880 19/08/2010
Tit.AIR CHINA LIMITED (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7535465
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AIR CHINA

351

No.830830928 19/08/2010
Tit.AIR CHINA LIMITED (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7535465
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 manutenção e reparo de aeronaves;
manutenção e reparo de automóveis; reparos
(informação sobre -); instalação, manutenção e
reparo de máquinas; construção de armazém;
edifícios (limpeza de interiores de -); pneus
(vulcanização de -) [reparo]; serviços de pintura;
desinfecção; instalação e manutenção de aparelhos
desportivos e de entretenimento.
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOCIADOS
No.830830901 19/08/2010
Tit.AIR CHINA LIMITED (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7535465
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

351

CFE(4) 26.11.12; 26.13.25
NCL(9) 37 manutenção e reparo de aeronaves;
manutenção e reparo de automóveis; reparos
(informação sobre -); instalação, manutenção e
reparo de máquinas; construção de armazém;
edifícios (limpeza de interiores de -); pneus
(vulcanização de -) [reparo]; serviços de pintura;
desinfecção; instalação e manutenção de aparelhos
desportivos e de entretenimento.
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOCIADOS
No.830830910 19/08/2010
Tit.AIR CHINA LIMITED (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7535465
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

NCL(9) 39 transporte; transporte por caminhão;
transporte por carro; transporte aéreo; locação de
automóveis; distribuição de energia; mensageiros
(serviços de -) [mensageiros ou mercadorias];
reserva de assentos para viagem.
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOCIADOS

351

351

CFE(4) 28.3
NCL(9) 39 transporte; transporte por caminhão;
transporte por carro; transporte aéreo; locação de
automóveis; distribuição de energia; mensageiros
(serviços de -) [mensageiros ou mercadorias];
reserva de assentos para viagem.
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOCIADOS
No.830830936 19/08/2010
Tit.AIR CHINA LIMITED (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7535465
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

351

CFE(4) 28.3
NCL(9) 37 manutenção e reparo de aeronaves;
manutenção e reparo de automóveis; reparos
(informação sobre -); instalação, manutenção e
reparo de máquinas; construção de armazém;
edifícios (limpeza de interiores de -); pneus
(vulcanização de -) [reparo]; serviços de pintura;
desinfecção; instalação e manutenção de aparelhos
desportivos e de entretenimento.
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOCIADOS
No.830844880 23/07/2010
400
Tit.MAKTUB E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE
TUBOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82464017000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAKTUB MÓVEIS EM AÇO

NCL(9) 20 afixação (painéis de -); anéis de cortinas;
aparadores [bufê]; apliques para murais decorativos
(móveis); exceto de materiais têxteis; apoio de
cabeça (móveis); armários (guarda-louças); arquivos
(móveis); artigos para cama (exceto roupa de cama);
assentos de metal; assentos (cadeiras); balcões;
bancadas de lavatório (mobiliário); bancadas de
trabalho; bancos (móveis); bandejas de mesa;
banquinhos para os pés; berços; bibliotecas
(prateleiras para -); biombos; braçadeiras não têxteis
para cortinas; cabeleireiros (cadeiras para -); cabides
para vestuário; cadeiras altas para bebês; camas;
carrinhos de chá; carrinhos de servir à mesa
(móveis); carrinhos (mobiliário); carteiras (móveis);
cavalete de serrador; cavaletes (mobiliário); chá
(carrinhos de -); chaminés (guarda-fogo para -)
(doméstico; chaves (quadros para pendurar -);
computadores (mesas com rodinhas para -); cortinas
(anéis de -); cortinas (ganchos para -); cortinas
(trilhos para -); cortinas (varas para -); desenho
(mesas para -); divãs; escadas; (barras para
passadeiras de -); escolar (mobiliário-); escritório
(móveis para -); escrivaninhas; espreguiçadeiras
(cadeiras); flores (pedestais para vaso de -); fogo
(guarda -) para chaminés; ganchos para cortinas
garrafeiras; guarda-fogo para chaminés; guardalouças; mastro de bandeira; mesa (carrinhos de
servir à -) [móveis]; mesas, mesas com rodinhas
para computadores; mesas de massagem; mesas de
metal; mesas para datilografia; móbiles [decoração];
mobiliário (peças de -); mobiliário escolar, molduras
para quadros; móveis de metal; móveis para
escritório; murais decorativos [móveis] (apliques para
-), exceto de materiais têxteis; painéis de afixação;
pedestais para vasos de flores; penteadeiras; pias
(revestimentos removíveis para -); poltronas; portachapéus; porta-livros [móveis]; porta-revistas; portas
para móveis; prateleiras para armazenagem;
prateleiras para arquivos [móveis]; prateleiras para
máquinas de escrever; prateleiras para móveis;
quadros (molduras para -); racks (ingl.);
revestimentos removíveis para pias; ripas para
molduras [caixilhos]; rodízios para cortinas; sinosdos-ventos [decoração]; sofás; suportes para
guarda-chuvas; suporte para máquinas de calcular;
móbiles sonoros [decoração]; trabalho (bancadas de
-); trilhos para cortinas; varas para cortinas; vestuário
(cabides para -); vitrines [móveis].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MÓVEIS EM AÇO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830844945 16/08/2010
100
Tit.UMA - MEDICINA E SEGURANÇA DO
TRABALHO LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04294816000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UMA MEDICINA E SEGURANÇA DO
TRABALHO LTDA
NCL(9) 44 serviços médicos; serviços veterinários;
serviços de higiene e beleza para seres humanos ou
animais; serviços de agricultura, de horticultura e de
silvicultura.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
819072524. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIO A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
ANTERIOR DE N° 902787900, AINDA NÃO
REGISTRADO, CONSIDERADO IGUALMENTE
COLIDENTE COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830850317 16/08/2010
Tit.TRANSLIMP SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE
CONTEINERES LTDA - ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09441115000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRANSLIMP

CFE(4) 28.3
CFE(4) 26.1.2; 27.5.1

351
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Tit.A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV
LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27063726000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KUMBUKA

CFE(4) 18.1.25; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 locação de conteineres, tanques,
equipamentos para construção civil, caminhão pipa;
serviços em limpeza de tanques de infiltração e
fossa sépticas.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830851925 31/05/2010
400
Tit.EDITORA DEL REY SOCIEDADE CIVIL LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25570607000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAVASSI NEWS
NCL(9) 16 jornais, revistas e publicações periódicas.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830852018 16/08/2010
241
Tit.SENNA TELECOM EXPORTAÇÃO COMÉRCIO
E TELECOMUNICAÇÕES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05526048000151
*PED. 830310207.
Procurador: LUIS ALBERTO SILVA CALDAS
No.830852026 16/08/2010
025
Tit.EMANX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11118506000116
*REFERENTE AO DEPÓSITO DE MARCA OU
COMPROVE TRATAR-SE DE MICROEMPRESA.
Procurador: LUIS ALBERTO SILVA CALDAS

CFE(4) 26.1.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 38 serviços de teledifusão por áudio e vídeo
através da internet ou de outras redes de
comunicações, a saber: transferência de dados,
envio, demonstração, exibição, indexação e
transmissão eletrônica de informações, de clipes de
áudio e de vídeo; fornecimento de acesso à
informações, áudio e vídeo através de websites,
fóruns on-line, salas de bate-papo, lstservs [listas de
correspondências] e blog [diários on-line] pela
internet, fornecimento de salas de bate-papo on-line
e de quadros de avisos eletrônicos para usuários
registrados para transmissão de mensagens sobre a
vida colegial, interesses gerais, classificados,
comunidade virtual, redes de convívio social,
compartilhamento de fotografias e transmissão de
imagens fotográficas.
Procurador: CARLOS ALBERTO RIZZO
No.830853111 16/08/2010
351
Tit.QUIMICA MADATER INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91889600000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MADATER DESMOLDANTES

No.830852204 20/07/2010
400
Tit.PROCIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI
LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04431495000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PROCIPA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 01 desmoldagem (preparação para) para uso
na indústria do calçado, da borracha e de injetados.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DESMOLDANTES".
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 27.5.24
NCL(9) 18 luvas de couro, aventais de couro,
peneiras de couro para proteção individual.
Procurador: SERGIO LUIZ PINTO DE SOUZA
No.830852999 18/08/2010
Tit.APIARIOS BURITI LTDA ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32988248000107
*PEDS. 824726308, 826510183, 826673384,
826673406, 900166282 E 901107409.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830856234 26/11/2010
Tit.TROPICANA PRODUCTS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7220529
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TROPICANA

241

351

No.830871225 15/02/2011
Tit.WENY MAX LEAL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10269530000193
*PET. (WB) 850120002351, DE 10/01/2012.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

155

No.830886699 16/08/2010
Tit.ANDREZZA MODAS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02727036000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANDREZZA MODAS

100

CFE(4) 9.3.1
NCL(9) 25 roupas em geral, calças,
bermudas, etc...
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
817632220 E 822489430.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830899561 13/08/2010
Tit.CARLOS ALBERTO DE ASSIS DO
NASCIMENTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12151289000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ELÉTRICA DIAMANTE

shorts,

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 manutenção e reparação de máquinas
elétricas; aparelhos e materiais elétricos; prestação
de serviços elétricos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ELÉTRICA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.831026332 10/05/2011
235
Tit.SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8412790
*CED.1 - SHERATON INTERNATIONAL, LLC.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.831038993 23/05/2011
230
Tit.PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06936070000132
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830853014 18/08/2010
241
Tit.APIARIOS BURITI LTDA ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32988248000107
*PED.SUB.JUD.821274767, REG.C/PAN 823787397
E PEDS. 824093682 E 901023647.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830853057 12/08/2010

100

NCL(9) 32 bebidas não-alcoólicas, águas minerais e
gasosas, bebidas de frutas e sucos de frutas,
xaropes e outras preparações para fazer bebidas,
inclusos nesta classe.
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG. 826061621.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 5.3.11; 26.11.1; 27.5.1

No.831039019 23/05/2011

230

RPI 2207 de 24/04/2013

Tit.PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06936070000132
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.831039027 23/05/2011
230
Tit.PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06936070000132
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.831039035 23/05/2011
230
Tit.PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06936070000132
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.831039051 23/05/2011
230
Tit.PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06936070000132
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.831072903 10/06/2011
155
Tit.COMÉRCIO DE PICOLÉ DO CHINA DE ITAIPU
LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08382615000131
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120108958, DE
11/07/2012.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
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Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831213132 27/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120095000 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831214384 28/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120094976 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831213140 27/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120095009 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831214392 28/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120094988 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831213159 27/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120095006 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831214406 28/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120095060 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831213175 27/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120095012 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831214414 28/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120095056 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831214210 28/12/2011
230
Tit.LALUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10397505000195
*NOME ALTERADO.
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO
D'HANENS

No.831214422 28/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120095040 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831213060 27/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120094997 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831214228 28/12/2011
230
Tit.LALUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10397505000195
*NOME ALTERADO.
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO
D'HANENS

No.831213078 27/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120095021 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831214325 28/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120095071 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831213086 27/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120095002 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831214333 28/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120095029 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831213094 27/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120094993 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831214341 28/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120095036 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831213108 27/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120095025 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831214350 28/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120094971 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831213116 27/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120095079 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831214368 28/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120094981 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.831213124 27/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120094990 (RJ), DE 08/10/2012

No.831214376 28/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120095045 (RJ), DE 08/10/2012

No.831214430 28/12/2011
009
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
*PETIÇÃO: 020120095064 (RJ), DE 08/10/2012
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR
No.831240440 11/10/2011
235
Tit.SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8412790
*CED.1 - SHERATON INTERNATIONAL, LLC.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.831240466 11/10/2011
235
Tit.SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8412790
*CED.1 - SHERATON INTERNATIONAL, LLC.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.831241829 14/10/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.831241837 14/10/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.831241845 14/10/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.831253460 04/11/2011
155
Tit.THOMAS MANSS & COMPANY LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8369283
*PET. 020120001295 (RJ), DE 06/01/2012.
Procurador: TÂNIA LUCIA BOAVISTA ENGELKE
DANTAS
No.831263997 17/11/2011
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151

230
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*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.831264004 17/11/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES

RPI 2207 de 24/04/2013

paletes não de metal (armazenagem/transporte);
todos incluídos nesta classe.
Procurador: BHERING ADVOGADOS

Tit.MIX MANIA COMERCIAL LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04542128000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPONET BRASIL

No.840035330 24/02/2012
003
Tit.KOREA CONTAINER POOL CO.,LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9038000
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LogisALL

No.831303182 06/11/2006
003
Tit.ORTHO ONE SERV.IMP; EXP; IND. E COM.SS
LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08309864000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLUOR FLOSS
NCL(8) 21 fio dental.
Procurador: AUREOLINO PINTO DAS NEVES CENTEP ADVOCACIA
No.831303190 11/07/2008
003
Tit.BWA CLEANER ESTERILIZAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03331418000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BWA CLEANER
NCL(9) 37 prestação de serviçoes de lavanderia,
faxina e serviços em geral.
No.840005377 23/01/2012
011
Tit.CERAMTEC GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8330077
*A IMAGEM DA MARCA NÃO ESTÁ NÍTIDA.
REENVIE UMA NOVA IMAGEM DIGITAL,
ATENDENDO AO REQUISITO DE NITIDEZ
NECESSÁRIO PARA PLENA IDENTIFICAÇÃO DOS
ELEMENTOS DA MARCA REQUERIDA. DESTACASE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO
NO ATO DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES. PARA UMA MELHOR DISTINÇÃO
DA MARCA, É ACONSELHÁVEL CUMPRIR A
EXIGÊNCIA ATRAVÉS DO SISTEMA
ELETRÔNICO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.840021216 08/02/2012
003
Tit.XEO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08818268000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XCO
NCL(10) 25 vestuário masculino, feminino e infantil
bermudas bones viseira abrigos malha uniformes
trajes banho camisetas e camisas shorts sacolas
No.840022484 09/02/2012
003
Tit.DBX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12032922000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DBX
NCL(10) 45 serviços jurídicos na área imobiliária.
Procurador: A PROVINCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.840035322 24/02/2012
003
Tit.KOREA CONTAINER POOL CO.,LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9038000
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LogisALL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
20
contêineres
não
de
metal
(armazenagem/transporte),contêineres não de metal
para embalagem, caixas de madeira ou plástico,

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 feiras, eventos e exposições [ incluidos
nesta classe ]
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
06
contêineres
de
metal
(armazenagem/transporte), contêineres de metal
para embalagem, caixas de metal comum, paletes
de metal (armazenagem/transporte); todos incluídos
nesta classe.
Procurador: BHERING ADVOGADOS

No.840036256 27/02/2012
Tit.ARILDO LINO PEIXOTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09610514000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRANJA PAULISTA

003

No.840035381 24/02/2012
003
Tit.KOREA CONTAINER POOL CO.,LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9038000
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LogisALL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, distribuição, representação,
importação e exportação de ovos para alimentação.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 serviços de projeto/design de
contêineres
(armazenagem/transporte),
projeto/design de paletes (armazenagem/transporte),
desenvolvimento de software de computador; todos
incluídos nesta classe.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840035403 24/02/2012
003
Tit.KOREA CONTAINER POOL CO.,LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9038000
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LogisALL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 serviços de aluguel de contêineres
(armazenagem/transporte), aluguel de paletes
(armazenagem/transporte),
afretamento,
armazenagem de mercadorias; todos incluídos nesta
classe.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840036248 27/02/2012

003

No.840036264 27/02/2012
003
Tit.BIOCAMP LABORATÓRIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03202463000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BIO-VAC
NCL(10) 35 comércio ( qualquer meio ), importação,
exportação, representação de medicamentos para
uso veterinário, suplementos, alimentos, alimentos
funcionais, nutrientes, para uso animal.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.840036272 27/02/2012
003
Tit.SINDICATO DOS COMISSARIOS E CONSIG DO
ESTADO DE S P (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46566543000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SINCOESP

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 representação jurídica de associados,
grupos civis organizados ou da sociedade civil para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos. representação, diante da administração
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CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 gestão de negócios, consultoria
profissional em negócios, na área de mídia, digital,
comunicação e promoção.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.

publica ou de entidade privadas de associados,
grupos civis organizados. ou da sociedade civil para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos.
No.840036299 27/02/2012
003
Tit.INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATIONITF (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8991421
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ITF

CFE(4) 2.3.25; 26.2.7; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de café
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES
No.840036370 27/02/2012
003
Tit.FERRAMENTARIA CAXAMBU LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03144034000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FERRAMENTARIA CAXAMBU
CFE(4) 26.11.9; 27.5.1; 29.1.5
NCL(10) 41 serviços educacionais e treinamento de
artes marciais; práticar e promover treinamentos;
organização de eventos culturais ou desportivos
relacionados com artes marciais, organização de
cursos e seminários sobre artes marciais;
organização e realização de torneios de artes
marciais.
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.840036302 27/02/2012
Tit.3RQUIMICA LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03422719000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KINOSU

003

CFE(4) 26.4.4,10
NCL(10) 40 usinagem de peças em geral, sob
encomenda de terceiros.
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.840036434 27/02/2012
003
Tit.VJS EXECUTIVE VIP LOCAÇÃO DE VEICULOS
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07911909000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXECUTIVE VIP TRANSPORTE
EXECUTIVO

CFE(4) 27.5.1; 28.3
NCL(10)
05
saneantes
desinfetantes )

domissanitários

(

No.840036310 27/02/2012
003
Tit.ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0193976
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DUTAM
NCL(10) 05 medicamento para uso humano,
diurético, hormônio para o tratamento de
insuficiência testicular, inibidor hormonal.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA
No.840036361 27/02/2012
Tit.SANDRA DOS REIS PINHO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67610951072
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARCILLA

003

No.840036540 27/02/2012
003
Tit.SEPHORA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0421871
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SEPHORA
NCL(10) 44 salões de beleza; salões de bem - estar;
salões de cabeleleiro; consultoria de beleza e
maquigem por todos os meios de comunicação;
serviços de higiene e beleza para seres humanos ou
animais.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840036558 27/02/2012
003
Tit.EARTHONE CIRCUIT TECHNOLOGIES
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8991456
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESURFACE
NCL(10) 01 processos de fabricação para depositar
um ou mais camadas de metal em uma superfície tal
como pode ser usado para fabricar placas de
circuitos impressos.
Prior.:85407078
25/08/2011 US
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840036566 27/02/2012
003
Tit.EARTHONE CIRCUIT TECHNOLOGIES
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8991456
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESURFACE
NCL(10) 09 placas de circuitos impressos
personalizadas; placas de circuito impressos;
circuitos impressos.
Prior.:85407078
25/08/2011 US
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840036574 27/02/2012
003
Tit.EARTHONE CIRCUIT TECHNOLOGIES
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8991456
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DEP
NCL(10) 09 circuitos impressos personalizadas;
placas de circuitos impressos; circuitos impressos.
Prior.:85407021
28/08/2011 US
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 locação de veículos, transporte
No.840036523 27/02/2012
Tit.THE TALENT CITY, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8991430
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TALENT CITY

No.840036531 27/02/2012
003
Tit.THE TALENT CITY, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8991430
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TALENT CITY
NCL(10) 35 gestão de negócios, consultoria
profissional em negócios, na área de mídia digital,
comunicação e promoção.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.

003

No.840036582 27/02/2012
003
Tit.EARTHONE CIRCUIT TECHNOLOGIES
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8991456
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DEP
NCL(10) 01 processos de fabricação para depositar
uma ou mais camadas de metal em uma superfície
tal como pode ser usado para fabricar placas de
circuitos impressos.
Prior.:85407021
25/08/2011 US
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
No.840036590 27/02/2012
Tit.ALIMAK HEK GROUP AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4884370
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

003
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Marca: HEK
NCL(10) 07 máquinas e ferramentas para máquinas,
para uso no setor de edificação e construção, a
saber, motores (exceto para veículos terrestres),
tesoura de aço de reforço, máquinas de dobrar,
misturadores de argamassa (máquinas), maquinário
para construção, guindastes para construção,
máquinas para mineração; cortadoras de sucata
(máquinas); trituradores; dispositivos para elevação
e içamento; elevadores; guinchos para construção;
elevadores para construção; elevadores para poços;
elevadores (que não sejam utilizados na prática de
esqui); elevadores para inspeção; elevadores para
uso pessoal; elevadores para uso no mar; correntes
para elevadores (partes da máquina); correias para
elevador; guindastes; rodas para máquinas;
engrenagens para máquinas; dispositivos de direção
para máquinas; ferramentas portáteis elétricas
(exceto operadas manualmente); motores elétricos
(exceto para veículos terrestres); manivelas elétricas
e pneumáticas (guinchos); plataformas e motores
hidráulicos para trabalho e construção; plataformas e
motores pneumáticos para trabalho e construção;
guindastes
(equipamentos
para
guincho
e
suspensão); guinchos; cabos para guindastes
(guinchos); cabos para elevadores e equipamentos
de suspensão; polias para encaixar cordas e
variantes; rolamentos de esferas; rodas de
engrenagens que não sejam para veículos
terrestres; pinhões de engrenagem que não sejam
para veículos terrestres; postes de pinhão de
engrenagem;
engrenagens
de
transmissão
dentadas; ferramentas para máquinas; engates de
máquinas e componentes de transmissão (exceto
para veículos terrestres); correias para máquinas;
rolamentos; rolamentos para máquinas; escadas
rolantes; andaimes; plataformas móveis para
trabalho e construção; engrenagens helicoidais;
esteiras de transporte, e partes e componentes para
os produtos acima mencionados; dispositivos para
freios de plataformas de trabalho e construção;
dispositivos para freios de elevadores.
Procurador: REGINA GARGIULO NEVES DA SILVA
No.840036604 27/02/2012
003
Tit.ALIMAK HEK GROUP AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4884370
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEK
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos elétricos e
eletrônicos para uso no setor de edificação e
construção, a saber, aparelhos para controle
(supervisão), operação e manobra de elevadores e
plataformas de trabalho e construção; aparelhos
para controle de velocidade de plataformas de
trabalho e construção; aparelhos para controle de
velocidade de elevadores; dispositivos para manobra
de elevadores e plataformas de trabalho e
construção; acumuladores elétricos; dispositivos
para balancear (pesagem); conexões para linhas
elétricas; materiais para rede elétrica <fios e cabos);
instalações elétricas para o controle remoto de
operações industriais; dispositivos para controle
remoto; dispositivos para o controle automático de
máquinas; dispositivos para operação de elevadores;
dispositivos para operação de guinchos; dispositivos
elétricos de controle; dispositivos e instrumentos
elétricos e eletrônicos de sinalização, verificação
(supervisão), direção, manobra, e partes e
componentes dos produtos acima mencionados.
Procurador: REGINA GARGIULO NEVES DA SILVA
No.840036612 27/02/2012
Tit.JOÃO CLAUDIO COMPRI DOS SANTOS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15058275000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HELP COSMÉTICOS

003

Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840036671 27/02/2012
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0087513
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio varejista de cosméticos
produtos de perfumaria e higiene pessoal.
No.840036620 27/02/2012
Tit.JOÃO CLAUDIO COMPRI DOS SANTOS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15058275000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FOR HAIR

003
CFE(4) 25.7.1,3
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria.
Procurador: SHEILA CORREA DE MEDEIROS
No.840036680 27/02/2012
003
Tit.CARLA & CAROLINA ALIMENTOS LTDA - EPP.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13182490000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLEMENTINE CATERING SERVICE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 creme de lavagem (cabelo/corpo),
shampoo, condicionador, creme hidratante (cabelo)
creme sem enxágue; óleo hidratante; spray.
No.840036639 27/02/2012
003
Tit.HERMES INTERNATIONAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5100542
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CONSTANCE
NCL(10) 18 couro e imitações de couro (exceto
estojos adaptados para os produtos para os quais
eles são feitos, luvas e cintos) a saber; bolsas de
mão, bolsas de viagem, mochilas, mochilas e bolsas
escolares, bolsas de praia, sacolas de compras,
malas de roupas para viagem, bolsas para esportes
(exceto aquelas adaptadas para os produtos para os
quais são feitas), malas com rodas, carteiras de
bolso,
bolsas,
porta-cartão;
maletas
para
documentos, pastas [malas], porta-chaves em couro,
baús para viagem, malas de viagem, necessaire
para produtos de higiene (vazia), estojos de toalete,
bolsas de mão para noite.
Prior.:113854877
26/08/2011 FR
Procurador: FERNANDA DINIZ B. L.
ALTENFELDER
No.840036647 27/02/2012
003
Tit.METSO MINERALS (SWEDEN) AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8991502
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MEGALINER
NCL(10) 06 metais comuns e suas ligas; materiais
de metal para construção; produtos de metal
comum; revestimentos metálicos contra o desgaste.
Prior.:010224426
29/08/2011 EM
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840036655 27/02/2012
003
Tit.METSO MINERALS (SWEDEN) AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8991529
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MEGALINER
NCL(10) 17 borracha, polímeros, plásticos e
produtos feitos dessas matérias; materiais para
calafetar, vedar e isolar; revestimentos de borracha
contra o desgaste.
Prior.:010224426
29/08/2011 EM

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 serviços de fornecimento de comida e
bebida; serviços de bar e restaurantes.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.840036698 27/02/2012
003
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0087513
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARASHIKAGE
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria.
Procurador: SHEILA CORREA DE MEDEIROS
No.840036701 27/02/2012
003
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0087513
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: G.I. JOE RETALIATION
NCL(10) 28 brinquedos, jogos e passatempo; artigos
esportivos e de ginástica não incluídos em outras
classes; decorações para árvores de natal.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840036710 27/02/2012
Tit.GÁVEA LOGÍSTICA LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12064608000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GAVEA OFFSHORE GROUP

003
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CFE(4) 18.3.2; 27.5.1
NCL(10) 39 operações logística referentes ao
transporte,
carregamento,
consolidação
e
armazenagem de cargas; serviços de armazenagem
provisória de cargas de terceiros; serviços prestados
em embarcações; serviços de abastecimento de
água tratada; aluguel de equipamentos relacionados
aos serviços de transporte, carregamento,
consolidação e armazenagem de cargas.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.840036728 27/02/2012
003
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0087513
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FIREVISION
NCL(10) 28 brinquedos, jogos e passatempo; artigos
esportivos e de ginástica não incluídos em outras
classes; decorações para árvores de natal.
Procurador: SHEILA CORREA DE MEDEIROS
No.840036752 27/02/2012
003
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0087513
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: G.I. JOE RETALIATION
NCL(10) 41 educação, provimento de treinamento,
entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Procurador: SHEILA CORREA DE MEDEIROS
No.840036779 27/02/2012
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0087513
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: N-STRIKE ELITE

003

CFE(4) 24.1.1; 27.5.1
NCL(10) 28 brinquedos, jogos e passatempo; artigos
esportivos e de ginástica não incluídos em outras
classes; decorações para árvores de natal.
Procurador: SHEILA CORREA DE MEDEIROS
No.840036787 27/02/2012
Tit.GÁVEA LOGÍSTICA LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12064608000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GÁVEA OFFSHORE GROUP

003

CFE(4) 18.3.2; 27.5.1
NCL(10) 35 gestão, assesoria, consultoria
informação em negócios e projetos.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA

e

No.840036795 27/02/2012
003
Tit.PHENOMENON AGENTS LIMITED (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5228069
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AKAI
NCL(10) 07 máquinas e ferramentas mecânicas;
motores (exceto para veículos terrestres); e engates
de máquinas e componentes de transmissão (exceto
para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não
manuais; chocadeiras; aparelhos para preparar
bebidas [eletromecânicos]; liquidificadores elétricos
para uso doméstico; máquinas para cortar pão;
abridores de latas [elétricos]; aparelho de limpeza de
tapetes [elétrico]; máquinas e aparelhos [elétricos]
para lavagem de tapetes; instalações centrais de
limpeza a vácuo; moedores de café, exceto os
operados
manualmente;
moedores/trituradores
[elétricos] (domésticos); maquinas para lavar pratos;
secadoras; misturadores de alimentos [elétricos];
aparelhos [eletromecânicos] para preparação de
alimentos; processadores de alimentos [elétricos];
espremedores de frutas [elétricos] para uso
doméstico;
máquinas
de
ralar
legumes;
moedores/trituradores [elétricos] para uso domestico;
extratores de suco [elétricos]; máquinas de cozinha
[elétricas]; facas [elétricas]; cortadores de carne
[máquinas]; picadores de carne [máquinas];
descascadoras; máquinas de costura; aspiradores
de pó; sacos para aspirador de pó; mangueiras para
aspirador de pó; máquinas de lavar roupas;
máquinas de torcer roupas; geradores de
eletricidade;
ferramentas
elétricas,
incluindo
furadeiras elétricas, furadeiras sem fio, furadeiras
sem fio com parafusadeiras, serras circulares
elétricas, rebarbadoras elétricas, polidores angulares
elétricos e parafusadeiras elétricas sem fio.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840036825 27/02/2012
003
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0087513
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: G.I. JOE RETALIATION
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos com
estes materiais não incluídos em outras classes;
material impresso; artigos para encardenação;
fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou
uso doméstico materiais para artistas, pincéis;
máquinas de escrever e material de escritório
(exceto móveis); material de instrução e didático
(exceto aparelhos); materiais plásticos para
embalagem (não incluídos em outras classes);
caracteres de imprensa; clichês.
Procurador: SHEILA CORREA DE MEDEIROS
No.840036850 27/02/2012
003
Tit.PHENOMENON AGENTS LIMITED (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5228069
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AKAI
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodesicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,

transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; suporte de registro
magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras
automáticas e mecanismos para aparelhos operados
com moedas; caixas registradoras, máquinas de
calcular, equipamento de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de incendio;
acumuladores elétricos; acidímetros para baterias;
pilhas alcalinas; si nionizadores amplificadores;
ampli ficadores; sintonizadores de amplitude
modulada; receptores de áudio analógicos para
digital; baterias de anodo; aparelhos de secretária
eletronica; antenas; fitas e discos de áudio;
trocadores de disco automáticos; baterias para
iluminação; baterias para telefones celulares; pilhas
para lanternas de bolso; baterias elétricas para
veículos; baterias; caixas de baterias; carregadores
de bateria para telefones celulares; carregadores
para baterias; tanques de acumuladores [baterias];
baterias tipo botão; calculadoras; baterias para
câmeras de video; cameras de video; câmeras
(cinematográficas); câmeras [fotografia]; câmeras;
aparelhos de áudio para carros; instrumentos de
audio para carros; alto falantes para carros;
sintonizadores de tv para carros; toca-fitas;
monitores de computador com tubos de raios
catódicos; mostradores de tubo de raios catódicos;
televisões de tubo de raios catódicos; cdrws (cds
regraváveis); seletores de canais para televisores;
carregadores para baterias elétricas; rádios-relógios;
relógios de ponto; televisores em cores, incluindo
televisores
em
cores
puramente
planos;
disqueteiras; toca-cds; gravadores de cd; cds [audio
e video]; cd-rom; cds graváveis; gravadores cassete
de rádio compacto; componente de alta fidelidade;
acessórios para computadores; teclados de
computador; dispositivos de memória para
computador;
computadores;
conectores
[eletricidade]; baterias para telefone sem fio; células
de bateria cilíndricas; cds de dados; decodificadores;
câmeras digitais; telas de plasma digitais;
sintonizadores de leitura digital; sintonizadores com
sintetizador digital; conversores de áudio digital para
analógico; receptores de difusão de vídeo digital;
trocadores de discos de video digital; reprodutores
de discos de video digital; receptores de discos de
video digital; gravadores de discos de vídeo digital;
conversores digitais/de áudio; drives de disquetes
para computadores; docking station; dispositivos de
intercomunicação porta/telefone; decodificadores
dvb-t; reprodutores de dvd (digital versatile disc);
aparelhos de som portáteis para dvd; dvdrws (digital
versatile discs - regraváveis); dvds (digital versatile
discs); fones de ouvido [que não sejam para
aparelhos de surdez]; cabos elétricos; sintonizadores
eletrônicos; equalizadores; cartões de memória
flash; televisores de tela plana; monitores de tela
plana; trocadores de frequencia; pilhas galvânicas;
medidores com leitura digital; grades para baterias;
fones de ouvido; mini/micro systems de alta
fidelidade; baterias de alta-tensão; produtos de
home theater; entretenimento de bordo para carros;
ferros elétricos de passar; computadores portáteis
[laptop]; monitores de led para computadores; telas
de televisão de led; sintonizadores de linha;
monitores de computador de lcd; telas de lcd;
monitores de televisão de lcd; televisores de lcd;
baterias de lítio; baterias de tons de lítio; baterias
alcalinas-manganês; leitoras de cartões de memória;
microfones; mini-discos; dispositivo de internei móvel
(mid); telefones móveis; mouse [equipamento de
informática]; câmeras de filme; reprodutores de mp3
(reprodutores de moving picture experts group layer3 audio (formato/extensão de arquivo de áudio));
reprodutores de mp4 (reprodutores de áudio mpeg
layer-4); reprodutores de multimídia; alto-falantes de
multimidia; televisores em cores para múltiplos
sistemas; aparelhos e instrumentos náuticos;
aparelhos de sinalização naval; dispositivos de
navegação para veículos [computadores de bordo];
instrumentos para navegação; baterias de níquelcádmio; baterias de níquel-cádmio para telefone sem
fio; células cilíndricas de níquel-cádmio; baterias de
níquel hidreto-metálico; computadores pessoais;
assistentes digitais pessoais (pdas) ou palmtops;
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aparelhos de alto-falante estéreo pessoais; telas de
plasma; televisores de plasma; placas para baterias;
reprodutores de cd portáteis; trocadores portáteis de
dvd e cd; reprodutores portáteis de dvd (digital
versatile disc); reprodutores portáteis de mídia;
rádios portáteis; telefones portáteis; televisores
portáteis; células prismáticas [elétricas]; unidades de
leitura digitais programáveis; aparelhos para
projeção; telas de projeçao; televisores de projeçao;
projetores; sistema de pa; reprodutores de radiocassete; sintonizadores de rádio; reprodutores de
rádio/duplo cassete combinados com funcionalidade
de karaokê; receptores (de áudio e de vídeo);
baterias recarregáveis; toca-discos; reprodutores de
discos gravados; unidades de controle remoto;
receptores de satelite; câmeras de vigilância de
segurança; seletores; sintonizadores de sinal;
baterias de óxido de prata; baterias solares; alarmes
acústicos; alto-falantes [equipamentos de audio];
sintonizadores estéreo; subwoofers; televisores em
cores super planos; gravadores de fita; aparelhos
telefônicos; receptores telefônicos; transmissores
telefônicos; antenas telescópicas; aparelhos de
televisão; receptores de televisão; transformadores
[eletricidade]; sintonizadores; unidades flash usb;
mostradores fluorescentes a vácuo; reprodutores de
videocassete;
gravadores
de
videocassete;
reprodutores de video cd; gravadores de vídeo cd;
sistemas de intercomunicação de video; discos de
gravação de vídeo; fitas e discos de video;
sintonizadores de vídeo; cameras para web
(webcam); telefones sem fio; baterias de óxido de
zinco; peças e acessórios inclusos na classe 9.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840036876 27/02/2012
003
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0087513
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: G.I. JOE RETALIATION
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
óticos de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para gravação, transmissão
ou reprodução de sons e imagens; suportes de
registros magnéticos, discos acústicos; máquinas
distribuidoras automáticas e mecanismos para
aparelhos
operados
por
moedas;
caixas
registradoras, máquinas de calcular, equipamento de
processamento de dados para computadores;
aparelhos extintores de incêndio; software de
entretenimento interativo, incluindo software de jogos
de computador, discos de jogos de computador,
programas de jogos interativos multimídia, software
baixável (downloadable) para uso em conexão com
computadores, aparelhos de jogos portáteis,
aparelhos de consoles para jogos, aparelhos de
comunicação e telefones móveis, software de vídeogame, programas de video-game, cartuchos de
vídeo-game, discos de vídeo-game, todos para uso
em conexão com computadores, aparelhos portáteis
para jogos, consoles de jogos, aparelhos de
comunicação e telefones móveis; aparelhos de
computador e vídeo-game, especialmente máquinas
de vídeo-game para uso com televisores; fitas prégravadas de áudio e vídeo contendo música; discos
laser; discos de vídeo; gravações fonográficas, cds e
cd-roms pré gravados, todos contendo jogos, filmes
e músicas.
Procurador: SHEILA CORREA DE MEDEIROS
No.840036892 27/02/2012
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0087513
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840036922 27/02/2012
003
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0087513
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARASHIKAGE
NCL(10) 28 brinquedos, jogos e passatempo; artigos
esportivos e de ginástica não incluídos em outras
classes; decorações para árvores de natal.
Procurador: SHEILA CORREA DE MEDEIROS

CFE(4) 25.7.1,3
NCL(10) 28 brinquedos, jogos e passatempo; artigos
esportivos e de ginástica não incluídos em outras
classes; decorações para árvores de natal.
Procurador: SHEILA CORREA DE MEDEIROS
No.840036906 27/02/2012
003
Tit.PHENOMENON AGENTS LIMITED (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5228069
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AKAI
NCL(10)
11
aparelhos
para
iluminação,
aquecimento, produção de vapor, cozinhar,
refrigeraçao, secagem, ventilaçao, fornecimento de
água e para fins sanitários; aparelhos de arcondicionado; aparelhos para resfriamento do ar;
aparelhos
para
desodorização
do
ar;
desumidificadores de ar; instalações para filtragem
de ar; aquecedores de ar, re-aquecedores de ar,
aparelhos de aquecimento [elétricos]; aparelhos de
ionização para tratamento de ar; aparelhos e
máquinas para purificação de ar; esterilizadores de
ar; aparelhos de produção de vapor para fins de
cozimento; autoclaves [esterilizadores]; fornos de
padarias; churrasqueiras; aquecedores para banho;
aparelhos para banhos de ar quente; instalações
para sauna; aquecedores de camas; aparelhos
resfriadores de bebidas; radiadores de aquecimento
central; filtros para café [elétricos]; máquinas para
café [elétricas]; percoladores para café [elétricos];
torrefadores de café; serpentinas [partes de
instalações de destilação, aquecimento ou
resfriamento]; aparelhos e instalações para cozinhar;
fogareiros; utensílios de cozinha [elétricos];
aparelhos e instalações para resfriamento;
instalações e máquinas para resfriamento;
instalações
de
resfriamento
para
líquidos;
instalações de resfriamento para água; fornos
convencionais e fornos, exceto os usados para
experiências; frigideiras [elétricas]; aparelhos e
instalações para secagem; fogões elétricos; luzes
economizadoras de energia; ventiladores [elétricos]
de uso pessoal; filtros para ar-condicionado; filtros
para água potável; congeladores (freezers);
torrefadores de frutas; chapas [utensílios de
cozinha]; grelhas [utensílios de cozinha]; secadores
de cabelo; aparelhos secadores de mão para
banheiros; aquecedores [elétricos] para mamadeiras;
aparelhos [elétricos] de aquecimento; chapas de
aquecimento;
máquina
de
pão
doméstica;
exaustores para cozinha; placas aquecedoras;
caixas de gelo; aparelhos e máquinas de gelo;
chaleiras [elétricas]; fornalhas de cozinha [fogões];
secadoras de roupa [elétricas]; fornos de microondas
[aparelhos de cozinha]; aquecedores de pratos;
iluminação portátil, como lanternas; panelas de
pressão
[elétricas];
máquinas
e
aparelhos
refrigeradores;
aparelhos
e
instalações
de
refrigeração;
armários
frigoríficos;
câmaras
frigoríficas; recipientes frigoríficos; refrigeradores
(geladeiras); assadeiras; panelas a vapor; geradores
de vapor para uso domestico; instalações geradoras
de
vapor;
forno
a
vapor;
vaporizadores;
vaporizadores
[elétricos]
para
cozimento;
esterilizadores; caloríferos; armações metálicas para
fornos; torradeiras; aparelhos [elétricos] para fazer
waffles; aquecedores de água; aparelhos e
máquinas para purificação de água; freezer
horizontal;
desumidificador;
umidificadores;
aparelhos e máquinas de gelo; lanternas para
iluminação; dispenser de água potável; resfriador de
vinho.

No.840037015 27/02/2012
003
Tit.BIP S.A.R.L. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8994803
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIAGGI
NCL(10) 18 bagagem, malas, maletas, sacos
plásticos, valises, malas de viagem, mochilas de
alpinista e mochilas, bolsas, pochetes, bolsas de
mão, bolsas tipo carteira, bolsas para mudanças,
minaudieres na forma de bolsas de mão e sacos
pequenos e sacos; maletas, maletas tipo portifólio,
pastas e pastas para documentos, bolsas de ombro,
bolsas tipo carteiro, carteiras, carteiras de bolso e
transportadores de animais, e etiquetas, alças,
embalagens em cubos, porta-etiquetas, forros, fitas,
forros protetores sob medida, caixas e bolsas
usadas com qualquer elemento anteriormente citado;
kits de viagem e frasqueiras de maquiagem para
maquiagem vendidas vazias; bolsas para cosméticos
e jóias para viagem; conjunto de higiene para
viagens e caixas de sapato para viagem, bolsas para
compras e bolsas de praia com natureza de
bagagem ,bolsas para fraldas, porta-notas, estojos
de passaportes, estojos para chaves, porta-chaves,
carteiras de cartão de crédito, estojos de cartões de
visita, carteiras para notas e para cartões, porta talão
de cheques; guarda-chuvas; bengalas.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840037023 27/02/2012
Tit.BIP S.A.R.L. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8994803
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: B BIAGGI

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 18 bagagem, malas, maletas, sacos
plásticos, valises, malas de viagem, mochilas de
alpinista e mochilas, bolsas, pochetes, bolsas de
mão, bolsas tipo carteira, bolsas para mudanças,
minaudieres na forma de bolsas de mão e sacos
pequenos e sacos; maletas, maletas tipo portifólio,
pastas e pastas para documentos, bolsas de ombro,
bolsas tipo carteiro, carteiras, carteiras de bolso e
transportadores de animais, e etiquetas, alças,
embalagens em cubos, porta-etiquetas, forros, fitas,
forros protetores sob medida, caixas e bolsas
usadas com qualquer elemento anteriormente citado;
kits de viagem e frasqueiras de maquiagem para
maquiagem vendidas vazias; bolsas para cosméticos
e jóias para viagem; conjunto de higiene para
viagens e caixas de sapato para viagem, bolsas para
compras e bolsas de praia com natureza de
bagagem ,bolsas para fraldas, porta-notas, estojos
de passaportes, estojos para chaves, porta-chaves,
carteiras de cartão de crédito, estojos de cartões de
visita, carteiras para notas e para cartões, porta talão
de cheques; guarda-chuvas; bengalas.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
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No.840037031 27/02/2012
Tit.EDITORA SCHWARCZ LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55789390000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EDITORA PARALELA
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 publicação de livros, edição de textos (
exceto de publicidade ); serviços de editoração
eletrônica; publicação on - line de livros.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840037058 27/02/2012
Tit.EDITORA SCHWARCZ LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55789390000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EDITORA PARALELA

No.840037082 27/02/2012
Tit.EDITORA SCHWARCZ LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55789390000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EDITORA PARALELA

No.840037120 27/02/2012
Tit.EDITORA SCHWARCZ LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55789390000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PARALELA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 livros, livros de canções [ song books (
ingl. ) ], livros para escrever ou desenhar, artigos de
papelaria, suportes de livros.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 livros, livros de canções [ song books (
ingl. ) ], livros para escrever ou desenhar, artigos de
papelaria, suportes de livros
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

No.840037090 27/02/2012
Tit.EDITORA SCHWARCZ LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55789390000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARALELA

No.840037490 28/02/2012
003
Tit.METALGRAV GRAVAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11499177000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: METALGRAV GRAVAÇÕES INDUSTRIAIS

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, distribuição de livros, livros
em formato eletrônico [ e - books ], artigos de
papelaria e produtos relacionados aos mesmos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, distribuição de livros, livros
em formato eletrônico [ e - books ], artigos de
papelaria e produtos relacionados aos mesmos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840037074 27/02/2012
Tit.EDITORA SCHWARCZ LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55789390000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARALELA

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 38 comunicação por meio de terminais de
computador ( divulgação de produtos próprios via
rede de computadores ).
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840037066 27/02/2012
Tit.EDITORA SCHWARCZ LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55789390000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EDITORA PARALELA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 38 comunicação por meio de terminais de
computador ( divulgação de produtos próprios via
rede d computadores ).
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

Marca: ELLE
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas (exceto cervejas),
especialmente vinhos, incluindo vinhos tintos, vinhos
brancos, vinhos rosé, vinhos espumantes, vinhos de
sobremesa, vinhos de mesa, vinhos aromatizados,
produtos incluidos nesta classe contendo vinho
(predominância de vinho); licores de hortelã-pimenta,
álcool de arroz, extratos de frutas alcoólicos,
essências alcoólicas, extratos alcoólicos, bebidas
amargas (bitters), anis (licor), anisette (licor>, arrack
(aguardente de cereais), bebidas alcoólicas
contendo frutas, bebidas destiladas, cidra, curaçao,
digestivos (licores e destilados), brandy, gin, licor de
hidromel, kirsch, licores, piquette, perry, rum, saquê,
destilados (bebidas), vodka, whisky, bebidas
alcoólicas a base de leite, aquavita, conhaque,
hidromel, schnapps, grappa, licores de limão,
vermute, marasquino.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

003

003

No.840037104 27/02/2012
003
Tit.ITALFARMACO S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0380032
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NAYARA
NCL(10) 05 produtos farmacêuticos ginecológicos;
produtos sanitários para uso médico; produtos
higiênicos para uso médico, substâncias dietéticas
para uso médico; suplementos alimentícios para uso
médico.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840037112 27/02/2012
Tit.HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0202525
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 ferramentas, dispositivos de gravação,
numeradores mecânicos e carimbos.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840037503 28/02/2012
003
Tit.FRIMASTER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03843856000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRIMASTER
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NCL(10) 32 extração e engarrafamento, distribuição
de água potável ( mineral - isotônicas, etc ) e
qualquer tipo de bebidas e xaropes de teor não
alcoólico.
Procurador: REINHARDT PATENTES E MARCAS
No.840037600 28/02/2012
Tit.LUIZ CARLOS DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08842318876
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BOXING MACHINE

CFE(4) 26.1.5; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de carnes: acem bovina,
alcatra, almodengas de carne, almodengas de
frango, amaciador, anes de lula, aorta bovina aberta,
apresuntado, aranha bovina, ave bruster temperada,
azeite de oliva, baby beff, baço bovino, bacon
bovino, bananinha bovina, batata em flocos mccain,
batata pré frita, batata tradicional, bateria tracionaria,
bife a role, bife acem, bife alcatra, bife ancho bovino,
bife angosto bovino, bifes de carne bovina, bife
chorizo, bife contra file, bife coxão duro, bife coxao
mole, bife do vazio, bife empanado bovino, bife
fígado bovino, bife mignon, bife lagarto, bife
maminha, bife miolo alcatra, bife miolo de paleta, bife
noix, bisteca bovina, bochecha bovina, bolo carne,
bone steak bovino, bruster lanche, bucho bovino,
cação lombo, camarao 7 barbas, cantoneira, capa
de coxão mole, capa de file bovino, capa do contra
filet, capa do coxão mole bovino, carne bovina,
carne de siri, carne flocada, carne moida, carne
palito, cartilagem bovina, charque, chateaubriad,
chickencroc, cms carne mecanicamente separada,
codorna desossada, colmeia bovina natural, contra
file 3d, coração bovino, cordão de file, cordeiro carre
comleto, costela bovina, croquete de mandioca,
cubos acem, cupim bovino, dianteiro disossado,
embutideira a vacuo de carne, empanado merluza,
esofago bovino, espeto misto, estomago.
Procurador: CPA CENTRAL PAULISTA DE
ASSESSORIA S/C LTDA
No.840037570 28/02/2012
Tit.ALESSANDRO NONATO NASCIMENTO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28147631804
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REAJ5
NCL(10) 41 apresentação de shows musicais.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 cartão de vantagem, cartão
pontuação e cartão de afinidade.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840037759 28/02/2012
Tit.WEB PRÊMIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROMOCIONAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08845775000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RECARGA DE CELULAR

No.840037597 28/02/2012
003
Tit.MINERACAO SAMPEDRENSE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74639964000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ÁGUA MINERAL NATURAL HIMALAIA

de

003

CFE(4) 2.1.8; 27.5.1
NCL(10) 28 máquina para a prática do pugilismo (
boxe )
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840037619 28/02/2012
003
Tit.NADILA NATALIA FREIRA CHAVES (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01312914599
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NÁDILA É SHOWWW

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 36 recarga de celular, cartão de crédito,
cartão de débito.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840037767 28/02/2012
003
Tit.WEB PRÊMIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROMOCIONAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08845775000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GSO GERENCIADOR DE SOLICITAÇÕES
E OCORRÊNCIAS

003

No.840037589 28/02/2012
003
Tit.ENIZA ELIZABETE CIPOLLA BOLONHA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15041097000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GERAR MAIS
NCL(10) 35 terceirização ( assistência empresarial ),
preparação de documentos e apoio administrado,
assessoria em gestão de negócios.
Procurador: RICARDO JOSE PINKE BUSO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de shows musicais
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840037651 28/02/2012
Tit.PIZZERIA PERRONI LTDA. ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05777307000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALEXANDRE JAKSIC PERRONI
NCL(10) 43 serviços de alimentação; pizzaria.
Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

003

No.840037694 28/02/2012
003
Tit.SIGMA PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00923140000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIGMALINA
NCL(10) 05 medicamento de uso humano indicado
para o tratamento de déficit de atenção e
hiperatividade.
Procurador: LUÍS FELIPE BAILERO LIMA
No.840037732 28/02/2012
Tit.WEB PRÊMIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROMOCIONAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08845775000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RECARGA DE CELULAR

CFE(4) 27.5.1

003

003

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação em
serviços de recursos humanos para empresas;
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados á estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista;
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de beneficios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos); cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados).
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840037783 28/02/2012
003
Tit.WEB PRÊMIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROMOCIONAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08845775000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GSO GERENCIADOR DE SOLICITAÇÕES
E OCORRÊNCIAS
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doces, cha, bebidas feitas de cha, chá gelado,
bebidas a base de chá com aroma de frutas
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840037902 28/02/2012
Tit.OCOCO INTERNATIONAL CO., LTD (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8387761
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COCO

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços de mediação [compreendidos
nesta classe]; fornecimento de informação referente
à tecnologia da informação [compreendida
nestaclasse]; informática e sistema de computador;
consultoria nas áreas de informática, tecnologia da
informação, sistema de computadores; serviços de
consultoria em tecnologia da informação, projeto de
programas de computador para terceiros; projetos de
sites, instalação, implementação, manutenção e
serviços de reparação referentes á programas de
computador.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840037848 28/02/2012
Tit.ROBERTO MACEDO DA GAMA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28687214863
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HEDOWAY

003

003

CFE(4) 2.9.4; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 32 água gaseificada; água potável; bebidas
a base de frutas com sabor de chá, bebidas com
sabores de frutas, sucos de frutas e bebidas de
frutas, néctar de frutas, limonadas, água mineral,
sucos de frutas mistas, aperitivos nao alcoólicos,
bebidas de sucos de frutas não alcoólicos, vinhos
não alcoólicos, preparações para fazer bebidas, ou
seja, bebidas de frutas, salsa parril ha, água seltzer,
sorvetes, água gasosa, sorvetes em forma de
bebidas, bebidas ou seja, cola, bebidas para a
prática de esporte, sucos de tomate, sucos de
vegetais, bebidas de soro de leite.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840037910 28/02/2012
Tit.HAHN + KOLB WERKZEUGE GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4710649
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HK

003

CFE(4) 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 06 suportes de metal para fixação de
prateleiras em paredes; elementos de construção
feitos de metal para prateleiras de armazenamento;
caixas de armazenamento feitas de metal
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA

003

CFE(4) 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 20 caixas e armazenamento não metálicas;
divisórias de plásticos pra caixas de ferramentas;
caixas de ferramentas de plástico ( vazias );
armários para guardar ferramentas feitos de metal;
armários para uso industrial, feitos de metal;
bancadas de trabalho; cadeiras de trabalho; cadeiras
giratórias; cadeiras
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA

CFE(4) 2.9.4; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 30 chocolate, bebidas a base de chocolate,
ou seja, chocolate quente, recheio de tortas a base
de chocolate, bebidas alimentares de chocolate não
sendo de base láctea ou baseada em vegetais,
cacau, bebidas a base de cacau, bebidas de cacau
com leite, misturas de cacau, cafe, bebidas a base
de cafe, bebidas de café com leite, sucedaneos do
cafe, café não torrado, bebidas á base de grãos,
bebidas alimentares de ervas, aromas para bebidas,
biscoitos, pao, bolos, cremes, gelados comestíveis,
ou seja, geleias de fruta, sorvete, talharim <massas),
aveia, tortas, pizza, doces, sanduíches, macarrao,

No.840037937 28/02/2012
Tit.HAHN + KOLB WERKZEUGE GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4710649
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HK

003

CFE(4) 26.2.5; 26.2.9; 27.1.1; 29.1.13
NCL(10) 37 consultoria, assessoria, montagem,
instalação
de
equipamentos
e
acessórios
eletroeletrônicos e de informática.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840037899 28/02/2012
Tit.OCOCO INTERNATIONAL CO., LTD (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8387761
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COCO

CFE(4) 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 35 propaganda gestão de negócios;
administração de empresas; funções de escritório;
serviços de comércio online, particularmente varejo
através de uma rede global de computadores (
internet ); telemarketing; serviços de varejo de
instalações a acessórios de todos os tipos,
ferramentas manuais, ferramentas mecânicas,
materiais de construção, equipamento de oficina e
produtos químicos técnicos para o comércio e para a
indústria
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA

No.840037929 28/02/2012
Tit.HAHN + KOLB WERKZEUGE GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4710649
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HK

No.840037945 28/02/2012
003
Tit.HAHN + KOLB WERKZEUGE GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4710649
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HAHN + KOLB
NCL(10) 35 propaganda gestão de negócios;
administração de empresas; funções de escritório;
serviços de comércio online, particularmente varejo
através de uma rede global de computadores (
internet ); telemarketing; serviços de varejo de
instalações a acessórios de todos os tipos,
ferramentas manuais, ferramentas mecânicas,
materiais de construção, equipamento de oficina e
produtos químicos técnicos para o comércio e para a
indústria
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA

003
No.840037970 28/02/2012
003
Tit.HAHN + KOLB WERKZEUGE GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4710649
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HAHN + KOLB
NCL(10) 41 educação, provimento e treinamento;
entretenimento; atividades desportivas e culturais.
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.840038003 28/02/2012
003
Tit.BEMIS COMPANY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5113296
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BEMIS
NCL(10) 17 plástico na forma extrudada para uso na
industria; filme plástico para uso comercial industrial;
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filmes plásticos usados na embalagem de alimentos;
plástico na forma de folhas, filmes, tubos; fita
plástica para florista para envolver o caule, para uso
comercial; fita plástica adesiva para embalagem para
uso comercial ou industrial, notadamente, no
fechamento de sacos plásticos ou de papel contendo
alimentos ou substancias químicas; fita adesiva para
uso industrial ou comercial em embalagens.
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.840038011 28/02/2012
003
Tit.LE BYBLOS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 604972
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PHAROS
NCL(10) 43 serviços de hotel; reserva de hotel;
agências de acomodações ( hotéis; casas de
hóspedes ); serviços de fornecimento de comida e
de bebida; serviços de bufê; bares de piano;
lanchonetes; cafetarias; locação de cadeiras, mesas,
toalhas de mesa, artigos de vidro, roupa de cama;
locação de construções portáteis; locação de
acomodações temporárias, locação de salas de
reunião, asilos; casas de férias e motéis.
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO

cartas colecionáveis, cartões de saudação, flâmulas
feitas em papel; kits de pintura para crianças; kits de
artesanato e de pintura; kits para estudar com
borrachas, réguas para desenhar, apontadores e
estojos para lápis; kits de material de escritório com
papel, envelopes, marcadores e estênceis; kits de
atividades com adesivos e carimbos de borracha.
Procurador: SHEILA CORREA DE MEDEIROS

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8994820
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WATER FRONT

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 18 guarda-chuvas.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840038178 28/02/2012
Tit.HANCAI FASHION PTE. LTD (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8994838
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HACAI

003

No.840060696 19/03/2012
003
Tit.BEAUTY BRANDS BRASIL INTERNACIONAL
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
COSMÉTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14857712000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TA LINDA

No.840038020 28/02/2012
003
Tit.BEMIS COMPANY, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5107156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BEMIS
NCL(10) 16 papel e papelão para embalagem; fita
de papel; bolsa plástica e sacos para embalagem;
etiquetas adesivas sensíveis à pressão; adesivos
para uso doméstico e papelaria.
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASS EM PROP.
INDL. LTDA.
No.840038038 28/02/2012
003
Tit.BIOFARMA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8387753
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRESTARIUM
NCL(10)
05
preparações
farmacêuticas
e
veterinárias; preparações higiênicas para uso
medicinal; substâncias e alimentos dietéticos
adaptados para uso medicinal ou veterinário;
alimentos para bebês; suplementos dietéticos para
humanos e animais; emplastros, materiais para
curativos, curativos; material para obturações
dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações
para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas;
preparações para banhos medicinais; preparações
químicas para uso medicinal ou farmacêutico; ervas
medicinais; chás de ervas para usos medicinais;
parasiticidas; ligas de metais preciosos para uso
ondontológico.
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.840038097 28/02/2012
003
Tit.JBMC ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02156195000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JBMC ARQUITETURA & URBANISMO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 arquitetura, urbanismo e decoração.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.840038160 28/02/2012
Tit.SHU'S SELECTIO CO., LTD (JP)

003

No.840045476 28/02/2012
011
Tit.CENTRO DE APOIO E SAUDE PARA ADULTOS
LTDA (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08088546000158
*DOCUMENTO(S) ASSINALADO(S) E NÃO
ANEXADOS:"DOCUMENTOS RELATIVOS À
INDICAÇÃO DE PRIORIDADE". APRESENTE, NO
FORMULÁRIO DE CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA, A DOCUMENTAÇÃO INDICADA OU
APRESENTE NOVO FORMULÁRIO SEM A
INDICAÇÃO DE QUE TAIS DOCUMENTOS FORAM
ANEXADOS. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: ELIVAN SOARES DE CARVALHO

CFE(4) 27.5.1; 28.3
NCL(10) 25 suspensórios (fixadores para), enxovais
(vestuário); trajes de banho, capa de chuva (chapeis
anti-chuva, xales), calçados, chapéus, lingerie, luvas
(vestuário); lenços, cintos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840043350 02/03/2012
Tit.DREAMWORKS ANIMATION L.L.C. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5017920
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 1.7.6; 3.1.14
NCL(10) 16 decorações para festas feitas em papel;
material para festas feito em papel, a saber;
guardanapos de papel, jogos americanos de papel,
papel de presente e laços para presente de papel, a
saber: guardanapos de papel, jogos americanos de
papel, papel de presente e laços para presentes de
papel, toalha de mesa de papel, bolsas de festas de
papel; livros de atividades para crianças, livros de
histórias para crianças, revistas de histórias em
cadernos, blocos de notas ou anotações, diários,
agendas, calendários, álbuns para recortes de
fotos/jornais/artigos; álbuns de caderno de rascunho;
álbuns de fotografias, álbuns de adesivos, adesivos,
decalques, almofadas de tinta e de carimbos;
carrinhos de borracha, decalques de papel para
aplicação a quente, tatuagens temporárias, quadros
para escrever, lápis, canetas, borracha de lápis,
ornamentos para enfeitar um lápis, estojos para lápis
e canetas; caixas para lápis e canetas; apontador de
lápis, giz, marcadores, cartazes, cartões postais,

CFE(4) 3.7.16; 3.13.1; 26.4.12; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de comercialização
qualquer meio de perfumaria.
Procurador: CARINA S RODRIGUES

por

No.840065906 23/03/2012
011
Tit.EMPRESA CRUZEIRENSE DE
TELECOMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV (BR/AC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01020851000169
*O PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA
APRESENTADO NÃO ESTÁ ASSINADO E/OU
IDENTIFICADO. APRESENTE NOVO
FORMULÁRIO, OBSERVANDO AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MANUAL
DO USUÁRIO. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: FABIOLA SILVA MORALES DIAS
No.840069391 27/03/2012
003
Tit.RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE
ROUPAS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49669856000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JOHN JOHN MAKE
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CFE(4) 3.11.1; 25.1.5; 27.5.1
NCL(10) 18 estojo de cosméticos (necessarie);
estojo pa cosméticos (necessarie vazia, somente a
bolsa); bolsas; mochilas; valises; bolsas de praia;
artigos para transporte de produtos de uso pessoal;
como cosméticos, cremes e artigos de higiene;
sacolas
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840071361 28/03/2012
Tit.BENESSE CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7681003
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 3.1.6
NCL(10) 42 pesquisa de tecnologia, controle de
qualidade; topografia; pesquisa quimica; pesquisa
biológica; previsão do tempo; teste (materiais);
pesquisas físicas; projeto industrial; consultoria
arquitetônica; design de roupas; projeto para
software de computador; autenticação de obras de
arte, concepção (artes gráficas); técnica artificial de
fazer chover; avaliação de capital imaterial; pesagem
de bens para terceiros; fornecimento de software de
computador não disponível para download por rede
de computador; analise grafológica [grafologia];
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.840091400 13/04/2012
003
Tit.BIOSINTÉTICA FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53162095000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EZULEN
NCL(10)
05
preparações
farmacêuticas;
medicamentos
para
uso
humano,
exceto
medicamentos para medicina humana indicado
como produtos dermatológico.
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840099428 20/04/2012
180
Tit.PYRATINE LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8475342
*PET(WB) Nº 850120113529, DE 17/07/2012, COM
BASE NO INCISO I DO ART. 219 DA LPI E NO
ART.2º DA RESOLUÇÃO Nº 21/2013. INT.: PAULO
PARENTE MARQUES MENDES.
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840108664 02/05/2012
003
Tit.NILSON MARTINS DOMENES JUNIOR ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04476507000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NEW INFORMÁTICA SOROCABA

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 comercio varejista de equipamentos e
materiais informatica.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.840108680 02/05/2012
Tit.VERA LUCIA DA SILVEIRA ALMEIDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74364761000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DOLCE SORELLE

003

CFE(4) 26.1.2; 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 comercio ( atraves de qualquer meio de
) produtos alimenticios.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.840108699 02/05/2012
003
Tit.CRB QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04428270000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: POLITASK

CFE(4) 26.1.4,16
NCL(10) 41 produção de eventos culturais e
capitação de patrocínios
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840108710 02/05/2012
003
Tit.FUROEXPRESS COMÉRCIO DE CHAPAS
PERFURADAS E EXPANDIDAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07707181000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F F FUROEXPRESS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 06 industria de chapas de aço em geral,
aluminio, ferros, gradis, grades, e afins.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.840108745 02/05/2012
003
Tit.PETERSON LUIZ APARECIDA DA SILVA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30081098880
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NEM SE APEGA
NCL(10) 41 apresentação de shows e eventos
musicais
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840108800 02/05/2012
003
Tit.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46068425000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DESAFIO UNICAMP

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 03 limpador universal multiuso.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.840108702 02/05/2012
Tit.ASSOCIAÇÃO CAMARA BRASILEIRA DE
INCENTIVO A CULTURA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14794264000179
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 competição de modelos de negócios;
estimular a criação, gestão e administração de
negócios de base tecnológica a partir de tecnologias
protegidas
Procurador: FERNANDA LAVRAS COSTALLAT
SILVADO
No.840108818 02/05/2012
003
Tit.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
(BR/SP)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46068425000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DESAFIO UNICAMP 2012 DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

Tit.METACHEM NUTRIENTES INDUSTRIAL E
COMERCIAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11605099000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HIDROLAC
NCL(10) 31 aditivo para água de beber de animais.
Procurador: PICOSSE E CALABRESE E FERRAZ
VERAS ADVS ASSOCIADOS
No.840108885 02/05/2012
003
Tit.R&A PRIORIT ORIENTAÇÃO E TERAPIA LTDA.
- ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13453657000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO PRIORIT - MAIS CUIDADO.
MENOS DIFERENÇAS

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 competição de modelos de negócios;
estimular a criação, gestão e administração de
negócios de base tecnológica a partir de tecnologias
protegidas
Procurador: FERNANDA LAVRAS COSTALLAT
SILVADO
No.840108826 02/05/2012
003
Tit.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46068425000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INOVA UNICAMP

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 participação em feiras científicas,
exposições e seminários; promover cursos voltados
à propriedade intelectual e a inovação tecnológica.
Procurador: FERNANDA LAVRAS COSTALLAT
SILVADO

CFE(4) 21.1.14; 27.5.1
NCL(10) 44 atendimento a pessoas portadoras de
deficiências especiais; atendimento médico e
psicológico especiais a portadores de autismo;
assessoria, consultoria e informação em assistência
médica, prestada por médicos e outros especialistas
da área médica; terapia ocupacional (serviços
psicológicos); assessoria, consultoria e informação
sobre doenças mentais; clínicas médicas de
atendimento a pessoas portadoras de deficiências
especiais; fisioterapia; serviços de reabilitação física,
motora e emocional de pessoas com deficiências
especiais;
serviços
psicológicos;
serviços
fisioterápicos; psicoterapia.
Procurador: MARIANA HAMAR VALVERDE GODOY
No.840108893 02/05/2012
Tit.MARBOR MÁQUINAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61408514000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DIGIPRINT

No.840108869 02/05/2012
003
Tit.METACHEM NUTRIENTES INDUSTRIAL E
COMERCIAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11605099000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AQUASWEET
NCL(10) 01 aditivo químico para uso na indústria
alimentícia animal.
Procurador: PICOSSE E CALABRESE E FERRAZ
VERAS ADVS ASSOCIADOS
No.840108877 02/05/2012

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 02 tintas para impressão digital; tintas.
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.840108907 02/05/2012
Tit.HSM ARGENTINA S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4785266
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WORLD BUSINESS FORUM

No.840108915 02/05/2012
Tit.HSM ARGENTINA S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4785266
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WORLD BUSINESS FORUM

003

003

No.840108842 02/05/2012
003
Tit.METACHEM NUTRIENTES INDUSTRIAL E
COMERCIAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11605099000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TASTEX
NCL(10) 01 aditivo químico para uso na indústria
alimentícia animal.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840108850 02/05/2012
003
Tit.METACHEM NUTRIENTES INDUSTRIAL E
COMERCIAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11605099000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUGAREX
NCL(10) 01 aditivo químico para uso na indústria
alimentícia animal.
Procurador: PICOSSE E CALABRESE E FERRAZ
VERAS ADVS ASSOCIADOS

CFE(4) 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 35 provimento de informações por meio de
portal eletrônico no campo de gestão de negócios,
desenvolvimento de liderança, inovação empresarial,
marketing, estratégia de negócios, tendências
comerciais, gestão de recursos humanos, métodos
de comercialização e promoção, conferências,
simpósios, exibições e exposições. provimento de
portal eletrônico contendo links a outros sites de
negócios e outras informações de negócios na
internet.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA

003

CFE(4) 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 41 organização de conferências, simpósios,
fóruns, exibições e- exposições para propósitos
internacionais no campo da administração de
negócios; serviços educacionais, especialmente,
apresentação de aulas, seminários e workshops no
campo da administração executiva; serviços
educacionais relacionados à apresentação de aulas,
seminários, workshops e cursos on-iine para
executivos de negócios no campo das finanças,
marketing, estratégias, custos, liderança e evolução
comparada; produção de programas de televisão;
serviços de educação e entretenimento relacionados
com negócios e gestão de negócios; periódicos
online,
especialmente,
blogs
de
noticias,
informações e comentários sobre administração
exetutiva; provimento de site com artigos e
entrevistas não descarregáveis no campo da
administração executiva, consultoria em negócios,
desenvolvimentode liderança, inovação empresarial,
marketing, estratégia de negócios, tendências
comerciais, administração dé recursos humanos,
métodos de comercialização e promoção de vendas;
provimento de boletim de noticias via email no
campo da administração de negócios, consultoria em
negócios, desenvolvimento de liderança, inovação
empresarial, marketing, tendências comerciais,
administração de recursos humanos, métodos
comerciais e promoção de venda; serviços de
educação e entretenimento, especialmente, difusão
por meio da internet e por dispositivos móveis
(webcasts e podcasts) no campo da gestão de
negócios, consultoria de negócios, desenvolvimento
de liderança, inovação empresarial, marketing,
estratégia de negócios, tendência de negócios,
gestão de recursos humanos, métodos de
comercialização e promoção de vendas.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
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No.840108958 02/05/2012
Tit.MOLINOS IP S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7187920
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COCINERO
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003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 livros em formato eletrônico [e-books].
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

CFE(4) 2.1.1; 5.3.11; 5.7.12; 25.1.5; 27.5.1
NCL(10) 32 suco de limão.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840108966 02/05/2012
Tit.EDITORA SCHWARCZ LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55789390000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEGUINTE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, distribuição de livros, livros
em formato eletrônico [e-books], artigos de papelaria
e produtos relacionados aos mesmos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840108974 02/05/2012
Tit.EDITORA SCHWARCZ LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55789390000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SEGUINTE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 livros, livros de canções [song books
(ingl.)], livros para escrever ou desenhar, artigos de
papelaria, suportes de livros.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840109008 02/05/2012
Tit.EDITORA SCHWARCZ LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55789390000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SEGUINTE

003

No.840109121 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHERE KHAN
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifrcios; loções pós-barba;
antitranspirantes; óleos para aromaterapia; cílios e
unhas postiços; óleo para bebê; lenços umedecidos;
géis para banho; sais de banho; mascaras de
beleza; blush; cremes, loções e talcos para o corpo;
anti- séptico bucal; espumas para banho; colônia;
cosmeticos; dentifricios; desodorantes; po de arroz;
óleos essenciais para uso pessoal; delineador para
os olhos; sombras para os olhos; lapis para
sobrancelhas; pó compacto; cremes faciais; loção
facial; mascaras faciais; esfoliantes faciais;
desodorizador para perfumar o ambiente; fragrancias
para uso pessoal; gel para os cabelos;
condicionadores para os cabelos; xampu para os
cabelos; mousse para os cabelos; cremes para os
cabelos; laque para cabelos; creme para as maos;
loções para as maos; sabonete para as mãos; brilho
para os labios; batom; porta-batom; gloss para os
labios; sabonetes líquidos; maquiagem; rimel;
enxaguante bucal; produtos para o cuidado das
unhas; brilho para as unhas; fortificante para as
unhas; esmalte para as unhas; produtos não
medicinais de toalete; perfume; mistura de
fragrancias; fragrâncias para o ambiente; creme de
barbear; sabonete para a pele; talcos; água de
colônia; cremes para a pele; hidratante para a pele;
protetor solar; bronzeador.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109164 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHERE KHAN
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; suporte de registro
magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras
automáticas e mecanismos para aparelhos operados
com moedas; caixas registradoras, máquinas de
calcular, equipamento de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de incêndio;
discos acústicos; gravações de áudio; gravações de
áudio e vídeo; alto-falantes; binóculos; calculadoras;
câmeras portáteis; câmeras; cd-roms; drives de cdrom (como parte do computador); gravadores de cdrom (como parte do computador); telefones
celulares; acessórios de telefone celular; estojos de
telefone celular; chips contendo gravações musicais;
capas para telefones celulares; reprodutores de
discos compactos; gravadores de discos compactos;
discos compactos; programas de jogos de
computador; discos e cartuchos de jogos de

computador;
computadores;
hardware
de
computador; teclados de computador; monitores de
computador; mouses de computador; drives de
discos de computador; software de computador;
telefones sem fio; ímãs decorativos; câmeras
digitais; reprodutores de vídeo e áudio digitais; dvds;
reprodutores de dvd; gravadores de dvd; discos
digitais versáteis; discos digitais de vídeo; discos
óticos e magneto-ótico pré-gravados; leitores e
gravadores de discos óticos e magneto-ótico para
áudio, vídeo e dados de computador; cabos elétricos
e óticos; agendas pessoais eletrônicas; estojos de
óculos; óculos; réguas graduais para escritório e
papelaria; fones de ouvido; máquinas de karaokê;
microfones; reprodutores de mp3; modems (como
partes de computador); mouse pads; filmes
cinematográficos; gravações musicais; pagers;
estéreos pessoais; assistentes pessoais digitais;
impressoras; rádios; óculos escuros; telefones;
televisores;
videocâmaras;
gravadores
de
videocassetes; reprodutores de videocassetes;
cartuchos de videogames; discos de videogames;
videocassetes; videofones; gravações de video;
walkie- talkies; descanso de braços e pulsos para
uso com computadores.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109199 02/05/2012
003
Tit.EDEL ALLIAN GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8494886
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BIOIMIS
NCL(10) 44 serviços médicos; serviços veterinários;
tratamentos de higiene e de beleza para seres
humanos ou animais; serviços de agricultura, de
horticultura e de silvicultura.
Prior.:10539518
04/01/2012 EM
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840109202 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHERE KHAN
NCL(10) 14 metais preciosos e suas ligas e produtos
nessas matérias ou folheados, não incluidos em
outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas;
relojoaria
e
instrumentos
cronométricos;
despertadores; fivelas para cinto de metal precioso
(para roupas); gravatas country com pontas de
metal; braceletes; bustos de metal precioso;
apagadores de vela de metal precioso; castiçais de
metal precioso; berloques; relógios; brincos; jóias;
porta-jóias de metal precioso; correntes de metal
precioso; chaveiros de metal precioso; broches de
lapela; abridores de carta de metal precioso;
correntes de pescoço; gargantilhas; prendedores de
gravata; moedas sem valor monetário; broches
ornamentais; pingentes; aneis; deslizadores para
gravatas country; cronómetros; clipes de gravata;
fechos de gravata; enfeites de gravata; relógios de
parede; pulseiras de relógio; caixas de relógio;
correntes de relógio; presilhas de relógio, relógios;
anéis de casamento; relógios de pulso.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109210 02/05/2012
003
Tit.EDEL ALLIAN GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8494886
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOIMIS
NCL(10) 30 café, chá, cacau e sucedâneos do café;
arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas
de cereais; pão, massas e confeitos; sorvetes;
açúcar, mel, xarope de melaço; lêvedo, fermento em
pó; sal; mostarda; vinagre; molhos (condimentos);
especiarias; gelo.
Prior.:10539518
04/01/2012 EM
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840109237 02/05/2012
Tit.EDEL ALLIAN GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8494886
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

003
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Marca: BIOIMIS
NCL(10) 05 reparações farmacêuticas e veterinárias
preparações higiênicas para uso medicinal;
alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para
uso medicinal ~ou veterinário; alimentos para bebês;
suplementos dieteticos~i para humanos e animais;
emplastros, materiais para curativos material para
obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes;
preparações para a destruição de vermes fungicidas
e herbicidas.
Prior.:10539518
04/01/2012 EM
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840109253 02/05/2012
Tit.FAMILYMART CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8318352
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAMÍLIA MART

003

CFE(4) 26.4.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 35 publicidade; gerenciamento de negócios;
administração de negócios; lojas de conveniência a
varejo; 6erviços de mercearia a varejo; serviços de
lojas de vendas a varejo oferecendo ampla
variedade de produtos de consumo para terceiros;
serviços de orientação, consultoria e informação em
negócios; provimento de informações empresariais
sobre commodities e alimentos; consultoria
empresarial profissional para lojas de franquia.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840109261 02/05/2012
003
Tit.FAMILYMART CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8318352
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FAMILYMART
NCL(10) 35 publicidade; gerenciamento de negócios;
administração de negócios; lojas de conveniencia a
varejo; serviços de mercearia a varejo; serviços de
lojas de vendas a varejo oferecendo ampla
variedade de produtos de consumo para terceiros;
serviços de orientação, consultoria e informação em
negócios; provimento de informações empresariais
sobre commodities e alimentos; consultoria
empresarial profissional para lojas de franquia.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840109288 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOWGLI
NCL(10) 28 jogos e brinquedos; artigos para
ginástica e esporte não incluídos em outras classes;
decorações para árvores de natal; jogos de
habilidades; bonecos de ação e acessórios para os
mesmos; jogos de tabuleiro; jogos de cartas;
brinquedos de multiplas atividades; jogos de
badminton; balões; tacos de baseball; bolas de
basquete; brinquedos para banho; bolas de baseball
bolas de praia; pufes (brinquedo); bonecos de pano;
bloco de montar; bolas de boliche; conjuntos de
varinhas e soluções para fazer bolha; luvas de
baseball; jogos de xadrez; cosmeticos de brinquedo
para crianças; meias de natal; enfeites para árvores
de natal; bonecos colecionáveis; móbile para berço;
brinquedos para berço; frisbees (discos de
arremesso de brinquedo); bonecas; roupas para
bonecas; acessorios para bonecas; kits de
brinquedos de bonecas; brinquedos elétricos de
ação; equipamentos que sejam parte integrante de
jogos de cartas; equipamentos de pesca; bolas de
golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe;

unidade portátil para jogos eletrônicos; discos de
hóquei; brinquedos infláveis; quebra-cabeças;
cordas de pular; pipas; truques de magica; bolas de
gude; jogos de desafio; brinquedos mecânicos;
caixinhas de música; brinquedos musicais; jogos de
fliperama; lembrancinha de aniversario na forma de
pequenos brinquedos; jogos de festa; cartas de
baralho; brinquedos de pelúcia; speed bags;
marionetes; patins; bolas de borracha; skates;
pranchas de snowboard; globos de neve; bolas de
futebol; piões; brinquedos de apertar; brinquedos de
pelúcia; mesas para tênis de mesa; jogos de acerte
o alvo; ursinhos de pelúcia; bolas de tenis; bonecos
de ação para brincar; conjuntos de baldinho e pá de
brinquedo; móbiles de brinquedo; veículos de
brinquedo; motocicletas de brinquedo; carros de
brinquedo; kits de modelismo; bonecos de
brinquedo; cofrinhos de brinquedo; caminhões de
brinquedo; relógios de brinquedo; brinquedos de
esguichar água; brinquedo de corda; i0- lôs.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109300 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHERE KHAN
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais e não incluídos em outras classes; material
impresso; artigos para encadernação; fotografias;
papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas
de escrever e material de escritório (exceto móveis);
material de instrução e didático (exceto aparelhos);
matérias plásticas para embalagem (não incluídas
em outras classes); caracteres de imprensa; clichês;
agendas de endereços; almanaques; apliques na
forma de decalques; agendas de compromisso;
gravuras; kits de pintura e artesanato; cadernos de
autógrafos;
cadernos
de
bebe;
canetas
esferograficas; cartões de baseball; fichario;
apoiadores de livro; marcadores de página; livros;
adesivos de pára-choque; calendários; tiras de
histórias em quadrinhos; giz de cera; cartões de
natal; giz; lousa de giz; livros de atividades para
crianças; descanso para copos feitos de papel; livros
porta-moeda; livros para colorir; desenhos para
colorir; lápis de cor; revistas de historias em
quadrinhos; tiras comicas; talões de cupons;
decalques; enfeites de centro de mesa em papel;
diários; fraldas descartáveis para bebês; réguas de
desenho; quadro branco; envelopes; apagadores;
canetas hidrocor; cartões de memória; cartões de
presente; papel de presente; globos terrestres;
cartões comemorativos; livros de assinatura;
revistas; mapas; marcadores; blocos de anotações;
massa de modelar; boletins; jornais; papel de
anotações; cadernos; papel para caderno; pinturas;
bandeiras de papel; lembrancinhas para festas de
papel; chapéus de festas de aniversário feitos de
papel; enfeites de papel para bolo; enfeites de papel
para festas; guardanapos de papel; sacolas de papel
para festas; pesos de papel; laços de papel para
enfeitar presentes; flâmulas de papel; jogos
americanos de papel; toalhas de mesa de papel;
toalha de mesa de plástico; sacolas de plástico para
festas; porta-lápis ou caneta; lápis; apontadores de
lápis; estojos ou caixas para lápis ou canetas;
canetas; periódicos; álbuns de fotos; fotos- gravura;
ilustrações; livros de figuras; materiais plásticos para
embalagens (não incluídos em outras classes);
retratos;
cartões-postais;
pôsteres;
prémios
impressos;
certificados
impressos;
convites
impressos; menus impressos; livros de receita;
carimbos; sacos para lanche; cartões de
pontuações; álbuns de figurinhas; artigos de
papelaria; grampeadores; adesivos; cartões de
colecionar; réguas sem graduação; papel de carta;
acessórios para escrita.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109326 02/05/2012
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOWGLI
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria;
calçados atléticos; bandanas; bonés de baseball;
saidas de praia; roupas de praia; cintos; babadores;
biquinis; blazers; botas; gravatas-borboleta; sutiás;
bonés; chaparejos (calças usadas por vaqueiros);
babadores de pano; casacos; vestidos, protetores de
ouvido; calçados; luvas; camisas de golfe, fantasias
de halloween; chapéus; faixas para a cabeça;
acessórios para a cabeça; lingerle; roupas infantis;
jaquetas; jeans; jérseis (vestuário); lenços; collants;
polainas; luvas sem dedos; gravatas; camisas de
dormir; camisolas; sobretudo; pijamas; calças; meiacalças; camisas pólo; ponchos; roupas de chuva;
roupões; sandálias; echarpes; camisas; sapatos;
saias; shorts; calças sociais; chinelos; roupas de
dormir; meias; meia-calça; suéteres; calças de
agasalho; blusas de agasalho; trajes de banho;
regatas; meia-calças de lá; camisetas; roupas
intimas; coletes; munhequeiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109334 02/05/2012
003
Tit.FAMILYMART CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8318352
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FAMILYMART
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840109342 02/05/2012
003
Tit.FAMILYMART CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8318352
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FAMILYMART
NCL(10) 32 cerveja; bebidas gaseificadas (bebidas
refrescantes); bebidas não alcoólicas de sucos de
frutas; extratos de lúpulo para fabricação de cerveja;
bebidas de soro de leite; sucos vegetais (bebidas);
água mineral; águas aeradas e outras bebidas não
alcoólicas; bebidas à base de frutas; xaropes e
outras preparações para a fabricação de bebidas.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840109369 02/05/2012
003
Tit.FAMILYMART CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8318352
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FAMILYMART
NCL(10) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, café artificial; farinhas e preparações feitas de
cereais, pão, massas doces e doces, sorbet; mel,
xarope de mecaço; lêvedo, fermento em pó; sal,
mostarda;
vinagre,
molhos
(condimentos);
especiarias; gelo; tempero; molhos para saladas;
bebidas a base de cacau; bebidas a base de chá;
bolos; sorvetes; macarrão; panquecas; pão; massas;
doces; arroz; bolos de arroz; preparações de
cereais; bolinhos chineses recheados gyoza,
cozidos); sanduiches; bolinhos chineses cozidos no
vapor (shumai, cozidos); sushi; bolinhos fritos de
massa com pequenos pedaços de polvo; (takoyaki);
bolinho cozido no vapor recheado com carne moida
(niku-manjuh); hambúrgueres (sanduiches) pizzas;
refeições embaladas (preparadas); cachorro-quente
(sanduiches);tortas de carne; raviõli; quiches.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840109377 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHERE KHAN
NCL(10) 18 couro e imitações de couros, produtos
nessas matérias não incluidos em outras classes;
peles de animais; malas e bolsas de viagem; guardachuvas, guarda-sõis e bengalas; chicotes, arreios e
selaria; sacolas esportivas para todos os propósitos;
sacolas atléticas; mochilas para bebes; mochilas;
bolsas de praia; mochilas escolares; porta-cartão de
visita; porta-troco; porta-moeda; bolsas para fraldas;
bolsas de lona; pochetes esportivas; bolsas de
ginástica; bolsas de mao; mochilas; porta-chaves;
chaveiros de couro; porta-batom; bagagens;
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etiquetas de bagagem; bolsas para pequenas
viagens; bolsas femininas; bolsa transversal; sacolas
de compras; bolsas tipo sacola; guarda-chuvas;
pochetes; carteiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109385 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOWGLI
NCL(10) 24 tecidos e produtos têxteis, não incluidos
em outras classes; coberturas de cama e mesa;
xales de lã; luvas para churrasco; roupas de banho;
toalhas de banho; cobertores; dosséis; roupas de
cama; lençõis de cama; colchas; acolchoados de
cama; xales de cama; morim (tecido>; cobertores
para crianças; descanso para copos feitos de tecido;
bordados de tecido; bandeiras de tecido; flâmulas de
tecido; acolchoados; protetores de berço; cortinas;
bandeiras de pano; flâmulas de feltro; toalhas de
golfe; toalhas de mão; lenços; toalhas com capuz;
artigos de cama, mesa e banho; toalhas de cozinha;
luvas para forno; fronhas; capas para travesseiros;
descansos de panela de tecido; colcha de retalhos;
cobertores de maternidade; cobertores de seda;
toalhas de mesa, guardanapos de tecido; jogos
americanos de tecido; toalhas de mesa de tecido;
xales; toalhas; toalhas para secar; cobertores de la.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109393 02/05/2012
003
Tit.FAMILYMART CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8318352
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FAMILYMART
NCL(10) 29 carne, peixe, aves, e carnes de animais
exóticos; extratos de carne; frutas e vegetais
cozidos, preservados, congelados e secos; geleias,
doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos;
óleos e gorduras comestiveis; queijo; presunto;
salsichas, linguiça; bebidas de leite; salada de frutas;
salada de vegetais; sopas; tofu; (natto) soja
fermentada; curry e misturas para ensopado e
sopas; tempero em pó para polvilhar arroz (furikake).
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840109415 02/05/2012
Tit.EDITORA SCHWARCZ LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55789390000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEGUINTE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 publicação de livros, edição de textos
(exceto de publicidade); serviços de editoração
eletrônica; publicação on-line de livros.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840109423 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOWGLI
NCL(10) 21 utensílios e recipientes para a casa ou
cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para
pintura); materiais para fabricação de escovas;
materiais de limpeza; palha de aço; vidro não
trabalhado ou semi-trabalhado (exceto para
construção); artigos de vidro, porcelana e louça de

faiança, nao incluídos em outras classes; luvas para
churrasco; copos para bebidas; copos de vidro para
bebidas; casinhas para pás saros; cantis; vassouras;
fôrmas para bolo; moldes para bolo; espátulas para
bolo; suportes para vela de metal não-precioso;
castiçais; cantis; bonecos de ceramica; descanso de
copos que não sejam de papel nem de tecido; caixas
dobraveis para uso doméstico; potes de biscoito;
cortadores de biscoito; saca-rolhas; xícaras; varões;
sacos de conteiteiro; prismas de cristal decorativos;
copos decorativos; pratos decorativos; louças;
bonecos de louça, cristal, ceramica, vidro ou
porcelana; vasos de flores; escovas de cabelo;
pentes de cabelo; recipientes com isolamento
térmico; prendedores com isolamento termico para
recipientes de bebida; lancheiras; canecas; portaguardanapo; aneis para guardanapos que não sejam
feitos de metais preciosos; luva para forno; copos de
papel; pratos de papel; fôrmas para tortas; espátulas
para tortas; copos de plástico; garrafas de plástico
para água; pratos; pratos de sopa; chaleiras;
conjuntos de cha; recipientes térmicos para comida
ou bebida; escovas de dente; bandejas; descansos
de panela; garrafas térmicas; cestos de lixo.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109431 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHERE KHAN
NCL(10) 20 móveis, espelhos, molduras; produtos
(não incluídos em outras classes), de madeira,
cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso,
barbatana de baleia, concha, tartaruga, ambar,
madrepérola, espuma-do- mar e sucedâneos de
todas estas matérias ou de matérias plásticas;
colchões de ar para uso em acampamento; berços;
camas; bancos; estante; armários; cadeiras;
prendedores decorativos para pendurar fotos;
cabides; móvel para computador; bandejas para
teclado de computador; camas portáteis; sofás;
glitter decorativo; móbiles decorativos; mesas de
escritório; caniijdiniios de bebidas; placas gravadas e
cortadas de pedra; figuras e estatuetas feitas de
osso, gesso, plástico, cera ou madeira; mastro de
bandeira; descanso para pes; mobiliario; decorações
para embrulho de presentes confeccionado de
plástico; ventiladores de mao; espelhos de mao;
porta-jóias não metálicos; chaveiros não metalicos;
móveis de jardim; poltronas ou sopas de dois
assentos (namoradeiras); porta-revista; colchões;
espelhos; ornamentos não natalinos feitos de osso,
gesso, plástico, cera ou madeira; sofás otomanos;
ornamentos de plástico para festas; pedestais;
molduras para foto; travesseiros; porta-planta feitas
de arame e metal; placas decorativas de parede;
bandeiras de plástico; crachas de plástico; placas de
plástico; flâmulas de plástico; decorações de plástico
para bolo; conchas; sacos de dormir; mesas; baú
para brinquedos; porta-guarda-chuva; persianas;
mobiles sonoros.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109440 02/05/2012
Tit.EDITORA SCHWARCZ LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55789390000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEGUINTE

CFE(4) 27.5.1

003

NCL(10) 38 comunicação por meio de terminais de
computador (divulgação de produtos próprios via
rede de computadores).
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840109466 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOWGLI
NCL(10) 20 móveis, espelhos, molduras; produtos
(não incluídos em outras classes), de madeira,
cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, os so,
barbatana de baleia, concha, tartaruga, ambar,
madrepérola, espuma-do- mar e sucedâneos de
todas estas matérias ou de matérias plásticas;
colchões de ar para uso em acampamento; berços;
camas; bancos; estante; armários; cadeiras;
prendedores decorativos para pendurar fotos;
cabides; móvel para computador; bandejas para
teclado de computador; camas portáteis; sofás;
glitter decorativo; móbiles decorativos; mesas de
escritório; canudinhos de bebidas; placas gravadas e
cortadas de pedra; figuras e estatuetas feitas de
osso, gesso, plástico, cera ou madeira; mastro de
bandeira; descanso para pés; mobiliário; decorações
para embrulho de presentes confeccionado de
plástico; ventiladores de mao; espelhos de mao;
porta-jóias não metalicos; chaveiros não metalicos;
móveis de jardim; poltronas ou sofás de dois
assentos (namoradeiras); porta-revista; colchões;
espelhos; ornamentos não natalinos feitos de osso,
gesso, plástico, cera ou madeira; sofás otomanos;
ornamentos de plástico para festas; pedestais;
molduras para foto; travesseiros; porta-planta feitas
de arame e metal; placas decorativas de parede;
bandeiras de plástico; crachàs de plástico; placas de
plástico; flâmulas de plástico; decorações de plástico
para bolo; conchas; sacos de dormir; mesas; baú
para brinquedos; porta-guarda-chuva; persianas;
móbiles sonoros.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109474 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHERE KHAN
NCL(10) 21 utensílios e recipientes para a casa ou
cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para
pintura); materiais para fabricação de escovas;
materiais de limpeza; palha de aço; vidro não
trabalhado ou semi-trabalhado (exceto para
construção); artigos de vidro, porcelana e louça de
faiança, não incluídos em outras classes; luvas para
chiurrasco; copos para bebidas; copos de vidro para
bebidas; casinhas para pássaros; cantis; vassouras;
formas para bolo; moldes para bolo; espátulas para
bolo; suportes para vela de metal não-precioso;
castiçais; cantis; bonecos de ceramica; descanso de
copos que não sejam de papel nem de tecido; caixas
dobraveis para uso doméstico; potes de biscoito;
cortadores de biscoito; saca-rolhas; xícaras; varões;
sacos de confeiteiro; prismas de cristal decorativos;
copos decorativos; pratos decorativos; louças;
bonecos de louça, cristal, ceramica, vidro ou
porcelana; vasos de flores; escovas de cabelo;
pentes de cabelo; recipientes com isolamento
termico; prendedores com isolamento térmico para
recipientes de bebida; lancheiras; canecas; portaguardanapo; aneis para guardanapos que não sejam
feitos de metais preciosos; luva para forno; copos de
papel; pratos de papel; fôrmas para tortas; espátulas
para tortas; copos de plástico; garrafas de plástico
para água; pratos; pratos de sopa; chaleiras;
conjuntos de cha; recipientes termicos para comida
ou bebida; escovas de dente; bandejas; descansos
de panela; garrafas termicas; cestos de lixo.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.840109490 02/05/2012
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Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOWGLI
NCL(10) 18 couro e imitações de couros, produtos
nessas matérias não incluidos em outras classes;
peles de animais; malas e bolsas de viagem; guardachuvas guarda-sõis e bengalas; chicotes, arreios e
selaria; sacolas esportivas para todos 05 propósitos;
sacolas atléticas; mochilas para bebés; mochilas;
bolsas de praia; mochilas escolares; porta-cartão de
visita; porta-troco; porta-moeda; bolsas para fraldas;
bolsas de lona; pochetes esportívas; bolsas de
ginástica; bolsas de mão; mochilas; porta-chaves;
chaveiros de couro; porta-batom; bagagens;
etiquetas de bagagem; bolsas para pequenas
viagens; bolsas femininas; bolsa transversal; sacolas
de compras; bolsas tipo sacola; guarda-chuvas;
pochetes; carteiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109520 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOWGLI
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais e não incluídos em outras classes; material
impresso; artigos para encadernação; fotografias;
papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas
de escrever e material de escritório (exceto móveis);
material de instrução e didático (exceto aparelhos);
matérias plásticas para embalagem (não incluídas
em outras classes); caracteres de imprensa; clichês;
agendas de endereços; almanaques; apliques na
forma de decalques; agendas de compromisso;
gravuras; kits de pintura e artesanato; cadernos de
autógrafos;
cadernos
de
bebê;
canetas
esferograficas; cartões de baseball; fichário;
apoiadores de livro; marcadores de página; livros;
adesivos de pára-choque; calendários; tiras de
histórias em quadrinhos; giz de cera; cartões de
natal; giz; lousa de giz; livros de atividades para
crianças; descanso para copos feitos de papel; livros
porta-moeda; livros para colorir; desenhos para
colorir; lápis de cor; revistas de histórias em
quadrinhos; tiras comicas; talões de cupons;
decalques; enfeites de centro de mesa em papel;
diários; fraldas descartáveis para bebês; reguas de
desenho; quadro branco; envelopes; apagadores;
canetas hidrocor; cartões de memória; cartões de
presente; papel de presente; globos terrestres;
cartões comemorativos; livros de assinatura;
revistas; mapas; marcadores; blocos de anotações;
massa de modelar; boletins; jornais; papel de
anotações; cadernos; papel para caderno; pinturas;
bandeiras de papel; lembrancinhas para festas de
papel; chapéus de festas de aniversário feitos de
papel; enfeites de papel para bolo; enfeites de papel
para festas; guardanapos de papel; sacolas de papel
para festas; pesos de papel; laços de papel para
enfeitar presentes; flâmulas de papel; jogos
americanos de papel; toalhas de mesa de papel;
toalha de mesa de plástico; sacolas de plástico para
festas; porta-lápis ou caneta; lapis; apontadores de
lápis; estojos ou caixas para lápis ou canetas;
canetas; periódicos; álbuns de fotos; fotos- gravura;
ilustrações; livros de figuras; materiais plásticos para
embalagens (não incluidos em outras classes);
retratos;
cartões-postais;
pôsteres;
premios
impressos;
certificados
impressos;
convites
impressos; menus impressos; livros de receita;
carimbos; sacos para lanche; cartões de
pontuações; álbuns de figurinhas; artigos de
papelaria; grampeadores; adesivos; cartões de
colecionar; réguas sem graduação; papel de carta;
acessórios para escrita.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109539 02/05/2012
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

003

Marca: BALOO
NCL(10) 18 couro e imitações de couros, produtos
nessas matérias não incluidos em outras classes;
peles de animais; malas e bolsas de viagem; guardachuvas, guarda-sõis e bengalas; chicotes, arreios e
selaria; sacolas esportivas para todos os propósitos;
sacolas atléticas; mochilas para bebês; mochilas;
bolsas de praia; mochilas escolares; porta-cartão de
visita; porta-troco; porta-moeda; bolsas para fraldas;
bolsas de lona; pochetes esportivas; bolsas de
ginástica; bolsas de mão; mochilas; porta-chaves;
chaveiros de couro; porta-batom; bagagens;
etiquetas de bagagem; bolsas para pequenas
viagens; bolsas femininas; bolsa transversal; sacolas
de compras; bolsas tipo sacola; guarda-chuvas;
pochetes; carteiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109547 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHERE KHAN
NCL(10) 24 tecidos e produtos têxteis, não incluidos
em outras classes; coberturas de cama e mesa;
xales de lã; luvas para churrasco; roupas de banho;
toalhas de banho; cobertores; dosseis; roupas de
cama; lençõis de cama; colchas; acolchoados de
cama; xales de cama; morim (tecido); cobertores
para crianças; descanso para copos feitos de tecido;
bordados de tecido; bandeiras de tecido; flâmulas de
tecido; acolchoados; protetores de berço; cortinas;
bandeiras de pano; flâmulas de feltro; toalhas de
golfe; toalhas de mão; lenços; toalhas com capuz;
artigos de cama, mesa e banho; toalhas de cozinha;
luvas para forno; fronhas; capas para travesseiros;
descansos depanela de tecido; colcha de retalhos;
cobertores de maternidade; cobertores de seda;
toalhas de mesa, guardanapos de tecido; jogos
americanos de tecido; toalhas de mesa de tecido;
xales; toalhas; toalhas para secar; cobertores de la.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109555 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LUDWIG VON DRAKE
NCL(10) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais;
produção, apresentação, distribuição, e aluguel de
filmes cinematográficos; produção, apresentação,
distribuição, e aluguel de programas de televisão e
rádio; produção, apresentação, distribuição, e
aluguel de gravações de áudio e video; informações
sobre entretenimento; entretenimento interativo online; produção de shows de entretenimento e
programas interativos para distribuição através de
televisão, tv a cabo, satélite, midia de áudio e video,
cartuchos, discos laser, discos de computador e
meios eletrônicos; produção e fornecimento de
entretenimento, noticias, e informação via redes de
comunicação e computadores; serviços de parques
de diversão e de parques temáticos; serviços
educacionais e recreativos prestados em ou
relacionados com parques temáticos; shows ao vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo; produções
teatrais, serviços de entretenimento.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109580 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUDWIG VON DRAKE
NCL(10) 32 cervejas; águas minerais e gasosas e
outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e
sucos de fruta; xaropes e outras preparações para
fabricar bebidas; águas; bebidas energéticas; águas
aromatizadas; sucos de fruta; bebidas aromatizadas
de fruta; concentrados à base de suco; limonadas;
ponche; bebidas não alcoólicas a saber, bebidas
carbonatadas; bebidas não alcoólicas contendo

sucos de frutas; coqueteis não alcoólicos; água com
gas; bebidas esportivas~ xaropes para fazer
refrigerante águas de mesa; sucos de vegetais.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109598 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WOOZLES
NCL(10) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais;
produção, apresentação, distribuição, e aluguel de
filmes cinematográficos; produção, apresentação,
distribuição, e aluguel de programas de televisão e
rádio; produção, apresentação, distribuição, e
aluguel de gravações de áudio e video; informações
sobre entretenimento; entretenimento interativo online; produção de shows de entretenimento e
programas interativos para distribuição através de
televisão, 1v a cabo, satélite, midia de áudio e video,
cartuchos, discos laser, discos de computador e
meios eletrônicos; produção e fornecimento de
entretenimento, noticias, e informação via redes de
comunicação e computadores; serviços de parques
de diversão e de parques temáticos; serviços
educacionais e recreativos prestados em ou
relacionados com parques temáticos; smows ao
vivo: apresentação de espetáculos ao vivo;
produções teatrais, serviços de entretenimento.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109601 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOWGLI
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos cinematogrjljfjcq5
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos
e
instrumentos
papa
conduzir,
interromper, transformar, acumular, regular ou
controlar eletricidade; aparelhos para registrar,
transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de
registro magnético, discos acústicos; máquinas
distribuidoras automáticas e mecanismos para
aparelhos
operados
com
moedas;
caixas
registradoras, máquinas de calcular, equipamento de
processamento de dados e computadores;
aparelhos extintores de incêndio; discos acústicos;
gravações de áudio; gravações de áudio e vídeo;
alto-falantes; binóculos; calculadoras; cámeras
portáteis; câmeras; cd-roms; drives de cd- rom
(como parte do computador); gravadores de cd-rom
(como parte do computador); telefones celulares;
acessórios de telefone celular; estojos de telefone
celular; chips contendo gravações musicais; capas
para telefones celulares; reprodutores de discos
compactos; gravadores de discos compactos; discos
compactos; programas de jogos de computador;
discos e cartuchos de jogos de computador;
computadores; hardware de computador; teclados
de computador; monitores de computador; mouses
de computador; drives de discos de computador;
software de computador; telefones sem fio; ímãs
decorativos; câmeras digitais; reprodutores de vídeo
e áudio digitais; dvds; reprodutores de dvd;
gravadores de dvd; discos digitais versáteis; discos
digitais de video; discos óticos e magneto-ótico prégravados; leitores e gravadores de discos óticos e
magneto-ótico para áudio, video e dados de
computador; cabos elétricos e óticos; agendas
pessoais eletrônicas; estojos de óculos; óculos;
réguas graduais para escritório e papelaria; fones de
ouvido; máquinas de karaokê; microfones;
reprodutores de mp3; modems (como partes de
computador); mouse pads; filmes cinematográficos;
gravações musicais; pagers; estéreos pessoais;
assistentes pessoais digitais; impressoras; rádios;
óculos
escuros;
telefones;
televisores;
videocãmaras; gravadores de videocassetes;
reprodutores de videocassetes; carrichos de
videogames; discos de videogames; videocassetes;
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videofones; gravações de vídeo; walkie- talkies;
descanso de braços e pulsos para uso com
computadores.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109610 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHRISTOPHER ROBIN
NCL(10) 21 utensílios e recipientes para a casa ou
cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para
pintura); materiais para fabricaçao de escovas;
materiais de limpeza; palha de aço; vidro não
trabalhado ou semi-trabalhado (exceto para
construçao); artigos de vidro, porcelana e louça de
faiança, não incluídos em outras classes; luvas para
cfujrrasco; copos para bebidas; copos de vidro para
bebidas; casinhas para pássaros; cantis; vassouras;
fôrmas para bolo; moldes para bolo; espatulas para
bolo; suportes para vela de metal não-precioso;
castiçais; cantis; bonecos de ceramica; descanso de
copos que não sejam de papel nem de tecido; caixas
dobraveis para uso doméstico; potes de biscoito;
cortadores de biscoito; saca-rolhas; xícaras; varões;
sacos de confeiteiro; prismas de cristal decorativos;
copos decorativos; pratos decorativos; louças;
bonecos de louça, cristal, ceramica, vidro ou
porcelana; vasos de flores; escovas de cabelo;
pentes de cabelo; recipientes com isolamento
térmico; prendedores com isolamento térmico para
recipientes de bebida; lancheiras; canecas; portaguardanapo; aneis para guardanapos que não sejam
feitos de metais preciosos; luva para forno; copos de
papel; pratos de papel; fôrmas para tortas; espátulas
para tortas; copos de plástico; garrafas de plástico
para água; pratos; pratos de sopa; chaleiras;
conjuntos de cha; recipientes térmicos para comida
ou bebida; escovas de dente; bandejas; descansos
de panela; garrafas térmicas; cestos de lixo.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109636 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HEFFALUMPS
NCL(10) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais;
produção, apresentação, distribuição, e aluguel de
filmes cinematográficos; produção, apresentação,
distribuição, e aluguel de programas de televisão e
rádio; produção, apresentação, distribuição, e
aluguel de gravações de áudio e video; informações
sobre entretenimento; entretenimento interativo online; produção de shows de entretenimento e
programas interativos para distribuição através de
televisão, tv a cabo, satélite, mima de áudio e video,
cartuchos, discos laser, discos de computador e
meios eletrônicos; produção e fornecimento de
entretenimento, noticias, e informação via redes de
comunicação e computadores; serviços de parques
de diversão e de parques temáticos; serviços
educacionais e recreativos prestados em ou
relacionados com parques temáticos; shows ao vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo; produções
teatrais, serviços de entretenimento.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109644 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WOOZLES
NCL(10) 32 cervejas; águas minerais e gasosas e
outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e
sucos de fruta; xaropes e outras preparações para
fabricar bebidas; águas; bebidas energéticas; águas
aromatizadas; sucos de fruta; bebidas aromatizadas
de fruta; concentrados à base de suco; limonadas;
ponche; bebidas não alcoólicas, a saber, bebidas
carbonatadas; bebidas não alcoólicas contendo
sucos de frutas; coquetéis não alcoólicos; água com
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gás; bebidas esportivas; xaropes para fazer
refrigerante; águas de mesa; sucos de vegetais.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109652 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BALOO
NCL(10) 32 cervejas; águas minerais e gasosas e
outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e
sucos de fruta; xaropes e outras preparações para
fabricar bebidas; águas; bebidas energéticas; águas
aromatizadas; sucos de fruta; bebidas aromatizadas
de fruta; concentrados á base de suco; limonadas;
ponche; bebidas não alcoólicas, a saber, bebidas
carbonatadas; bebidas não alcoólicas contendo
sucos de frutas; coquetéis não alcoólicos; água com
gás; bebidas esportivas; xaropes para fazer
refrigerante; águas de mesa; sucos de vegetais.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109660 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHRISTOPHER ROBIN
NCL(10) 20 móveis, espelhos, molduras; produtos
(nao incluídos em outras classes), de madeira,
cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso,
barbatana de baleia, concha, tartaruga, ambar,
madreperola, espuma-do- mar e sucedâneos de
todas estas matérias ou de matérias plásticas;
colchões de ar para uso em acampamento; berços;
camas; bancos; estante; armarios; cadeiras;
prendedores decorativos para pendurar fotos;
cabides; móvel para computador; bandejas para
teclado de computador; camas portáteis; sofás;
glitter decorativo; móbiles decorativos; mesas de
escritório; canudinhos de bebidas; placas gravadas e
cortadas de pedra; figuras e estatuetas feitas de
osso, gesso, plástico, cera ou madeira; mastro de
bandeira; descanso para pés; mobiliário; decorações
para embrulho de presentes confeccionado de
plástico; ventiladores de mao; espelhos de mão;
porta-jóias não metálicos; chaveiros não metálicos;
móveis de jardim; poltronas ou sofás de dois
assentos (namoradeiras); porta-revista; colchões;
espelhos; ornamentos não natalinos feitos de osso,
gesso, plástico, cera ou madeira; sofás otomanos;
ornamentos de plástico para festas; pedestais;
molduras para foto; travesseiros; porta-planta feitas
de arame e metal; placas decorativas de parede;
bandeiras de plástico; crachás de plástico; placas de
plástico; flâmulas de plástico; decoraçoes de plástico
para bolo; conchas; sacos de dormir; mesas; baú
para brinquedos; porta-guarda-chuva; persianas;
móbiles sonoros.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109695 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WOOZLES
NCL(10) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações
feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes;
mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal,
mostarda;
vinagre,
molhos
(condimentos);
especiarias; gelo; bagels <rosquinha); bases para
preparação de milk- shakes; bolachas; pães; cereais
matinais; preparações feitas de cereais; goma de
mascar; bolos; misturas para bolos; balas; enfeites
para bolo feitos de doces; ketchup; barras de
cereais; gomas de mascar; chocolate; bebidas a
base de chocolate; bebidas à base de cacau; cones
para sorvete; confeitos; biscoitos tipo cookies;
petiscos à base de milho; biscoitos; sanduíches
finos; sobremesas de gelatina aromatizadas e
adoçadas; confeitos gelados; refeições congeladas
consistindo principalmente de massas ou arroz;
"frozen yogurt" (leite congelado); mel; sorvete;

sorvete de leite; alcaçuz; marshmallow; maionese;
muffins (bolinhos>; mostarda; macarrâo tipo
instantãneo; farinhas de aveia; panquecas; misturas
para panqueca; massas; doces de confeitaria;
xarope para cobrir panquecas; tortas; pizza; pipoca;
pretzels; pudins; arroz; pãezinhos; molhos para
salada; molhos; sorvetes a base de água; temperos;
cha, tortillas (torta de origem espanhola); waffles.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109709 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHRISTOPHER ROBIN
NCL(10) 18 couro e imitações de couros, produtos
nessas matérias não incluidos em outras classes;
peles de animais; malas e bolsas de viagem; guardachuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e
selaria; sacolas esportivas para todos os propósitos;
sacolas atléticas; mochilas para bebês; mochilas;
bolsas de praia; mochilas escolares; porta-cartão de
visita; porta-troco; porta-moeda; bolsas para fraldas;
bolsas de lona; pochetes esportivas; bolsas de
ginástica; bolsas de mão; mochilas; porta-chaves;
chaveiros de couro; porta-batom; bagagens;
etiquetas de bagagem; bolsas para pequenas
viagens; bolsas femininas; bolsa transversal; sacolas
de compras; bolsas tipo sacola; guarda-chuvas;
pochetes; carteiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109717 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEFFALUMPS
NCL(10) 23 cervejas; águas minerais e gasosas e
outràs bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e
sucos de fruta; xaropes e outras preparações para
fabricar bebidas; águas; bebidas energéticas; águas
aromatizadas; sucos de fruta; bebidas aromatizadas
de fruta; concentrados à base de suco; limonadas;
ponche; bebidas nao alcoólicas, a saber, bebidas
carbonatadas; bebidas não alcoólicas contendo
sucos de frutas; coquetéis não alcoólicos; água com
gás; bebidas esportivas; xaropes para fazer
refrigerante; águas de mesa; sucos de vegetais.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109725 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WOOZLES
NCL(10) 29 carne, peixe, aves e caça; extratos de
carne; frutas, legumes e verduras em conserva,
congelados, secos e cozidos; geléias, doces e
compotas; ovos, leite e laticinio; óleos e gorduras
comestiveis; queijos; i combinações de queijo e
biscoito; cremes de queijo; frutas cristalizadas; leite
com chocolate; produtos' lácteos excluindo sorvete;
leite gelado e iogurte congelado; patés; frutas secas;
iogurtes;
refeições~
congeladas
compostas
fundamentalmente de carne, peixe, aves ou
vegetais; frutas em conserva; alimentos à base de
frutas; geléias; gelatinas; bebidas lácteas com
predominância de leite; carnes; nozes; manteiga de
amendoim; batatas fritas; alimentos á ba5e de
batatas; leite em pó; uvas passas; mistura de
alimentos composta fundamentalmente de frutas
processadas, nozes processadas eiou uvas passas;
sopas; misturas de sopa; sobremesas de gelatina
doces; iogurte.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109733 02/05/2012
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOWGLI
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NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosmeticos, loções
para os cabelos; dentifricios; loções pós-barba;
antitranspirantes; óleos para aromaterapia; cilios e
uni-ias postiços; óleo para bebê; lenços umedecidos;
géis para banho; sais de banho; mascaras de
beleza; blush; cremes, loções e talcos para o corpo;
anti- séptico bucal; espumas para banho; colônia;
cosméticos; dentifricios; desodorantes; pó de arroz;
óleos essenciais para uso pessoal; delineador para
os olhos; sombras para os olhos; lápis para
sobrancelhas; pó compacto; cremes faciais; loção
facial; mascaras faciais; esfoliantes faciais;
desodorizador para perfumar o ambiente; fragrancias
para uso pessoal; gel para os cabelos;
condicionadores para os cabelos; xampu para os
cabelos; mousse para os cabelos; cremes para os
cabelos; laque para cabelos; creme para as mos;
loções para as maos; sabonete para as maos; brilho
para os labios; batom; porta-batom; gloss para os
lábios; sabonetes líquidos; maquiagem; rimel;
ennaguante bucal; produtos para o cuidado das
unhas; brilho para as unhas; fortificante para as umias; esmalte para as unhas; produtos nao medicinais
de toalete; perfume; mistura de fragrancias;
fragrancias para o ambiente; creme de barbear;
sabonete para a pele; talcos; agua de colônia;
cremes para a pele; hidratante para a pele; protetor
solar; bronzeador.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109750 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHRISTOPHER ROBIN
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais e não incluídos em outras classes; material
impresso; artigos para encadernação; fotografias;
papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; materiais para artistas; plncéis; máquinas
de escrever e material de escritório (exceto móveis);
material de instrução e didático (exceto aparelhos);
matérias plásticas para embalagem (não incluidas
em outras classes); caracteres de imprensa; clichês;
agendas de endereços; almanaques; apliques na
forma de decalques; agendas de compromisso;
gravuras; kits de pintura e artesanato; cadernos de
autógrafos;
cadernos
de
bebê;
canetas
esferograficas; cartões de baseball; fichário;
apoiadores de livro; marcadores de página; livros;
adesivos de pára-choque; calendários; tiras de
histórias em quadrinhos; giz de cera; cartões de
natal; giz; lousa de giz; livros de atividades para
crianças; descanso para copos feitos de papel; livros
porta-moeda; livros para colorir; desenhos para
colorir; lápis de cor; revistas de histórias em
quadrinhos; tiras cômicas; talões de cupons;
decalques; enfeites de centro de mesa em papel;
diários; fraldas descartáveis para bebês; reguas de
desenho; quadro branco; envelopes; apagadores;
canetas hidrocor; cartões de memória; cartões de
presente; papel de presente; globos terrestres;
cartões comemorativos; livros de assinatura;
revistas; mapas; marcadores; blocos de anotaçoes;
massa de modelar; boletins; jornais; papel de
anotações; cadernos; papel para caderno; pinturas;
bandeiras de papel; lembrancinhas para festas de
papel; chapéus de festas de aniversário feitos de
papel; enfeites de papel para bolo; enfeites de papel
para festas; guardanapos de papel; sacolas de papel
para festas; pesos de papel; laços de papel para
enfeitar presentes; flâmulas de papel; jogos
americanos de papel; toalhas de mesa de papel;
toalha de mesa de plástico; sacolas de plástico para
festas; porta-lápis ou caneta; lapis; apontadores de
lápis; estojos ou caixas para lápis ou canetas;
canetas; periódicos; álbuns de fotos; fotos- gravura;
ilustrações; livros de figuras; materiais plásticos para
embalagens (não incluidos em outras classes);
retratos;
cartões-postais;
pôsteres;
premios
impressos;
certificados
impressos;
convites
impressos; menus impressos; livros de receita;
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carimbos; sacos para lanche; cartões de
pontuações; álbuns de figurinhas; artigos de
papelaria; grampeadores; adesivos; cartões de
colecionar; réguas sem graduação; papel de carta;
acessórios para escrita.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109768 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BALOO
NCL(10) 28 jogos e brinquedos; artigos para
ginástica e esporte não incluídos em outras classes;
decorações para árvores de natal; jogos de
habilidades; bonecos de ação e acessorios para os
mesmos; jogos de tabuleiro; jogos de cartas;
brinquedos de múltiplas atividades; jogos de
badminton; balões; 'i'acos de baseball; bolas de
basquete; brinquedos para banho; bolas de baseball;
bolas de praia; pufes (brinquedo); bonecos de pano;
bloco de montar; bolas de boliche; conjuntos de
varinhas e soluções para fazer bolha; luvas de
baseball; jogos de xadrez; cosméticos de brinquedo
para crianças; meias de natal; enfeites para arvores
de natal; bonecos colecionáveis; mobile para berço;
brinquedos para berço; frisbees (discos de
arremesso de brinquedo); bonecas; roupas para
bonecas; acessórios para bonecas; kits de
brinquedos de bonecas; brinquedos elétricos de
ação; equipamentos que sejam parte integrante de
jogos de cartas; equipamentos de pesca; bolas de
golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe;
unidade portátil para jogos eletrônicos; discos de
hóquei; brinquedos infláveis; quebra-cabeças;
cordas de pular; pipas; truques de magica; bolas de
gude; jogos de desafio; brinquedos mecanicos;
caixinhas de música; brinquedos musicais; jogos de
fliperama; lembrancinija de aniversário na forma de
pequenos brinquedos; jogos de festa; cartas de
baralho; brinquedos de pelúcia; speed bags;
marionetes; patins; bolas de borracha; skates;
pranchas de snowboard; globos de neve; bolas de
futebol; piões; brinquedos de apertar; brinquedos de
pelucla; mesas para tênis de mesa; jogos de acerte
o alvo; ursinhos de pelúcia; bolas de tenis; bonecos
de ação para brincar; conjuntos de baldinho e pá de
brinquedo; móbiles de brinquedo; veículos de
brinquedo; motocicletas de brinquedo; carros de
brinquedo; kits de modelismo; bonecos de
brinquedo; cofrinhos de brinquedo; caminhões de
brinquedo; relógios de brinquedo; brinquedos de
esguichar agua; brinquedo de corda; i0- lôs.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109776 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WOOZLES
NCL(10) 28 jogos e brinquedos; artigos para
ginástica e esporte não incluídos em outras classes;
decorações para árvores de natal; jogos de
habilidades; bonecos de ação e acessórios para os
mesmos; jogos de tabuleiro; jogos de cartas;
brinquedos de múltiplas atividades; jogos de
badminton; balões; tacos de baseball; bolas de
basquete; brinquedos para banho; bolas de baseball;
bolas de praia; pufes (brinquedo); bonecos de pano;
bloco de montar; bolas de boliche; conjuntos de
varinhas e soluções para fazer bolha; luvas de
baseball; jogos de xadrez; cosmeticos de brinquedo
para crianças; meias de natal; enfeites para arvores
de natal; bonecos colecionáveis; móbile para berço;
brinquedos para berço; frisbees (discos de
arremesso de brinquedo); bonecas; roupas para
bonecas; acessórios para bonecas; kits de
brinquedos de bonecas; brinquedos elétricos de
ação; equipamentos que sejam parte integrante de
jogos de cartas; equipamentos de pesca; bolas de
golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe;
unidade portátil para jogos eletrônicos; discos de
hóquei; brinquedos infláveis; quebra-cabeças;
cordas de pular; pipas; truques de magica; bolas de

gude; jogos de desafio; brinquedos mecânicos;
caixinhas de música; brinquedos musicais; jogos de
fliperama; lembrancinha de aniversario na forma de
pequenos brinquedos; jogos de festa; cartas de
baralho; brinquedos de pelúcia; speed bags;
marionetes; patins; bolas de borracha; skates;
pranchas de snowboard; globos de neve; bolas de
futebol; piões; brinquedos de apertar; brinquedos de
pelucia; mesas para tênis de mesa; jogos de acerte
o alvo; ursinhos de pelúcia; bolas de tênis; bonecos
de ação para brincar; conjuntos de baldinho e pá de
brinquedo; móbiles de brinquedo; veículos de
brinquedo; motocicletas de brinquedo; carros de
brinquedo; kits de modelismo; bonecos de
brinquedo; cofrinhos de brinquedo; caminhoes de
brinquedo; relógios de brinquedo; brinquedos de
esguichar água; brinquedo de corda; i0- los.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109784 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEFFALUMPS
NCL(10) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações
feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes;
mel, xarope de melaço: lêvedo fermento em pó; sal,
mostarda;
vinagre,
molhos
(condimentos>;
especiarias; gelo; bagels (rosquinha); bases para
preparação de milk- shakes; bolachas; pâes; cereais
matinais; preparações feitas de cereais; goma de
mascar; bolos; misturas para bolos; balas; enfeites
para bolo feitos de doces; ketchup; barras de
cereais; gomas de mascar; chocolate; bebidas à
base de chocolate; bebidas à base de cacau; cones
para sorvete; confeitos; biscoitos tipo cookies;
petiscos à base de milho; biscoitos; sanduíches
finos; sobremesas de gelatina aromatizadas e
adoçadas; confeitos gelados; refeições congeladas
consistindo principalmente de massas ou arroz;
frozen yogurt (leite congelado); mel; sorvete; sorvete
de leite; alcaçuz; marshmallow; maionese; muffins
(bolinhos); mostarda; macarrão tipo instantâneo;
farinhas de aveia; panquecas; misturas para
panqueca; massas; doces de confeitaria; xarope
para cobrir panquecas; tortas; pizza; pipoca;
pretzels; pudins; arroz; pãezinhos; molhos para
salada; molhos; sorvetes à base de água; temperos;
chá, tortillas (torta de origem espanhola); waffles.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109792 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHRISTOPHER ROBIN
NCL(10) 14 metais preciosos e suas ligas e produtos
nessas matérias ou folheados, não incluidos em
outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas;
relojoaria
e
instrumentos
cronométricos;
despertadores; fivelas para cinto de metal precioso
<para roupas); gravatas country com pontas de
metal; braceletes; bustos de metal precioso;
apagadores de vela de metal precioso; castiçais de
metal precioso; berloques; relógios; brincos; jóias;
porta-jóias de metal precioso; correntes de metal
precioso; chaveiros de metal precioso; broches de
lapela; abridores de carta de metal precioso;
correntes de pescoço; gargantilhas; prendedores de
gravata; moedas sem valor monetário; broches
ornamentais; pingentes; anéis; deslizadores para
gravatas country; cronômetros; clipes de gravata;
fechos de gravata; enfeites de gravata; relógios de
parede; pulseiras de relógio; caixas de relógio;
correntes de relógio; presilhas de relógio, relógios;
anéis de casamento; relógios de pulso.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109814 02/05/2012
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
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Marca: BALOO
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria;
calçados atléticos; bandanas; bonés de baseball;
saidas de praia; roupas de praia; cintos; babadores;
biquinis; blazers; botas; gravatas-borboleta; sutiãs;
bonés; chaparejos (calças usadas por vaqueiros);
babadores de pano; casacos; vestidos, protetores de
ouvido; calçados; luvas; camisas de golfe, fantasias
de halloween; chapéus; faixas para a cabeça;
acessórios para a cabeça; lingerie; roupas infantis;
jaquetas; jeans; jérseis (vestuário); lenços; collants;
polainas; luvas sem dedos; gravatas; camisas de
dormir; camisolas; sobretudo; pijamas; calças; meiacalças; camisas pólo; ponchos; roupas de chuva;
roupões; sandálias; echarpes; camisas; sapatos;
saias; shorts; calças sociais; chinelos; roupas de
dormir; meias; meia-calça; suéteres; calças de
agasalho; blusas de agasalho; trajes de banho;
regatas; meia-calças de lã; camisetas; roupas
intimas; coletes; munhequeiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109822 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THE JUNGLE BOOK
NCL(10) 41 educação, provimento de treinamento.
entretenimento; atividades esportivas e culturais;
produção, apresentação, distribuição, e aluguel de
filmes cinematográficos: produção, apresentação,
distribuição, e aluguel de programas de televisão e
radio; produção, apresentação, distribuição, e
aluguel de gravações de áudio e vídeo; informações
sobre entretenimento; entretenimento interativo online; produção de shows de entretenimento e
programas interativos para distribuição através de
televisão, tv a cabo, satélite, midia de audio e video,
cartuchos discos laser, discos de computador e
meios eletrônicos; produção e fornecimento de
entretenimento, noticias, e informação via redes de
comunicação e computadores; serviços de parques
de diversão e de parques temáticos; serviços
educacionais e recreativos prestados em ou
relacionados com parques temáticos; shows ao vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo; produções
teatrais, serviços de entretenimento.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109830 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WOOZLES
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria;
calçados atléticos; bandanas; bonés de baseball;
saidas de praia; roupas de praia; cintos; babadores;
biquinis; blazers; botas; gravatas-borboleta; sutiãs;
bonés: chaparejos (calças usadas por vaqueiros>;
babadores de pano; casacos; vestidos, protetores de
ouvido; calçados; luvas; camisas de golfe, fantasias
de halloween; chapéus; faixas para a cabeça;
acessórios para a cabeça; lingerie; roupas infantis;
jaquetas; jeans; jérseis (vestuário); lenços; collants;
polainas; luvas sem dedos; gravatas; camisas de
dormir; camisolas; sobretudo; pijamas; calças; meiacalças; camisas pólo; ponchos; roupas de chuva;
roupões; sandálias; echarpes; camisas; sapatos;
saias; shorts; calças sociais; chinelos; roupas de
dormir; meias; meia-calça; suéteres; calças de
agasalho; blusas de agasalho; trajes de banho;
regatas; meia-calças de lã; camisetas; roupas
intimas; coletes; munhequeiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109849 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEFFALUMPS
NCL(10) 29 carne, peixe, aves e caça; extratos de
carne; frutas, legumes e verduras em conserva,
congelados, secos e cozidos; geléias, doces e
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compotas; ovos, leite e laticínio; õleos e gorduras
comestíveis; queijos; : combinações de queijo e
biscoito; cremes de queijo; frutas cristalizadas; leite
com chocolate; produtos lácteos excluindo sorvete;
leite gelado e iogurte congelado; patés; frutas secas;
iogurtes;
refeições
congeladas
compostas
fundamentalmente de carne; peixe; aves ou
vegetais; frutas em conserva; 1 alimentos à base de
frutas; geleias; gelatinas; bebidas lácteas com
predominância de leite; carnes; nozes; manteiga de
amendoim; batatas fritas; alimentos à base de
batatas; leite em pó; uvas passas; mistura de
alimentos composta fundamentalmente de frutas
processadas; nozes processadas eiou uvas passas;
sopas; misturas de sopa; sobremesas de gelatina
doces; iogurte.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109857 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHRISTOPHER ROBIN
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematogràficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; suporte de registro
magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras
automáticas e mecanismos para aparelhos operados
com moedas; caixas registradoras, máquinas de
calcular, equipamento de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de incêndio;
discos acústicos; gravações de áudio; gravações de
audio e video; alto-falantes; binóculos; calculadoras;
câmeras portáteis; câmeras; cd-roms; drives de cdrom (como parte do computador); gravadores de cdrom (como parte do computador); telefones
celulares; acessórios de telefone celular; estojos de
telefone celular; chips contendo gravaçoes musicais;
capas para telefones celulares; reprodutores de
discos compactos; gravadores de discos compactos;
discos compactos; programas de jogos de
computador; discos e cartuchos de jogos de
computador;
computadores;
hardware
de
computador; teclados de computador; monitores de
computador; mouses de computador; drives de
discos de computador; software de computador;
telefones sem fio; ímãs decorativos; câmeras
digitais; reprodutores de video e áudío digitais; dvds;
reprodutores de dvd; gravadores de dvd; discos
digitais versáteis; discos digitais de vídeo; discos
óticos e magneto-ótico pré-gravados; leitores e
gravadores de discos óticos e magneto-ótico para
áudio, video e dados de comi?utador; cabos
elétricos e óticos; agendas pessoais eletrônicas;
estojos de óculos; óculos; réguas graduais para
escritório e papelaria; fones de ouvido; máquinas de
karaoké; microfones; reprodutores de mp3; modems
(como partes de computador); mouse pads; filmes
cinematográpicos; gravações musicais; pagers;
estéreos pessoais; assistentes pessoais digitais;
impressoras; rádios; óculos escuros; telefones;
televisores;
videocâmaras;
gravadores
de
videocassetes; reprodutores de videocassetes;
cartuchos de videogames; discos de videogames;
videocassetes; videofones; gravações de viideo;
walkie- talkies; descanso de braços e pulsos para
uso com computadores.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109865 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BALOO
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais e não incluídos em outras classes; material
impresso; artigos para encadernação; fotografias;
papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas

de escrever e material de escritório (exceto móveis);
material de instrução e didático (exceto aparelhos);
matérias plásticas para embalagem (não incluidas
em outras classes); caracteres de imprensa; clichês;
agendas de endereços; almanaques; apliques na
forma de decalques; agendas de compromisso;
gravuras; kits de pintura e artesanato; cadernos de
autógrafos;
cadernos
de
bebê;
canetas
esferograficas; cartões de baseball; fichário;
apoiadores de livro; marcadores de página; livros;
adesivos de pára-choque; calendários; tiras de
histórias em quadrinhos; giz de cera; cartões de
natal; giz; lousa de giz; livros de atividades para
crianças; descanso para copos feitos de papel; livros
porta-moeda; livros para colorir; desenhos para
colorir; lápis de cor; revistas de histórias em
quadrinhos; tiras cômicas; talões de cupons;
decalques; enfeites de centro de mesa em papel;
diários; fraldas descartáveis para bebês; réguas de
desenho; quadro branco; envelopes; apagadores;
canetas hidrocor; cartões de memória; cartões de
presente; papel de presente; globos terrestres;
cartoes comemorativos; livros de assinatura;
revistas; mapas; marcadores; blocos de anotações;
massa de modelar; boletins; jornais; papel de
anotações; cadernos; papel para caderno; pinturas;
bandeiras de papel; lembrancinhas para festas de
papel; chapéus de festas de aniversário feitos de
papel; enfeites de papel para bolo; enfeites de papel
para festas; guardanapos de papel; sacolas de papel
para festas; pesos de papel; laços de papel para
enfeitar presentes; flâmulas de papel; jogos
americanos de papel; toalhas de mesa de papel;
toalha de mesa de plástico; sacolas de plástico para
festas; porta-lápis ou caneta; lápis; apontadores de
lápis; estojos ou caixas para lápis ou canetas;
canetas; periódicos; álbuns de fotos; fotos- gravura;
ilustrações; livros de figuras; materiais plásticos para
embalagens (não incluidos em outras classes);
retratos;
cartões-postais;
pôsteres;
prémios
impressos;
certificados
impressos;
convites
impressos; menus impressos; livros de receita;
carimbos; sacos para lanche; cartões de
pontuações; álbuns de figurinhas; artigos de
papelaria; grampeadores; adesivos; cartões de
colecionar; réguas sem graduação; papel de carta;
acessórios para escrita.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109881 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WOOZLES
NCL(10) 24 tecidos e produtos têxteis, não incluidos
em outras classes; coberturas de cama e mesa;
xales de lã; luvas para churrasco; roupas de banho;
toalhas de banho; cobertores; dosseis; roupas de
cama; lençõis de cama; colchas; acolchoados de
cama; xales de cama; morim (tecido); cobertores
para crianças; descanso para copos feitos de tecido;
bordados de tecido; bandeiras de tecido; flâmulas de
tecido; acolchoados; protetores de berço; cortinas;
bandeiras de pano; flâmulas de feltro; toalhas de
golfe; toalhas de mão; lenços; toalhas com capuz;
artigos de cama, mesa e banho; toalhas de cozinha;
luvas para forno; fronhas; capas para travesseiros
descansos de panela de tecido; colcha de retalhos;
cobertores de maternidade; cobertores de seda;
toalhas de mesa, guardanapos de tecido; jogos
americanos de tecido; toalhas de mesa de tecido;
xales; toalhas; toalhas para secar; cobertores de la.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109890 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE JUNGLE BOOK
NCL(10) 32 cervejas; águas minerais e gasosas e
outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e
sucos de fruta xaropes e outras preparações para
fabricar bebidas; aguas; bebidas energeticas; águas
aromatizadas. sucos de fruta; bebidas aromatizadas
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de fruta; concentrados à base de suco; limonadas;
ponche; bebidas não alcoólicas, a saber, bebidas
carbonatadas; bebidas não alcoólicas contendo
sucos de frutas; coquetéis não alcoólicos; agua com
gás; bebidas esportivas; xaropes para fazer
refrigerante; águas de mesa; sucos de vegetais.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109903 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHRISTOPHER ROBIN
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifricios; loções pós-barba;
antitranspirantes; óleos para aromaterapia; cílios e
unhas postiços; óleo para bebê; lenços umedecidos;
géis para banho; sais de banho; máscaras de
beleza; blush; cremes, loções e talcos para o corpo;
anti- séptico bucal; espumas para banho; colonia;
cosmeticos; dentifricios; desodorantes; pó de arroz;
óleos essenciais para uso pessoal; delineador para
os olhos; sombras para os olhos; lapis para
sobrancelhas; pó compacto; cremes faciais; loção
facial; máscaras faciais; esfoliantes faciais;
desodorizador para perfumar o ambiente; fragrancias
para uso pessoal; gel para os cabelos;
condicionadores para os cabelos; xampu para os
cabelos; mousse para os cabelos; cremes para os
cabelos; laque para cabelos; creme para as maos;
loções para as mãos; sabonete para as maos; brilho
para os lábios; batom; porta-batom gloss para os
lábios; sabonetes líquidos; maquiagem; rimel;
enxaguante bucal; produtos para o cuidado das
unhas; brilho para as unhas; fortificante para as
unhas; esmalte para as unhas; produtos não
medicinais de toalete; perfume; mistura de
fragrancias; fragrancias para o ambiente; creme de
barbear; sabonete para a pele; talcos; água de
colonia; cremes para a pele; hidratante para a pele;
protetor solar; bronzeador.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109911 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BALOO
NCL(10) 14 metais preciosos e suas ligas e produtos
nessas matérias ou folheados, não incluídos em
outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas;
relojoaria
e
instrumentos
cronométricos;
despertadores; fivelas para cinto de metal precioso
(para roupas); gravatas country com pontas de
metal; braceletes; bustos de metal precioso;
apagadores de vela de metal precioso; castiçais de
metal precioso; berloques; relógios; brincos; jóias;
porta-jóias de metal precioso; correntes de metal
precioso; chaveiros de metal precioso; broches de
lapela; abridores de carta de metal precioso;
correntes de pescoço; gargantilhas; prendedores de
gravata; moedas sem valor monetário; broches
ornamentais; pingentes; anéis; deslizadores para
gravatas country; cronômetros; clipes de gravata;
fechos de gravata; enfeites de gravata; relógios de
parede; pulseiras de relógio; caixas de relógio;
correntes de relógio; presilhas de relógio, relógios;
anéis de casamento; relógios de pulso.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109920 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEFFALUMPS
NCL(10) 28 jogos e brinquedos; artigos para
ginástica e esporte não incluídos em outras classes;
decorações para árvores de natal; jogos de
habilidades; bonecos de ação e acessórios para os
mesmos; jogos de tabuleiro; jogos de cartas;
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brinquedos de múltiplas atividades; jogos de
badminton; balões; 'i'acos de baseball; bolas de
basquete; brinquedos para banho; bolas de baseball;
bolas de praia; pufes (brinquedo); bonecos de pano;
bloco de montar; bolas de boliche; conjuntos de
varinhas e soluções para fazer bolha; luvas de
baseball; jogos de xadrez; cosmeticos de brinquedo
para crianças; meias de natal; enfeites para árvores
de natal; bonecos colecionáveis; mobile para berço;
brinquedos para berço; frisbees (discos de
arremesso de brinquedo); bonecas; roupas para
bonecas; acessórios para bonecas; kits de
brinquedos de bonecas; brinquedos elétricos de
ação; equipamentos que sejam parte integrante de
jogos de cartas; equipamentos de pesca; bolas de
golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe;
unidade portátil para jogos eletrônicos; discos de
hóquei; brinquedos infláveis; quebra-cabeças;
cordas de pular; pipas; truques de magica; bolas de
gude; jogos de desafio; brinquedos mecânicos;
caixinhas de música; brinquedos musicais; jogos de
fliperama; lembrancinha de aniversário na forma de
pequenos brinquedos; jogos de festa; cartas de
baralho; brinquedos de pelúcia; speed bags;
marionetes; patins; bolas de borracha; skates;
pranchas de snowboard; globos de neve; bolas de
futebol; piões; brinquedos de apertar; brinquedos de
pelucia; mesas para tênis de mesa; jogos de acerte
o alvo; ursinhos de pelúcia; bolas de tenis; bonecos
de ação para brincar; conjuntos de baldinho e pá de
brinquedo; móbiles de brinquedo; veículos de
brinquedo; motocicletas de brinquedo; carros de
brinquedo; kits de modelismo; bonecos de
brinquedo; cofrini-los de brinquedo; caminhões de
brinquedo; relógios de brinquedo; brinquedos de
esguichar agua; brinquedo de corda; i0- lós'
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109938 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WOOZLES
NCL(10) 21 utensílios e recipientes para a casa ou
cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para
pintura); materiais para fabricação de escovas;
materiais de limpeza; palha de aço; vidro não
trabalhado ou semi-trabalhado (exceto para
construção); artigos de vidro, porcelana e louça de
faiança, não incluidos em outras classes; luvas para
churrasco; copos para bebidas; copos de vidro para
bebidas; casinhas para passaros; cantis; vassouras;
fôrmas para bolo; moldes para bolo; espátulas para
bolo; suportes para vela de metal não-precioso;
castiçais; cantis; bonecos de ceramica; descanso de
copos que não sejam de papel nem de tecido; caixas
dobraveis para uso doméstico; potes de biscoito;
cortadores de biscoito; saca-rolhas; xícaras; varões;
sacos de confeiteiro; prismas de cristal decorativos;
copos decorativos; pratos decorativos; louças;
bonecos de louça, cristal, cerâmica, vidro ou
porcelana; vasos de flores; escovas de cabelo;
pentes de cabelo; recipientes com isolamento
térmico; prendedores com isolamento térmico para
recipientes de bebida; lancheiras; canecas; portaguardanapo; anéis para guardanapos que não sejam
feitos de metais preciosos; luva para forno; copos de
papel; pratos de papel; fôrmas para tortas; espátulas
para tortas; copos de plástico; garrafas de plástico
para agua; pratos; pratos de sopa; chaleiras;
conjuntos de chá; recipientes térmicos para comida
ou bebida; escovas de dente; bandejas; descansos
de panela; garrafas térmicas; cestos de lixo.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109954 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BALOO
NCL(10) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações
feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes;
mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal,

mostarda;
vinagre,
molhos
(condimentos);
especiarias; gelo; bagels (rosquinha); bases para
preparação de milk- shakes; bolachas; pães; cereais
matinais; preparações feitas de cereais; goma de
mascar; bolos; misturas para bolos; balas; enfeites
para bolo feitos de doces; ketchup; barras de
cereais; gomas de mascar; chocolate; bebidas à
base de chocolate; bebidas à base de cacau; cones
para sorvete; confeitos; biscoitos tipo cookies;
petiscos à base de milho; biscoitos; sanduiches
finos; sobremesas de gelatina aromatizadas e
adoçadas; confeitos gelados; refeições congeladas
consistindo principalmente de massas ou arroz;
"frozen yogurt" (leite congelado); mel; sorvete;
sorvete de leite; alcaçuz; marshmallow; maionese;
muffins <bolinhos); mostarda; macarrão tipo
instantâneo; farinhas de aveia; panquecas; misturas
para panqueca; massas; doces de confeitaria;
xarope para cobrir panquecas; tortas; pizza; pipoca;
pretzels; pudins; arroz; pãezinhos; molhos para
salada; molhos; sorvetes à base de água; temperos;
chá, tortillas <torta de origem espanhola); waffles.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109962 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE JUNGLE BOOK
NCL(10) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedaneos de café; farinhas e preparações
feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes;
mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em põ sal,
mostarda;
vinagre,
molhos
(condimentos);
especiarias; gelo; bagels (rosquinha); bases para
preparação de milk sha~(es; bolachas; pães; cereais
matinais; preparações feitas de cereais; goma de
mascar; bolos; misturas para bolos; balas; enfeites
para bolo feitos de doces; ketchup; barras de
cereais; gomas de mascar; chocolate; bebidas à
base de chocolate bebidas à base de cacau; cones
para sorvete; confeitos; biscoitos tipo cookies;
petiscos à base de milho; biscoitos; sanduíches
finos; sobremesas de gelatina aromatizadas e
adoçadas; confeitos gelados; refeições congeladas
consistindo principalmente de massas ou arroz
'frozen yogurt" (leite congelado); mel; sorvete;
sorvete de leite; alcaçuz; marshmallow maionese;
muffins (bolinhos); mostarda; macarrao tipo
instantâneo; farinhas de aveia; panquecas; misturas
para panqueca; massas; doces de confeitaria;
xarope para cobrir panquecas; tortas; pizza pipoca
pretzels; pudins; arroz; páezinhos; molhos para
salada; molhos; sorvetes à base de água; temperos;
cha, tortillas (torta de origem espanhola); waffles.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109970 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BALOO
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; suporte de registro
magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras
automáticas e mecanismos para aparelhos operados
com moedas; caixas registradoras, máquinas de
calcular, equipamento de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de incendio;
discos acústicos; gravações de áudio; gravações de
áudlo e vídeo; alto-falantes; binóculos; calculadoras;
câmeras portáteis; câmeras; cd-roms; drives de cdrom (como parte do computador); gravadores de cdrom (como parte do computador); telefones
celulares; acessórios de telefone celular; estojos de
telefone celular; chips contendo gravações musicais;
capas para telefones celulares; reprodutores de
discos compactos; gravadores de discos compactos;
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discos compactos; programas de jogos de
computador; discos e cartuciios de jogos de
computador;
computadores;
hardware
de
computador; teclados de computador; monitores de
computador; mouses de computador; drives de
discos de computador; software de computador;
telefones sem fio; ímãs decoratlvos; câmeras
digitais; reprodutores de vídeo e áudio digitais; dvds;
reprodutores de dvi); gravadores de dvi); discos
digitais versáteis; discos digitais de vídeo; discos
ôticos e magneto-ótico pré-gravados; leitores e
gravadores de discos otícos e magneto-ótico para
áudio, vídeo e dados de computador; cabos elétricos
e óticos; agendas pessoais eletrônicas; estojos de
óculos; óculos; réguas graduais para escritório e
papelaria; fones de ouvido; máquinas de karaokê;
microfones; reprodutores de mp3; modems (como
partes de computador); mouse pads; filmes
cinematográficos; gravações musicais; pagers;
estéreos pessoais; assistentes pessoais digitais;
impressoras; rádios; óculos escuros; telefones;
televisores;
videocâmaras;
gravadores
de
vjideocassetes; reprodutores de videocassetes;
cartuchos de videogames; discos de videogames;
videocassetes; videofones; gravações de vídeo;
walkie- talkies; descanso de braços e pulsos para
uso com computadores.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109989 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WOOZLES
NCL(10) 20 móveis, espelhos, molduras; produtos
(não incluídos em outras classes), de madeira,
cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso,
barbatana de baleia, concha, tartaruga, ambar,
madrepérola, espuma-do- mar e sucedâneos de
todas estas materias ou de matérias plásticas;
colchões de ar para uso em acampamento; berços;
camas; bancos; estante; armários; cadeiras;
prendedores decorativos para pendurar fotos;
cabides; móvel para computador; bandejas para
teclado de com1~utador; camas portáteis; sofás;
glitter decorativo; mobiles decorativos; mesas de
escritório; canudinhos de bebidas; placas gravadas e
cortadas de pedra; figuras e estatuetas feitas de
osso, gesso, plástico, cera ou madeira; mastro de
bandeira; descanso para pés; mobiliário; decorações
para embrulho de presentes confeccionado de
plástico; ventiladores de mão; espelhos de mão;
porta-jóias não metálicos; chaveiros não metálicos;
móveis de jardim; poltronas ou sofás de dois
assentos (namoradeiras); porta-revista; colchões;
espelhos; ornamentos não natalinos feitos de osso,
gesso, plástico, cera ou madeira; sofás otomanos;
ornamentos de plastico para festas; pedestais;
molduras para foto; travesseiros; porta-planta feitas
de arame e metal; placas decorativas de parede;
bandeiras de plástico; crachas de plástico; placas de
plástico; flâmulas de plástico; decorações de plástico
para bolo; conchas; sacos de dormir; mesas; baú
para brinquedos; porta-guarda-chuva; persianas;
mobiles sonoros.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840109997 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BALOO
NCL(10) 29 carne, peixe, aves e caça; extratos de
carne; frutas, legumes e verduras em conserva,
congelados, secos e cozidos; geléias, doces e
compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras
comestiveis; queijos; combinações de queijo e
biscoito; cremes de queijo; frutas cristalizadas; leite
com chocolate; produtos lácteos excluindo sorvete;
leite gelado e iogurte congelado; patés; frutas secas;
iogurtes;
refeições
congeladas
compostas
fundamentalmente de carne; peixe; aves ou
vegetais; frutas em conserva; alimentos a base de
frutas; geléias; gelatinas; bebidas lácteas com
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predominância de leite; carnes; nozes; manteiga de
amendoim; batatas fritas; alimentos á base de
batatas; leite em pó; uvas passas; mistura de
alimentos composta fundamentalmente de frutas
processadas; nozes processadas e/ou uvas passas;
sopas; misturas de sopa; sobremesas de gelatina
doces; iogurte.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110006 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEFFALUMPS
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria;
calçados atléticos; bandanas; bonés de baseball;
saidas de praia; roupas de praia; cintos; babadores;
biquinis; blazers; botas; gravatas-borboleta; sutiãs;
bonés; chaparejos (calças usadas por vaqueiros);
babadores de pano; casacos; vestidos, protetores de
ouvido; calçados; luvas; camisas de golfe, fantasias
de halloween; chapéus; faixas para a cabeça;
acessórios para a cabeça; lingerie; roupas infantis;
jaquetas; jeans; jérseis <vestuário); lenços; collants;
polainas; luvas sem dedos; gravatas; camisas de
dormir; camisolas; sobretudo; pijamas; calças; meiacalças; camisas pólo; ponchos; roupas de chuva;
roupões; sandálias; echarpes; camisas; sapatos;
saias; shorts; calças sociais; chinelos; roupas de
dormir; meias; meia-calça; suéteres; calças de
agasalho; blusas de agasalho; trajes de banho;
regatas; meia-calças de lá; camisetas; roupas
íntimas; coletes; munhequeiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110022 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BALOO
NCL(10) 24 tecidos e produtos texteis, não incluidos
em outras classes; coberturas de cama e mesa;
xales de la; luvas para churrasco; roupas de banho;
toalhas de banho; cobertores; dosseis; roupas de
cama; lençõis de cama; colchas; acolchoados de
cama; xales de cama; morim <tecido); cobertores
para crianças; descanso para copos feitos de tecido;
bordados de tecido; bandeiras de tecido; flâmulas de
tecido; acolchoados; protetores de berço; cortinas;
bandeiras de pano; flâmulas de feltro; toalhas de
golfe; toalhas de mão; lenços; toalhas com capuz;
artigos de cama, mesa e banho; toalhas de cozinha;
luvas para forno; fronhas; capas para travesseiros;
descansos de panela de tecido; colcha de retalhos;
cobertores de maternidade; cobertores de seda;
toalhas de mesa, guardanapos de tecido; jogos
americanos de tecido; toalhas de mesa de tecido;
xales; toalhas; toalhas para secar; cobertores de la.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110030 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE JUNGLE BOOK
NCL(10) 29 carne, peixe, aves e caça; extratos de
carne; frutas, legumes e verduras em conserva,
congelados, secos e cozidos; geléias, doces e
compotas; ovos, leite e laticinio; õleos e gorduras
comestíveis; queijos; combinações de queijo e
biscoito; cremes de queijo; frutas cristalizadas; leite
com chocolate; produtos lácteos excluindo sorvete;
leite gelado e iogurte congelado; pates; frutas secas;
iogurtes;
refeições
congeladas
compostas
fundamentalmente de carne; peixe; aves ou
vegetais; frutas em conserva; alimentos a base de
frutas; geléias; gelatinas; bebidas lácteas com
predominância de leite; carnes; nozes; manteiga de
amendoim; batatas fritas; alimentos à base de
batatas; leite em pó; uvas passas; mistura de
alimentos composta fundamentalmente de frutas
processadas; nozes processadas eiou uvas passas;

sopas; misturas de sopa; sobremesas de gelatina
doces; iogurte.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110049 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BALOO
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limipar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifrícios; loções pós-barba;
antitranspirantes; óleos para aromaterapia; cílios e
unhas postiços; óleo para bebê; lenços umedecidos;
géis para banho; sais de banho; mascaras de
beleza; blush; cremes, loções e talcos para o corpo;
anti- séptico bucal; espumas para banho; colônia;
cosmeticos; dentifrícios; desodorantes; pó de arroz;
óleos essenciais para uso pessoal; delineador para
os olhos; sombras para os olhos; lápis para
sobrancelhas; pó compacto; cremes faciais; loção
facial; máscaras faciais; esfoliantes faciais;
desodorizador para perfumar o ambiente; fragrâncias
para uso pessoal; gel para os cabelos;
condicionadores para os cabelos; xamipu para os
cabelos; mousse para os cabelos; cremes para os
cabelos; laque para cabelos; creme para as mãos;
loções para as maos; sabonete para as maos; brilho
para os lábios; batom; porta-batom; gloss para os
lábios; sabonetes líquidos; maquiagem; rimel;
enxaguante bucal; produtos para o cuidado das
unhas; brilho para as um-ias; fortificante para as
unhas; esmalte para as unhas; produtos nao
medicinais de toalete; perfume; mistura de
fragrâncias; fragrancias para o ambiente; creme de
barbear; sabonete para a pele; talcos; água de
colônia; cremes para a pele; hidratante para a pele;
protetor solar; bronzeador.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110057 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAGHEERA
NCL(10) 20 móveis, espelhos, molduras; produtos
(não incluídos em outras classes), de madeira,
cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, os so,
barbatana de baleia, concha, tartaruga, ambar,
madrepérola, espuma-do- mar e sucedâneos de
todas estas matérias ou de matérias plásticas;
colchões de ar para uso em acampamento; berços;
camas; bancos; estante; armários; cadeiras;
prendedores decorativos para pendurar fotos;
cabides; móvel para computador; bandejas para
teclado de computador; camas portáteis; sofás;
glitter decorativo; móbiles decorativos; mesas de
escritório; canudinhos de bebidas; placas gravadas e
cortadas de pedra; figuras e estatuetas feitas de
osso, gesso, plástico, cera ou madeira; mastro de
bandeira; descanso para pés; mobiliário; decorações
para embrulho de presentes confeccionado de
plástico; ventiladores de mo; espelhos de mao;
porta-jóias não metálicos; chaveiros não metalicos;
móveis de jardim; poltronas ou sofás de dois
assentos (namoradeiras); porta-revista; colchões;
espelhos; ornamentos não natalinos feitos de osso,
gesso, plástico, cera ou madeira; sofás otomanos;
ornamentos de plástico para festas; pedestais;
molduras para foto; travesseiros; porta-planta feitas
de arame e metal; placas decorativas de parede;
bandeiras de plástico; crachás de plástico; placas de
plástico; flâmulas de plástico; decorações de plástico
para bolo; conchas; sacos de dormir; mesas; baú
para brinquedos; porta-guarda-chuva; persianas;
móbiles sonoros.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110065 02/05/2012
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812

003
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BALOO
NCL(10) 21 utensílios e recipientes para a casa ou
cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para
pintura); materiais para fabricação de escovas;
materiais de limpeza; palha de aço; vidro não
trabalhado ou semi-trabalhado (exceto para
construção); artigos de vidro, porcelana e louça de
faiança, não incluídos em outras classes; luvas para
chijrrasco; copos para bebidas; copos de vidro para
bebidas; casinhas para pas saros; cantis; vassouras;
fôrmas para bolo; moldes para bolo; espatulas para
bolo; suportes para vela de metal não-precioso;
castiçais; cantis; bonecos de ceramica; descanso de
copos que não sejam de papel nem de tecido; caixas
dobraveis para uso domestico; potes de biscoito;
cortadores de biscoito; saca-rolhas; xícaras; varões;
sacos de confeiteiro; prismas de cristal decorativos;
copos decorativos; pratos decorativos; louças;
bonecos de louça, cristal, ceramica, vidro ou
porcelana; vasos de flores; escovas de cabelo;
pentes de cabelo; recipientes com isolamento
térmico; prendedores com isolamento térmico para
recipientes de bebida; lancheiras; canecas; portaguardanapo; aneis para guardanapos que não sejam
feitos de metais preciosos; luva para forno; copos de
papel; pratos de papel; fôrmas para tortas; espatulas
para tortas; copos de plástico; garrafas de plástico
para água; pratos; pratos de sopa; chaleiras;
conjuntos de cha; recipientes térmicos para comida
ou bebida; escovas de dente; bandejas; descansos
de panela; garrafas térmicas; cestos de lixo.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110081 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAGHEERA
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; saboes;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifricios; loções pós-barba;
antitranspirantes; óleos para aromaterapia; cilios e
unhas postiços; óleo para bebê; lenços umedecidos;
géis para banho; sais de banho; máscaras de
beleza; blush; cremes, loções e talcos para o corpo;
anti- séptico bucal; espumas para banho; colônia;
cosmeticos; dentifricios; desodorantes; pó de arroz;
óleos essenciais para uso pessoal; delineador para
os olhos; sombras para os olhos; lapis para
sobrancelhas; pó compacto; cremes faciais; loção
facial; máscaras faciais; esfoliantes faciais;
desodorizador para perfumar o ambiente; fragrancias
para uso pessoal; gel para os cabelos;
condicionadores para os cabelos; xamipu para os
cabelos; mousse para os cabelos; cremes para os
cabelos; laquê para cabelos; creme para as maos;
loções para as mãos; sabonete para as maos; brilho
para os lábios; batom; porta-batom; gloss para os
lábios; sabonetes líquidos; maquiagem; rimel;
enxaguante bucal; produtos para o cuidado das
unhas; brilho para as unhas; fortificante para as
unhas; esmalte para as unhas; produtos nao
medicinais de toalete; perfume; mistura de
fragrancias; fragrancias para o ambiente; creme de
barbear; sabonete para a pele; talcos; água de
colônia; cremes para a pele; hidratante para a pele;
protetor solar; bronzeador.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110090 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOWGLI
NCL(10) 29 carne, peixe, aves e caça; extratos de
carne; frutas, legumes e verduras em conserva,
congelados, secos e cozidos; geléias, doces e
compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras
comestiveis; queijos; combinações de queijo e
biscoito; cremes de queijo; frutas cristalizadas; leite
com chocolate; produtos lácteos excluindo sorvete;
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leite gelado e iogurte congelado; patés; frutas secas;
iogurtes;
refeições
congeladas
compostas
fundamentalmente de carne; peixe; aves ou
vegetais; frutas em conserva; alimentos a base de
frutas; geléias; gelatinas; bebidas lácteas com
predominância de leite; carnes; nozes; manteiga de
amendoim; batatas fritas; alimentos á base de
batatas; leite em pó; uvas passas; mistura de
alimentos composta fundamentalmente de frutas
processadas; nozes processadas e/ou uvas passas;
sopas; misturas de sopa; sobremesas de gelatina
doces; iogurte.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110103 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CHRISTOPHER ROBIN
NCL(10) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais;
produção, apresentação, distribuição, e aluguel de
filmes cinematograficos; produção, apresentação,
distribuição, e aluguel de programas de televisão e
rádio; produção, apresentação, distribuição, e
aluguel de gravações de áudio e video; informações
sobre entretenimento; entretenimento interativo online: produção de shows de entretenimento e
programas interativos para distribuição através de
televisão, iv a cabo, satélite, midia de áudio e video,
cartuchos, discos laser, discos de computador e
meios eletrônicos; produção e fornecimento de
entretenimento, noticias, e informação via redes de
comunicação e computadores; serviços de parques
de diversão e de parques temáticos; serviços
educacionais e recreativos prestados em ou
relacionados com parques temáticos; shows ao vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo; produções
teatrais, serviços de entretenimento.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110111 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE JUNGLE BOOK
NCL(10) 28 jogos e brinquedos; artigos para
ginástica e esporte não incluídos em outras classes;
decorações para arvores de natal; jogos de
habilidades; bonecos de ação e acessórios para os
mesmos; jogos de tabuleiro; jogos de cartas;
brinquedos de múltiplas atividades; jogos de
badminton; balões; tacos de baseball; bolas de
basquete; brinquedos para banho; bolas de baseball;
bolas de praia; pufes (brinquedo); bonecos de pano;
bloco de montar; bolas de boliche; conjuntos de
varinhas e soluções para fazer bolha; luvas de
baseball; jogos de xadrez; cosméticos de brinquedo
para crianças; meias de natal; enfeites para árvores
de natal; bonecos colecionáveis; móbile para berço;
brinquedos para berço; frisbees (discos de
arremesso de brinquedo); bonecas; roupas para
bonecas; acessórios para bonecas; kits de
brinquedos de bonecas; brinquedos elétricos de
ação; equipamentos que sejam parte integrante de
jogos de cartas; equipamentos de pesca; bolas de
golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe;
unidade portátil para jogos eletrônicos; discos de
hóquei; brinquedos infláveis; quebra-cabeças;
cordas de pular; pipas; truques de magica; bolas de
gude; jogos de desafio; brinquedos mecânicos;
caixinhas de música; brinquedos musicais; jogos de
fliperama; lembrancinha de aniversário na forma de
pequenos brinquedos; jogos de festa; cartas de
baralho; brinquedos de pelucia; speed bags;
marionetes; patins; bolas de borracha; skates;
pranchas de snowboard; globos de neve; bolas de
futebol; piões; brinquedos de apertar; brinquedos de
pelúcia; mesas para tênis de mesa; jogos de acerte
o alvo; ursinhos de pelúcia; bolas de tênis; bonecos
de ação para brincar; conjuntos de baldinho e pá de
brinquedo; móbiles de brinquedo; veículos de
brinquedo; motocicletas de brinquedo; carros de
brinquedo; kits de modelismo; bonecos de

brinquedo; cofrinhos de brinquedo; caminhões de
brinquedo; relógios de brinquedo; brinquedos de
esguichar água; brinquedo de corda; i0- ios
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110120 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOWGLI
NCL(10) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações
feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes;
mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal,
mostarda;
vinagre,
molhos
(condimentos);
especiarias; gelo; bagels (rosquinha); bases para
preparação de milk- shakes; bolachas; pães; cereais
matinais; preparações feitas de cereais; goma de
mascar; bolos; misturas para bolos; balas; enfeites
para bolo feitos de doces; ketchup; barras de
cereais; gomas de mascar; chocolate; bebidas à
base de chocolate; bebidas à base de cacau; cones
para sorvete; confeitos; biscoitos tipo cookies;
petiscos à base de milho; biscoitos; sanduiches
finos; sobremesas de gelatina aromatizadas e
adoçadas; confeitos gelados; refeições congeladas
consistindo principalmente de massas ou arroz;
"frozen yogurt" (leite congelado); mel; sorvete;
sorvete de leite; alcaçuz; marshmallow; maionese;
muffins <bolinhos); mostarda; macarrão tipo
instantâneo; farinhas de aveia; panquecas; misturas
para panqueca; massas; doces de confeitaria;
xarope para cobrir panquecas; tortas; pizza; pipoca;
pretzels; pudins; arroz; pãezinhos; molhos para
salada; molhos; sorvetes à base de água; temperos;
chá, tortillas <torta de origem espanhola); waffles.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110138 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAGHEERA
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotograficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; suporte de registro
magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras
automáticas e mecanismos para aparelhos operados
com moedas; caixas registradoras, máquinas de
calcular, equipamento de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de incêndio;
discos acústicos; gravações de áudio; gravações de
áudio e video; alto-falantes; binóculos; calculadoras;
cãmeras portáteis; cameras; cd-roms; drives de cdrom (como parte do computador); gravadores de cdrom (como parte do computador); telefones
celulares; acessórios de telefone celular; estojos de
telefone celular; chips contendo gravações musicais;
capas para telefones celulares; reprodutores de
discos compactos; gravadores de discos compactos;
discos compactos; programas de jogos de
computador; discos e cartuchos de jogos de
computador;
computadores;
hardware
de
computador; teclados de computador; monitores de
computador; mouses de computador; drives de
discos de computador; software de computador;
telefones sem fio; ímãs decorativos; cámeras
digitais; reprodutores de video e áudio digitais; dvds;
reprodutores de dvd; gravadores de dvd; discos
digitais versáteis; discos digitais de video; discos
óticos e magneto-ótico pré-gravados; leitores e
gravadores de discos óticos e magneto-ótico para
áudio, video e dados de computador; cabos elétricos
e óticos; agendas pessoais eletrônicas; estojos de
óculos; óculos; réguas graduais para escritório e
papelaria; fones de ouvido; máquinas de karaokê;
microfones; reprodutores de mp3; modems (como
partes de computador); mouse pads; filmes
cinematográficos; gravações musicais; pagers;
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estéreos pessoais; assistentes pessoais digitais;
impressoras; rádios; óculos escuros; telefones;
televisores;
videocâmaras;
gravadores
de
videocassetes; reprodutores de videocassetes;
cartuchos de videogames; discos de videogames;
videocassetes; videofones; gravações de vídeo;
walkie- talkies; descanso de braços e pulsos para
uso com computadores.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110146 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHRISTOPHER ROBIN
NCL(10) 32 cervejas; águas minerais e gasosas e
outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e
sucos de fruta; xaropes e outras preparações para
fabricar bebidas; águas; bebidas energeticas; águas
aromatizadas; sucos de fruta; bebidas aromatizadas
de fruta; concentrados à base de suco; limonadas;
ponche; bebidas não alcoólicas, a saber, bebidas
carbonatadas; bebidas não alcoólicas contendo
sucos de frutas; coquetéis não alcoólicos; água com
gás; bebidas esportivas; xaropes para fazer
refrigerante; águas de mesa; sucos de vegetais.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110154 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEFFALUMPS
NCL(10) 24 tecidos e produtos têxteis, não incluídos
em outras classes; coberturas de cama e mesa;
xales de lã; luvas para churrasco; roupas de banho;
toalhas de banho; cobertores; dosséis; roupas de
cama; lençóis de cama; colchas; acolchoados de
cama; xales de cama; morim (tecido>; cobertores
para crianças; descanso para copos feitos de tecido;
bordados de tecido; bandeiras de tecido; flãmulas de
tecido; acolchoados; protetores de berço; cortinas;
bandeiras de pano; flãmulas de feltro; toalhas de
golfe; toalhas de mão; lenços; toalhas com capuz;
artigos de cama, mesa e banho; toalhas de cozinha;
luvas para forno; fronhas; capas para travesseiros;
descansos de panela de tecido; colcha de retalhos;
cobertores de maternidade; cobertores de seda;
toalhas de mesa, guardanapos de tecido; jogos
americanos de tecido; toalhas de mesa de tecido;
xales; toalhas; toalhas para secar; cobertores de lã.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110162 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAGHEERA
NCL(10) 14 metais preciosos e suas ligas e produtos
nessas matérias ou folheados, não incluidos em
outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas;
relojoaria
e
instrumentos
cronométricos;
despertadores; fivelas para cinto de metal precioso
(para roupas); gravatas country com pontas de
metal; braceletes; bustos de metal precioso;
apagadores de vela de metal precioso; castiçais de
metal precioso; berloques; relógios; brincos; jóias;
porta-jóias de metal precioso; correntes de metal
precioso; chaveiros de metal precioso; broches de
lapela; abridores de carta de metal precioso;
correntes de pescoço; gargantilhas; prendedores de
gravata; moedas sem valor monetário; broches
ornamentais; pingentes; anéis; deslizadores para
gravatas country; cronómetros; clipes de gravata;
fechos de gravata; enfeites de gravata; relógios de
parede; pulseiras de relógio; caixas de relógio;
correntes de relógio; presilhas de relógio, relógios;
anéis de casamento; relógios de pulso.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110170 02/05/2012
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHRISTOPHER ROBIN
NCL(10) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações
feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes;
mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal,
mostarda;
vinagre,
molhos
(condimentos>;
especiarias; gelo; bagels (rosquinha>; bases para
preparação de milk- shakes; bolachas; pães; cereais
matinais; preparações feitas de cereais; goma de
mascar; bolos; misturas para bolos; balas; enfeites
para bolo feitos de doces; ketchup; barras de
cereais; gomas de mascar; chocolate; bebidas a
base de chocolate; bebidas à base de cacau; cones
para sorvete; confeitos; biscoitos tipo cookies;
petiscos à base de milho; biscoitos; sanduiches
finos; sobremesas de gelatina aromatizadas e
adoçadas; confeitos gelados; refeições congeladas
consistindo principalmente de massas ou arroz;
frozen yogurt~~ (leite congelado>; mel; sorvete;
sorvete de leite; alcaçuz; marshmallow; maionese;
muffins (bolinhos>; mostarda; macarrão tipo
instantâneo; farinhas de aveia; panquecas; misturas
para panqueca; massas; doces de confeitaria;
xarope para cobrir panquecas; tortas; pizza; pipoca;
pretzels; pudins; arroz; pãezinhos; molhos para
salada; molhos; sorvetes à base de água; temperos;
chá, tortillas (torta de origem espanhola>; waffles.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110189 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE JUNGLE BOOK
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria;
calçados atléticos; bandanas; bonés de baseball;
saidas de praia; roupas de praia; cintos; babadores;
biquinis; blazers; botas; gravatas-borboleta; sutiãs;
bonés; chaparejos (calças usadas por vaqueiros>;
babadores de pano; casacos; vestidos, protetores de
ouvido; calçados; luvas; camisas de golfe, fantasias
de halloween; chapéus; faixas para a cabeça;
acessórios para a cabeça; lingerie; roupas infantis;
jaquetas; jeans; jérseis (vestuário>; lenços; collants;
polainas; luvas sem dedos; gravatas; camisas de
dormir; camisolas; sobretudo; pijamas; calças; meiacalças; camisas pólo; ponchos; roupas de chuva;
roupões; sandálias; echarpes; camisas; sapatos;
saias; shorts; calças sociais; chinelos; roupas de
dormir; meias; meia-calça; suéteres; calças de
agasalho; blusas de agasalho; trajes de banho;
regatas; meia-calças de lã; camisetas; roupas
intimas; coletes; munhequeiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110197 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAGHEERA
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais e não incluídos em outras classes; material
impresso; artigos para encadernação; fotografias;
papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas
de escrever e material de escritório (exceto móveis);
material de instrução e didático (exceto aparelhos);
matérias plásticas para embalagem (não incluidas
em outras classes); caracteres de imprensa; clichês;
agendas de endereços; almanaques; apliques na
forma de decalques; agendas de compromisso;
gravuras; kits de pintura e artesanato; cadernos de
autógrafos;
cadernos
de
bebê;
canetas
esferográficas; cartões de baseball; fichário;
apoiadores de livro; marcadores de página; livros;
adesivos de pára-choque; calendários; tiras de
histórias em quadrinhos; giz de cera; cartões de
natal; giz; lousa de giz; livros de atividades para
crianças; descanso para copos feitos de papel; livros
porta-moeda; livros para colorir; desenhos para
colorir; lápis de cor; revistas de histórias em
quadrinhos; tiras comicas; talões de cupons;

decalques; enfeites de centro de mesa em papel;
diários; fraldas descartáveis para bebês; reguas de
desenho; quadro branco; envelopes; apagadores;
canetas hidrocor; cartões de memória; cartões de
presente; papel de presente; globos terrestres;
cartoes comemorativos; livros de assinatura;
revistas; mapas; marcadores; blocos de anotações;
massa de modelar; boletins; jornais; papel de
anotações; cadernos; papel para caderno; pinturas;
bandeiras de papel; lembrancinhas para festas de
papel; chapéus de festas de aniversário feitos de
papel; enfeites de papel para bolo; enfeites de papel
para festas; guardanapos de papel; sacolas de papel
para festas; pesos de papel; laços de papel para
enfeitar presentes; flâmulas de papel; jogos
americanos de papel; toalhas de mesa de papel;
toalha de mesa de plástico; sacolas de plástico para
festas; porta-lápis ou caneta; lapis; apontadores de
lápis; estojos ou caixas para lápis ou canetas;
canetas; periódicos; álbuns de fotos; fotos- gravura;
ilustrações; livros de figuras; materiais plásticos para
embalagens (não incluídos em outras classes);
retratos;
cartões-postais;
pôsteres;
premios
impressos;
certificados
impressos;
convites
impressos; menus impressos; livros de receita;
carimbos; sacos para lanche; cartões de
pontuações; álbuns de figurinhas; artigos de
papelaria; grampeadores; adesivos; cartões de
colecionar; reguas sem graduação; papel de carta;
acessórios para escrita.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110200 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEFFALUMPS
NCL(10) 21 utensílios e recipientes para a casa ou
cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para
pintura); materiais para fabricação de escovas;
materiais de limpeza; palha de aço; vidro não
trabalhado ou semi-trabalhado (exceto para
construção); artigos de vidro, porcelana e louça de
faiança, não incluidos em outras classes; luvas para
churrasco; copos para bebidas; copos de vidro para
bebidas; casinhas para pás saros; cantis; vassouras;
fôrmas para bolo; moldes para bolo; espátulas para
bolo; suportes para vela de metal não-precioso;
castiçais; cantis; bonecos de ceramica; descanso de
copos que não sejam de papel nem de tecido; caixas
dobraveis para uso domestico; potes de biscoito;
cortadores de biscoito; saca-rolhas; xícaras; varões;
sacos de confeiteiro; prismas de cristal decorativos;
copos decorativos; pratos decorativos; louças;
bonecos de louça, cristal, ceramica, vidro ou
porcelana; vasos de flores; escovas de cabelo;
pentes de cabelo; recipientes com isolamento
térmico; prendedores com isolamento térmico para
recipientes de bebida; lancheiras; canecas; portaguardanapo; aneis para guardanapos que não sejam
feitos de metais preciosos; luva para forno; copos de
papel; pratos de papel; fôrmas para tortas; espátulas
para tortas; copos de plástico; garrafas de plástico
para água; pratos; pratos de sopa; chaleiras;
conjuntos de cha; recipientes térmicos para comida
ou bebida; escovas de dente; bandejas; descansos
de panela; garrafas termicas; cestos de lixo.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110219 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE JUNGLE BOOK
NCL(10) 24 tecidos e produtos têxteis, não incluidos
em outras classes; coberturas de cama e mesa;
xales de lã; luvas para churrasco; roupas de banho;
toalhas de banho; cobertores; dosséis; roupas de
cama; lençõis de cama; colchas; acolchoados de
cama; xales de cama; morim (tecido); cobertores
para crianças; descanso para copos feitos de tecido;
bordados de tecido; bandeiras de tecido; flamulas de
tecido; acolchoados; protetores de berço; cortinas;
bandeiras de pano; flâmulas de feltro; toalhas de
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golfe; toalhas de mão; lenços; toalhas com capuz;
artigos de cama, mesa e banho; toalhas de cozinha;
luvas para forno; fronhas; capas para travesseiros;
descansos de panela de tecido; colcha de retalhos;
cobertores de maternidade; cobertores de seda;
toalhas de mesa, guardanapos de tecido; jogos
americanos de tecido; toalhas de mesa de tecido;
xales; toalhas; toalhas para secar; cobertores de la.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110227 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOWGLI
NCL(10) 32 cervejas; águas minerais e gasosas e
outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e
sucos de fruta; xaropes e outras preparações para
fabricar bebidas; águas; bebidas energéticas; águas
aromatizadas; sucos de fruta; bebidas aromatizadas
de fruta; concentrados à base de suco; limonadas;
ponche; bebidas não alcoólicas, a saber, bebidas
carbonatadas; bebidas não alcoólicas contendo
sucos de frutas; coquetéis não alcoólicos; água com
gás; bebidas esportivas; xaropes para fazer
refrigerante; águas de mesa; sucos de vegetais.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110235 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAGHEERA
NCL(10) 18 couro e imitações de couros, produtos
nessas materias não incluidos em outras classes;
peles de animais; malas e bolsas de viagem; guardachuvas, guarda-sõis e bengalas; chicotes, arreios e
selaria; sacolas esportivas para todos os propósitos;
sacolas atléticas; mochilas para bebés; mochilas;
bolsas de praia; mochilas escolares; porta-cartão de
visita; porta-troco; porta-moeda; bolsas para fraldas;
bolsas de lona; pochetes esportivas; bolsas de
ginástica; bolsas de mão; mochilas; porta-chaves;
chaveiros de couro; porta-batom; bagagens;
etiquetas de bagagem; bolsas para pequenas
viagens; bolsas femininas; bolsa transversal; sacolas
de compras; bolsas tipo sacola; guarda-chuvas;
pochetes; carteiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110243 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHRISTOPHER ROBIN
NCL(10) 29 carne, peixe, aves e caça; extratos de
carne; frutas, legumes e verduras em conserva,
congelados, secos e cozidos; geléias, doces e
compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras
comestíveis; queijos; combinações de queijo e
biscoito; cremes de queijo; frutas cristalizadas; leite
com chocolate; produtos lácteos excluindo sorvete;
leite gelado e iogurte congelado; patés; frutas secas;
iogurtes;
refeições
congeladas
compostas
fundamentalmente de carne; peixe; aves ou
vegetais; frutas em conserva; alimentos à base de
frutas; geléias; gelatinas; bebidas lácteas com
predominância de leite; carnes; nozes; manteiga de
amendoim; batatas fritas; alimentos a base de
batatas; leite em pó; uvas passas; mistura de
alimentos composta fundamentalmente de frutas
processadas; nozes processadas e/ou uvas passas;
sopas; misturas de sopa; sobremesas de gelatina
doces; iogurte.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110251 02/05/2012
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEFFALUMPS

003

NCL(10) 20 móveis, espelhos, molduras; produtos
(não incluídos em outras classes), de madeira,
cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso,
barbatana de baleia, concha, tartaruga, amj3ar,
madrepérola, espuma-do- mar e sucedâneos de
todas estas matérias ou de matérias plásticas;
colchões de ar para uso em acampamento; berços;
camas; bancos; estante; armarios; cadeiras;
prendedores decorativos para pendurar fotos;
cabides; móvel para computador; bandejas para
teclado de computador; camas portáteis; sofás;
glitter decorativo; móbiles decorativos; mesas de
escritório; canudiniios de bebidas; placas gravadas e
cortadas de pedra; figuras e estatuetas feitas de
osso, gesso, plástico, cera ou madeira; mastro de
bandeira; descanso para pés; mobiliário; decorações
para embrulho de presentes confeccionado de
plástico; ventiladores de mão; espelhos de mao;
porta-jóias não metálicos; chaveiros não metalicos;
móveis de jardim; poltronas ou sofás de dois
assentos (namoradeiras); porta-revista; colchões;
espelhos; ornamentos não natalinos feitos de osso,
gesso, plástico, cera ou madeira; sofás otomanos;
ornamentos de plastico para festas; pedestais;
molduras para foto; travesseiros; porta-planta feitas
de arame e metal; placas decorativas de parede;
bandeiras de plástico; crachás de plástico; placas de
plástico; flâmulas de plástico; decorações de plástico
para bolo; conchas; sacos de dormir; mesas; baú
para brinquedos; porta-guarda-chuva; persianas;
mobiles sonoros.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110260 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEFFALUMPS
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotograficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; suporte de registro
magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras
automáticas e mecanismos para aparelhos operados
com moedas; caixas registradoras, máquinas de
calcular, equipamento de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de incêndio;
discos acústicos; gravações de áudio; gravações de
áudio e video; alto-falantes; binóculos; calculadoras;
cãmeras portáteis; cameras; cd-roms; drives de cdrom (como parte do computador); gravadores de cdrom (como parte do computador); telefones
celulares; acessórios de telefone celular; estojos de
telefone celular; chips contendo gravações musicais;
capas para telefones celulares; reprodutores de
discos compactos; gravadores de discos compactos;
discos compactos; programas de jogos de
computador; discos e cartuchos de jogos de
computador;
computadores;
hardware
de
computador; teclados de computador; monitores de
computador; mouses de computador; drives de
discos de computador; software de computador;
telefones sem fio; ímãs decorativos; cámeras
digitais; reprodutores de video e áudio digitais; dvds;
reprodutores de dvd; gravadores de dvd; discos
digitais versáteis; discos digitais de video; discos
óticos e magneto-ótico pré-gravados; leitores e
gravadores de discos óticos e magneto-ótico para
áudio, video e dados de computador; cabos elétricos
e óticos; agendas pessoais eletrônicas; estojos de
óculos; óculos; réguas graduais para escritório e
papelaria; fones de ouvido; máquinas de karaokê;
microfones; reprodutores de mp3; modems (como
partes de computador); mouse pads; filmes
cinematográficos; gravações musicais; pagers;
estéreos pessoais; assistentes pessoais digitais;
impressoras; rádios; óculos escuros; telefones;
televisores;
videocâmaras;
gravadores
de
videocassetes; reprodutores de videocassetes;
cartuchos de videogames; discos de videogames;
videocassetes; videofones; gravações de vídeo;

walkie- talkies; descanso de braços e pulsos para
uso com computadores.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110286 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE JUNGLE BOOK
NCL(10) 21 utensílios e recipientes para a casa ou
cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para
pintura); materiais para fabricação de escovas;
materiais de limpeza; palha de aço; vidro não
trabalhado ou semi-trabalhado (exceto para
construção); artigos de vidro, porcelana e louça de
faiança, não incluídos em outras classes; luvas para
churrasco; copos para bebidas; copos de vidro para
bebidas; casinhas para pás saros; cantis; vassouras;
fôrmas para bolo; moldes para bolo; espátulas para
bolo; suportes para vela de metal não-precioso;
castiçais; cantis; bonecos de ceramica; descanso de
copos que não sejam de papel nem de tecido; caixas
dobraveis para uso doméstico; potes de biscoito;
cortadores de biscoito; saca-rolhas; xícaras; varões;
sacos de confeiteiro; prismas de cristal decorativos;
copos decorativos; pratos decorativos; louças;
bonecos de louça, cristal, ceramica, vidro ou
porcelana; vasos de flores; escovas de cabelo;
pentes de cabelo; recipientes com isolamento
termico; prendedores com isolamento térmico para
recipientes de bebida; lancheiras; canecas; portaguardanapo; aneis para guardanapos que não sejam
feitos de metais preciosos; luva para forno; copos de
papel; pratos de papel; formas para tortas; espátulas
para tortas; copos de plástico; garrafas de plástico
para água; pratos; pratos de sopa; chaleiras;
conjuntos de cha; recipientes térmicos para comida
ou bebida; escovas de dente; bandejas; descansos
de panela; garrafas termicas; cestos de lixo.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110294 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHRISTOPHER ROBIN
NCL(10) 28 jogos e brinquedos; artigos para
ginástica e esporte não incluídos em outras classes;
decorações para árvores de natal; jogos de
habilidades; bonecos de açao e acessórios para os
mesmos; jogos de tabuleiro; jogos de cartas;
brinquedos de múltiplas atividades; jogos de
badminton; balões; tacos de baseball; bolas de
basquete; brinquedos para banho; bolas de baseball;
bolas de praia; pufes (brinquedo); bonecos de pano;
bloco de montar; bolas de boliche; conjuntos de
varinhas e soluções para fazer bolha; luvas de
baseball; jogos de xadrez; cosmeticos de brinquedo
para crianças; meias de natal; enfeites para árvores
de natal; bonecos colecionáveis; mobile para berço;
brinquedos para berço; frisbees (discos de
arremesso de brinquedo); bonecas; roul~as para
bonecas; acessórios para bonecas; kits de
brinquedos de bonecas; brinquedos elétricos de
ação; equipamentos que sejam parte integrante de
jogos de cartas; equipamentos de pesca; bolas de
golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe;
unidade portátil para jogos eletrônicos; discos de
hóquei; brinquedos inflávels; quebra-cabeças;
cordas de pular; pipas; truques de mágica; bolas de
gude; jogos de desafio; brinquedos mecânicos;
caixinhas de música; brinquedos musicais; jogos de
fliperama; lembrancinha de aniversário na forma de
pequenos brinquedos; jogos de festa; cartas de
baralho; brinquedos de pelúcia; speed bags;
marionetes; patins; bolas de borracha; skates;
pranchas de snowboard; globos de neve; bolas de
futebol; pioes; brinquedos de apertar; brinquedos de
pelúcia; mesas para tênis de mesa; jogos de acerte
o alvo; ursinhos de pelúcia; bolas de tênis; bonecos
de ação para brincar; conjuntos de baldinho e pá de
brinquedo; móbiles de brinquedo; veículos de
brinquedo; motocicletas de brinquedo; carros de
brinquedo; kits de modelismo; bonecos de
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brinquedo; cofrinhos de brinquedo; caminhões de
brinquedo; relógios de brinquedo; brinquedos de
esguichar água; brinquedo de corda; i0- lós.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110308 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUDWIG VON DRAKE
NCL(10) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparaçoes
feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes;
mel, xarope de melaço; lévedo fermento em pó; sal,
mostarda;
vinagre,
molhos
(condimentos);
especiarias; gelo; bagels (rosquinha); bases para
preparação de milk. shakes; bolachas; pães; cereais
matinais; preparações feitas de cereais; goma de
mascar; bolos; misturas para bolos; balas; enfeites
para bolo feitos de doces; ketchup; barras de
cereais; gomas de mascar; chocolate; bebidas ã
base de chocolate; bebidas à base de cacau; cones
para sorvete; confeitos; biscoitos tipo cookies;
petiscos à base de milho; biscoitos; sanduíches
finos; sobremesas de gelatina aromatizadas e
adoçadas; confeitos gelados; refeições congeladas
consistindo principalmente de massas ou arroz;
"frozen yogurt (leite congelado); mel; sorvete;
sorvete de leite; alcaçuz; marshmallow; maionese;
muffins (bolinhos); mostarda; macarrão tipo
instantãneo; farinhas de aveia; panquecas; misturas
para panqueca; massas; doces de confeitaria;
xarope para cobrir panquecas; tortas; pizza; pipoca;
pretzels; pudins; arroz; pãezinhos; molhos para
salada; molhos; sorvetes à base de água; temperos;
chá, tortillas (torta de origem espanhola); waffles.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110316 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MOWGLI
NCL(10) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais;
produção apresentação, distribuição, e aluguel de
filmes cinematogrãficos; produção, apresentação,
distribuição, aluguel de programas de televisão e
rádio; produção, apresentação, distribuição, e
aluguel de gravaçõe~ de ãudio e vídeo; informações
sobre entretenimento; entretenimento interativo online; produção de shows de entretenimento e
programas interativos para distribuição através de
televisão, 1v a cabo satélite, mídia de áudio e video,
cartuchos, discos laser, discos de computador e
meios eletrônicos produção e fornecimento de
entretenimento, noticias, e informação via redes de
comunicação e computadores; serviços de parques
de diversão e de parques temáticos; serviços
educacionais e recreativos prestados em ou
relacionados com parques temáticos; shows ao vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo; produções
teatrais, serviços de entretenimento.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110324 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHRISTOPHER ROBIN
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria;
calçados atléticos; bandanas; bonés de baseball;
saidas de praia; roupas de praia; cintos; babadores;
biquinis; blazers; botas; gravatas-borboleta; sutias;
bonés; chaparejos <calças usadas por vaqueiros);
babadores de pano; casacos; vestidos, protetores de
ouvido; calçados; luvas; camisas de golfe, fantasias
de halloween; chapéus; faixas para a cabeça;
acessórios para a cabeça; lingerie; roupas infantis;
jaquetas; jeans; jérseis <vestuário); lenços; collants;
polainas; luvas sem dedos; gravatas; camisas de
dormir; camisolas; sobretudo; pijamas; calças; meiacalças; camisas pólo; ponchos; roupas de chuva;
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roupões; sandálias; echarpes; camisas; sapatos;
saias; shorts; calças sociais; chinelos; roupas de
dormir; meias; meia-calça; suéteres; calças de
agasalho; blusas de agasalho; trajes de banho;
regatas; meia-calças de lã; camisetas; roupas
intimas; coletes; munhequeiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110332 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUDWIG VON DRAKE
NCL(10) 29 carne, peixe, aves e caça; extratos de
carne; frutas, legumes e verduras em conserva,
congelados, secos e cozidos; geléias, doces e
compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras
comestíveis; queijos; combinações de queijo e
biscoito; cremes de queijo; frutas cristalizadas; leite
com chocolate; produtos lácteos excluindo sorvete;
leite gelado e iogurte congelado; patês; frutas secas;
iogurtes;
refeições
congeladas
compostas
fundamentalmente de carne; peixe; aves ou
vegetais; frutas em conserva; alimentos á base de
frutas; geléias; gelatinas; bebidas lácteas com
predominância de leite; carnes; nozes; manteiga de
amendoim; batatas fritas; alimentos à base de
batatas; leite em pó; uvas passas; mistura de
alimentos composta fundamentalmente de frutas
processadas; nozes processadas eiou uvas passas;
sopas; misturas de sopa; sobremesas de gelatina
doces; iogurte.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110340 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE JUNGLE BOOK
NCL(10) 20 móveis, espelhos, molduras; produtos
(não incluídos em outras classes), de madeira,
cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso,
barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar,
madrepérola, espuma-do- mar e sucedânlos de
todas estas matérias ou de matérias plásticas;
colchões de ar para uso em acampamento; berços;
camas; bancos; estante; armários; cadeiras;
prendedores decorativos para pendurar fotos;
cabides; móvel para computador; bandejas para
teclado de computador; camas portáteis; sofás;
glitter decorativo; móbiles decorativos; mesas de
escritório; canudinhos de bebidas; placas gravadas e
cortadas de pedra; figuras e estatuetas feitas de
osso, gesso, plástico, cera ou madeira; mastro de
bandeira; descanso para pes; mobiliário; decorações
para embrulho de presentes confeccionado de
plástico; ventiladores de mao; espelhos de mao;
porta-jóias não metálicos; chaveiros não metálicos;
móveis de jardim; poltronas ou sofás de dois
assentos (namoradeiras); porta-revista; colchões;
espelhos; ornamentos não natalinos feitos de osso,
gesso, plástico, cera ou madeira; sofás otomanos;
ornamentos de plástico para festas; pedestais;
molduras para foto; travesseiros; porta-planta feitas
de arame e metal; placas decorativas de parede;
bandeiras de plástico; crachas de plástico; placas de
plástico; flâmulas de plástico; decorações de plástico
para bolo; conchas; sacos de dormir; mesas; baú
para brinquedos; porta-guarda-chuva; persianas;
móbiles sonoros.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110359 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WOOZLES
NCL(10) 18 couro e imitações de couros, produtos
nessas matérias não incluidos em outras classes;
peles de animais; malas e bolsas de viagem; guardachuvas, guarda-sõis e bengalas; chicotes, arreios e
selaria; sacolas esportivas para todos os propósitos;
sacolas atléticas; mochilas para bebés; mochilas;

bolsas de praia; mochilas escolares; porta-cartão de
visita; porta-troco; porta-moeda; bolsas para fraldas;
bolsas de lona; pochetes esportivas; bolsas de
ginástica; bolsas de mão; mochilas; porta-chaves;
chaveiros de couro; porta-batom; bagagens;
etiquetas de bagagem; bolsas para pequenas
viagens; bolsas femininas; bolsa transversal; sacolas
de compras; bolsas tipo sacola; guarda-chuvas;
pochetes; carteiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110367 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHRISTOPHER ROBIN
NCL(10) 25 tecidos e produtos téxteis, não incluídos
em outras classes; coberturas de cama e mesa;
xales de lã; luvas para churrasco; roupas de banho;
toalhas de banho; cobertores; dosseis; roupas de
cama; lençõis de cama; colchas; acolchoados de
cama; xales de cama; morim <tecido); cobertores
para crianças; descanso para copos feitos de tecido;
bordados de tecido; bandeiras de tecido; flâmulas de
tecido; acolchoados; protetores de berço; cortinas;
bandeiras de pano; flâmulas de feltro; toalhas de
golfe; toalhas de mão; lenços; toalhas com capuz;
artigos de cama, mesa e banho; toalhas de cozinha;
luvas para forno; fronhas; capas para travesseiros;
descansos de panela de tecido; colcha de retalhos;
cobertores de maternidade; cobertores de seda;
toalhas de mesa, guardanapos de tecido; jogos
americanos de tecido; toalhas de mesa de tecido;
xales; toalhas; toalhas para secar; cobertores de lã.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110375 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUDWIG VON DRAKE
NCL(10) 28 jogos e brinquedos; artigos para
ginástica e esporte não incluídos em outras classes;
decorações para árvores de natal; jogos de
ha13iljdades; bonecos de ação e acessórios para os
mesmos; jogos de tabuleiro; jogos de cartas;
brinquedos de múltiplas atividades; jogos de
badminton; balões; iacos de baseball; bolas de
basquete; brinquedos para banho; bolas de baseball;
bolas de praia; pufes (brinquedo); bonecos de pano;
bloco de montar; bolas de boliche; conjuntos de
varinhas e soluções para fazer bolha; luvas de
baseball; jogos de xadrez; cosméticos de brinquedo
para crianças; meias de natal; enfeites para árvores
de natal; bonecos colecionáveis; mobile para berço;
brinquedos para berço; frisbees (discos de
arremesso de brinquedo); bonecas; roupas para
bonecas; acessórios para bonecas; kits de
brinquedos de bonecas; brinquedos elétricos de
ação; equipamentos que sejam parte integrante de
jogos de cartas; equipamentos de pesca; bolas de
golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe;
unidade portátil para jogos eletrônicos; discos de
hóquei; brinquedos infláveis; quebra-cabeças;
cordas de pular; pipas; truques de magica; bolas de
gude; jogos de desafio; brinquedos mecânicos;
caixinhas de música; brinquedos musicais; jogos de
fliperama; lembrancinija de aniversário na forma de
pequenos brinquedos; jogos de festa; cartas de
baralho; brinquedos de pelúcia; speed bags;
marionetes; patins; bolas de borracha; skates;
pranchas de snowboard; globos de neve; bolas de
futebol; piões; brinquedos de apertar; brinquedos de
pelúcia; mesas para tênis de mesa; jogos de acerte
o alvo; ursinhos de pelúcia; bolas de tenis; bonecos
de ação para brincar; conjuntos de baldinho e ~á de
brinquedo; móbiles de brinquedo; veículos de
brinquedo; motocicletas de brinquedo; carros de
brinquedo; kits de modelismo; bonecos de
brinquedo; cofrinhos de brinquedo; caminhões de
brinquedo; relógios de brinquedo; brinquedos de
esguichar água; brinquedo de corda; i0- i0s.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
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No.840110391 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE JUNGLE BOOK
NCL(10) 18 couro e imitação de couros produtos
nessas materias não incluidos em outras classes
peles de animais malas e bolsas de viagem guarda
chuva, guarda sois e bengalas chicotes arreios e
selaria sacolas esportivas para todos os propositos
sacolas atleticas mochila para bebes, mochilas
bolsas de praia mochilas escolares, porta-cartão de
visita porta troco porta moeda bolsas para fraldas
bolsas de lona pochetes esportivas bolsas de
ginastica bolsas de mão mochilas porta chaves
chaveiros de couro porta batom bagagens etiquetas
de bagagem, bolsas para pequenas viagens bolsas
femininas bolsa tranversal sacolas de compras bolsa
tipo sacola, guarda chuvas pochetes carteiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110405 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WOOZLES
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais e não incluídos em outras classes; material
impresso; artigos para encadernação; fotografias;
papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas
de escrever e material de escritório (exceto móveis);
material de instrução e didático (exceto aparelhos);
matérias plásticas para embalagem (não incluidas
em outras classes); caracteres de imprensa; clichês;
agendas de endereços; almanaques; apliques na
forma de decalques; agendas de compromisso;
gravuras; kits de pintura e artesanato; cadernos de
autógrafos;
cadernos
de
bebê;
canetas
esferograficas; cartões de baseball; fichário;
apoiadores de livro; marcadores de página; livros;
adesivos de pára-choque; calendários; tiras de
histórias em quadrinhos; giz de cera; cartões de
natal; giz; lousa de giz; livros de atividades para
crianças; descanso para copos feitos de papel; livros
porta-moeda; livros para colorir; desenhos para
colorir; lápis de cor; revistas de histórias em
quadrinhos; tiras cômicas; talões de cupons;
decalques; enfeites de centro de mesa em papel;
diários; fraldas descartáveis para bebês; réguas de
desenho; quadro branco; envelopes; apagadores;
canetas hidrocor; cartões de memória; cartões de
presente; papel de presente; globos terrestres;
cartoes comemorativos; livros de assinatura;
revistas; mapas; marcadores; blocos de anotações;
massa de modelar; boletins; jornais; papel de
anotações; cadernos; papel para caderno; pinturas;
bandeiras de papel; lembrancinhas para festas de
papel; chapéus de festas de aniversário feitos de
papel; enfeites de papel para bolo; enfeites de papel
para festas; guardanapos de papel; sacolas de papel
para festas; pesos de papel; laços de papel para
enfeitar presentes; flâmulas de papel; jogos
americanos de papel; toalhas de mesa de papel;
toalha de mesa de plástico; sacolas de plástico para
festas; porta-lápis ou caneta; lápis; apontadores de
lápis; estojos ou caixas para lápis ou canetas;
canetas; periódicos; álbuns de fotos; fotos- gravura;
ilustrações; livros de figuras; materiais plásticos para
embalagens (não incluidos em outras classes);
retratos;
cartões-postais;
pôsteres;
prémios
impressos;
certificados
impressos;
convites
impressos; menus impressos; livros de receita;
carimbos; sacos para lanche; cartões de
pontuações; álbuns de figurinhas; artigos de
papelaria; grampeadores; adesivos; cartões de
colecionar; réguas sem graduação; papel de carta;
acessórios para escrita.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110413 02/05/2012
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEFFALUMPS
NCL(10) 18 couro e imitação de couros produtos
nessas materias não incluidos em outras classes
peles de animais malas e bolsas de viagem guarda
chuva, guarda sois e bengalas chicotes arreios e
selaria sacolas esportivas para todos os propositos
sacolas atleticas mochila para bebes, mochilas
bolsas de praia mochilas escolares, porta-cartão de
visita porta troco porta moeda bolsas para fraldas
bolsas de lona pochetes esportivas bolsas de
ginastica bolsas de mão mochilas porta chaves
chaveiros de couro porta batom bagagens etiquetas
de bagagem, bolsas para pequenas viagens bolsas
femininas bolsa tranversal sacolas de compras bolsa
tipo sacola, guarda chuvas pochetes carteiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110421 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WOOZLES
NCL(10) 14 metais preciosos e suas ligas e produtos
nessas matérias ou folheados, não incluidos em
outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas;
relojoaria
e
instrumentos
cronométricos;
despertadores; fivelas para cinto de metal precioso
<para roupas); gravatas country com pontas de
metal; braceletes; bustos de metal precioso;
apagadores de vela de metal precioso; castiçais de
metal precioso; berloques; relógios; brincos; jóias;
porta-jóias de metal precioso; correntes de metal
precioso; chaveiros de metal precioso; broches de
lapela; abridores de carta de metal precioso;
correntes de pescoço; gargantilhas; prendedores de
gravata; moedas sem valor monetário; broches
ornamentais; pingentes; aneis; deslizadores para
gravatas country; cronômetros; clipes de gravata;
fechos de gravata; enfeites de gravata; relógios de
parede; pulseiras de relógio; caixas de relógio;
correntes de relógio; presilhas de relógio, relógios;
anéis de casamento; relógios de pulso.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110430 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAGHEERA
NCL(10) 32 cervejas, águas minerais e gasosas e
outras bebidas não alcoólicas bebidas de frutas e
sucos de fruta, xaropes e outras preparações para
fabricar bebidas, água, bebidas energéticas, água
aromatizadas sucos de fruta bebida aromatizadas de
fruta concentrada á base de suco, limonadas ponche
bebidas não alcoólicas
a saber bebidas
carbonatadas, bebidas não alcoólicas contendo
sucos de frutas coquetéis não alcoólicas com água
com gás, bebidas esportivas xaropes para fazer
refrigerante, água de mesa sucos de vegetais
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110456 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE JUNGLE BOOK
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais e não incluídos em outras classes; material
impresso; artigos para encadernação; fotografias;
papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas
de escrever e material de escritório (exceto moveis);
material de instrução e didático (exceto aparelhos);
matérias plásticas para embalagem (não incluídas
em outras classes); caracteres de imprensa; clichês;
agendas de endereços; almanaques; apliques na
forma de decalques; agendas de compromisso;
gravuras; kits de pintura e artesanato; cadernos de
autógrafos;
cadernos
de
bebê;
canetas
esferográficas; cartões de baseball; fichário;
apoiadores de livro; marcadores de página; livros;

adesivos de pára-choque; calendários; tiras de
histórias em quadrinhos; giz de cera; cartões de
natal; giz; lousa de giz; livros de atividades para
crianças; descanso para copos feitos de papel; livros
porta-moeda; livros para colorir; desenhos para
colorir; lápis de cor; revistas de histórias em
quadrinhos; tiras cômicas; talões de cupons;
decalques; enfeites de centro de mesa em papel;
diários; fraldas descartáveis para bebês; reguas de
desenho; quadro branco; envelopes; apagadores;
canetas hidrocor; cartões de memória; cartões de
presente; papel de presente; globos terrestres;
cartões comemorativos; livros de assinatura;
revistas; mapas; marcadores; blocos de anotações;
massa de modelar; boletins; jornais; papel de
anotações; cadernos; papel para caderno; pinturas;
bandeiras de papel; lembrancinhas para festas de
papel; chapéus de festas de aniversário feitos de
papel; enfeites de papel para bolo; enfeites de papel
para festas; gijardanapos de papel; sacolas de papel
para festas; pesos de papel; laços de papel para
enfeitar presentes; flâmulas de papel; jogos
americanos de papel; toalhas de mesa de papel;
toalha de mesa de plástico; sacolas de plástico para
festas; porta-lápis ou caneta; lapis; apontadores de
lápis; estojos ou caixas para lápis ou canetas;
canetas; periódicos; álbuns de fotos; fotos- gravura;
ilustrações; livros de figuras; materiais plásticos para
embalagens (não incluídos em outras classes);
retratos;
cartões-postais;
pôsteres;
premios
impressos;
certificados
impressos;
convites
impressos; menus impressos; livros de receita;
carimbos; sacos para lanche; cartões de
pontuações; álbuns de figurinhas; artigos de
papelaria; grampeadores; adesivos; cartões de
colecionar; reguas sem graduaçao; papel de carta;
acessórios para escrita.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110464 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BAGHEERA
NCL(10) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais;
produção, apresentação, distribuição, e aluguel de
filmes cinematográficos; produção, apresentação,
distribuição, e aluguel de programas de televisão e
rádio; produção, apresentação, distribuição, e
aluguel de gravações de áudio e video; informações
sobre entretenimento; entretenimento interativo online; produção de shows de entretenimento e
programas interativos para distribuição através de
televisão, tv a cabo, satélite, mídia de áudio e video,
cartuchos, discos laser, discos de computador e
meios eletrônicos; produção e fornecimento de
entretenimento, notícias, e informação via redes de
comunicação e computadores; serviços de parques
de diversão e de parques temáticos; serviços
educacionais e recreativos prestados em ou
relacionados com parques temáticos; shows ao vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo; produções
teatrais, serviços de entretenimento.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110472 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WOOZLES
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematograficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; suporte de registro
magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras
automáticas e mecanismos para aparelhos operados
com moedas; caixas registradoras, máquinas de
calcular, equipamento de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de incêndio;

RPI 2207 de 24/04/2013

discos acústicos; gravaçoes de áudio; gravaçoes de
áudio e vídeo; alto-falantes; binóculos; calculadoras;
câmeras portáteis; câmeras; cd-roms; drives de cdrom (como parte do computador); gravadores de cdrom (como parte do computador); telefones
celulares; acessórios de telefone celular; estojos de
telefone celular; chips contendo gravações musicais;
capas para telefones celulares; reprodutores de
discos compactos; gravadores de discos compactos;
discos compactos; programas de jogos de
computador; discos e cartuchos de jogos de
computador;
computadores;
hardware
de
computador; teclados de computador; monitores de
computador; mouses de computador; drives de
discos de computador; software de computador;
telefones sem fio; ímãs decorativos; câmeras
digitais; reprodutores de video e áudio digitais; dvds;
reprodutores de dvd; gravadores de dvd; discos
digitais versáteis; discos digitais de vídeo; discos
óticos e magneto-ótico pré-gravados; leitores e
gravadores de discos óticos e magneto-ótico para
áudio, vídeo e dados de computador; cabos elétricos
e óticos; agendas pessoais eletrônicas; estojos de
óculos; óculos; réguas graduais para escritório e
papelaria; fones de ouvido; máquinas de karaokê;
microfones; reprodutores de mp3; modems (como
partes de computador); mouse pads; filmes
cinematográficos; gravações musicais; pagers;
estéreos pessoais; assistentes pessoais digitais;
impressoras; rádios; óculos escuros; telefones;
televisores;
videocâmaras;
gravadores
de
videocassetes; reprodutores de videocassetes;
cartuchos de videogames; discos de videogames;
videocassetes; videofones; gravações de vídeo;
walkie- talkies; descanso de braços e pulsos para
uso com computadores.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110499 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEFFALUMPS
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais e não incluidos em outras classes; material
impresso; artigos para encadernação; fotografias;
papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas
de escrever e material de escritório (exceto móveis);
material de instrução e didático (exceto aparelhos);
matérias plásticas para embalagem (não incluídas
em outras classes); caracteres de imprensa; clichês;
agendas de endereços; almanaques; apliques na
forma de decalques; agendas de compromisso;
gravuras; kits de pintura e artesanato; cadernos de
autógrafos;
cadernos
de
bebê;
canetas
esferograficas; cartões de baseball; fichario;
apoiadores de livro; marcadores de página; livros;
adesivos de pára-choque; calendários; tiras de
histórias em quadrinhos; giz de cera; cartões de
natal; giz; lousa de giz; livros de atividades para
crianças; descanso para copos feitos de papel; livros
porta-moeda; livros para colorir; desenhos para
colorir; lápis de cor; revistas de historias em
quadrinhos; tiras cômicas; talões de cupons;
decalques; enfeites de centro de mesa em papel;
diários; fraldas descartáveis para bebês; réguas de
desenho; quadro branco; envelopes; apagadores;
canetas hidrocor; cartões de memória; cartões de
presente; papel de presente; globos terrestres;
cartões comemorativos; livros de assinatura;
revistas; mapas; marcadores; blocos de anotações;
massa de modelar; boletins; jornais; papel de
anotações; cadernos; papel para caderno; pinturas;
bandeiras de papel; lembrancinhas para festas de
papel; chapéus de festas de aniversário feitos de
papel; enfeites de papel para bolo; enfeites de papel
para festas; guardanapos de papel; sacolas de papel
para festas; pesos de papel; laços de papel para
enfeitar presentes; flâmulas de papel; jogos
americanos de papel; toalhas de mesa de papel;
toalha de mesa de plástico; sacolas de plástico para
festas; porta-lápis ou caneta; lápis; apontadores de
lápis; estojos ou caixas para lápis ou canetas;
canetas; periódicos; álbuns de fotos; fotos- gravura;
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ilustrações; livros de figuras; materiais plásticos para
embalagens (não incluídos em outras classes);
retratos;
cartões-postais;
pôsteres;
premios
impressos;
certificados
impressos;
convites
impressos; menus impressos; livros de receita;
carimbos; sacos para lanche; cartoes de
pontuações; álbuns de figurinhas; artigos de
papelaria; grampeadores; adesivos; cartões de
colecionar; réguas sem graduação; papel de carta;
acessórios para escrita.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110502 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAGHEERA
NCL(10) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparaçoes
feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes;
mel, xarope de melaço; lévedo fermento em pó; sal,
mostarda;
vinagre,
molhos
(condimentos);
especiarias; gelo; bagels (rosquinha); bases para
preparação de milk. shakes; bolachas; pães; cereais
matinais; preparações feitas de cereais; goma de
mascar; bolos; misturas para bolos; balas; enfeites
para bolo feitos de doces; ketchup; barras de
cereais; gomas de mascar; chocolate; bebidas ã
base de chocolate; bebidas à base de cacau; cones
para sorvete; confeitos; biscoitos tipo cookies;
petiscos à base de milho; biscoitos; sanduíches
finos; sobremesas de gelatina aromatizadas e
adoçadas; confeitos gelados; refeições congeladas
consistindo principalmente de massas ou arroz;
"frozen yogurt (leite congelado); mel; sorvete;
sorvete de leite; alcaçuz; marshmallow; maionese;
muffins (bolinhos); mostarda; macarrão tipo
instantãneo; farinhas de aveia; panquecas; misturas
para panqueca; massas; doces de confeitaria;
xarope para cobrir panquecas; tortas; pizza; pipoca;
pretzels; pudins; arroz; pãezinhos; molhos para
salada; molhos; sorvetes à base de água; temperos;
chá, tortillas (torta de origem espanhola); waffles.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110510 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KAA
NCL(10) 29 carne, peixe, aves e caça; extratos de
carne; frutas, legumes e verduras em conserva,
congelados, secos e cozidos; geleias, doces e
compotas; ovos, leite e laticinio; óleos e gorduras
comestíveis; queijos; combinações de queijo e
biscoito; cremes de queijo; frutas cristalizadas; leite
com chocolate; produtos lácteos excluindo sorvete;
leite gelado e iogurte congelado; patês; frutas secas;
iogurtes;
refeições
congeladas
compostas
fundamentalmente de carne, peixe, aves ou
vegetais; frutas em conserva; alimentos à base de
frutas; geléias; gelatinas; bebidas lácteas com
predominância de leite; carnes; nozes; manteiga de
amendoim; batatas fritas; alimentos à base de
batatas; leite em pó; uvas passas; mistura de
alimentos composta fundamentalmente de frutas
processadas, nozes processadas eiou uvas passas;
sopas; misturas de sopa; sobremesas de gelatina
doces; iogurte.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110529 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE JUNGLE BOOK
NCL(10) 14 metais preciosos e suas ligas e produtos
nessas matérias ou folheados, não incluídos em
outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas;
relojoaria
e
instrumentos
cronométricos;
despertadores; fivelas para cinto de metal precioso
(para roupas); gravatas country com pontas de
metal; braceletes; bustos de metal precioso;

apagadores de vela de metal precioso; castiçais de
metal precioso; berloques; relógios; brincos; jóias;
porta.jóias de metal precioso; correntes de metal
precioso; chaveiros de metal precioso; broches de
lapela; abridores de carta de metal precioso;
correntes de pescoço; gargantilhas; prendedores de
gravata; moedas sem valor monetario~ broches
ornamentais; pingentes; aneis; deslizadores para
gravatas country; cronómetros; clipes de gravata;
fechos de gravata; enfeites de gravata; relógios de
parede; pulseiras de relógio; caixas de relógio;
correntes de relógio; presilhas de relógio, relógios;
anéis de casamento; relógios de pulso.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110537 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WOOZLES
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifricios; loções pós-barba;
antitranspirantes; óleos para aromaterapia; cílios e
unhas postiços; oleo para bebê; lenços umedecidos;
géis para banho; sais de banho; mascaras de
beleza; blush; cremes, loções e talcos para o corpo;
anti- séptico bucal; espumas para banho; colônia;
cosméticos; dentifricios; desodorantes; po de arroz;
óleos essenciais para uso pessoal; delineador para
os olhos; sombras para os olhos; lápis para
sobrancelhas; pó compacto; cremes faciais; loção
facial; mascaras faciais; esfoliantes faciais;
desodorizador para perfumar o ambiente; fragrancias
para uso pessoal; gel para os cabelos;
condicionadores para os cabelos; xampu para os
cabelos; mousse para os cabelos; cremes para os
cabelos; laque para cabelos; creme para as maos;
loções para as maos; sabonete para as mãos; brilho
para os labios; batom; porta-batom; gloss para os
labios; sabonetes líquidos; maquiagem; rimel;
enxaguante bucal; produtos para o cuidado das
unhas; brilho para as unhas; fortificante para as
unhas; esmalte para as unhas; produtos não
medicinais de toalete; perfume; mistura de
fragrancias; fragrâncias para o ambiente; creme de
barbear; sabonete para a pele; talcos; agua de
colônia; cremes para a pele; hidratante para a pele;
protetor solar; bronzeador.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110545 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KAA
NCL(10) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais;
produção, apresentação, distribuição, e aluguel de
filmes cinematográficos; produção, apresentação,
distribuição, e aluguel de programas de televisão e
rádio; produção, apresentação, distribuição, e
aluguel de gravações de áudio e video; informações
sobre entretenimento; entretenimento interativo online; produção de shows de entretenimento e
programas interativos para distribuição através de
televisão, tv a cabo, satélite, midia de áudio e video,
cartuchos, discos laser, discos de computador e
meios eletrônicos; produção e fornecimento de
entretenimento, noticias, e informação via redes de
comunicação e computadores; serviços de parques
de diversão e de parques temáticos; serviços
educacionais e recreativos prestados em ou
relacionados com parques temáticos; shows ao vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo; produções
teatrais, serviços de entretenimento.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110553 02/05/2012
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812

003

250 DIRMA – Despachos em Pedidos

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KAA
NCL(10) 28 jogos e brinquedos; artigos para
ginástica e esporte não incluídos em outras classes;
decorações para árvores de natal; jogos de
habilidades; bonecos de ação e acessórios para os
mesmos; jogos de tabuleiro; jogos de cartas;
brinquedos de múltiplas atividades; jogos de
badminton; balões; 'lacos de baseball; bolas de
basquete; brinquedos para banho; bolas de baseball;
bolas de praia; pupes (brinquedo); bonecos de pano;
bloco de montar; bolas de boliche; conjuntos de
varinhas e soluções para fazer bolha; luvas de
baseball; jogos de xadrez; cosméticos de brinquedo
para crianças; meias de natal; enfeites para arvores
de natal; bonecos colecionáveis; móbile para berço;
brinquedos para berço; frisbees (discos de
arremesso de brinquedo); bonecas; roupas para
bonecas; acessórios para bonecas; kits de
brinquedos de bonecas; brinquedos elétricos de
ação; equipamentos que sejam parte integrante de
jogos de cartas; equipamentos de pesca; bolas de
golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe;
unidade portátil para jogos eletrônicos; discos de
hóquei; brinquedos infláveis; quebra-cabeças;
cordas de pular; pipas; truques de magica; bolas de
gude; jogos de desafio; brinquedos mecânicos;
caixinhas de música; brinquedos musicais; jogos de
fliperama; lembrancinha de aniversário na forma de
pequenos brinquedos; jogos de festa; cartas de
baralho; brinquedos de pelúcia; speed bags;
marionetes; patins; bolas de borracha; skates;
pranchas de snowboard; globos de neve; bolas de
futebol; pioes; brinquedos de apertar; brinquedos de
pelúcia; mesas para tênis de mesa; jogos de acerte
o alvo; ursinhos de pelúcia; bolas de tenis; bonecos
de ação para brincar; conjuntos de baldjnho e pá de
brinquedo; móbiles de brinquedo; veículos de
brinquedo; motocicletas de brinquedo; carros de
brinquedo; kits de modelismo; bonecos de
brinquedo; cofrinhos de brinquedo; caminhões de
brinquedo; relógios de brinquedo; brinquedos de
esguichar agua; brinquedo de corda; i0- lós.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110561 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE JUNGLE BOOK
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodesicos, fotograficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; suporte de registro
magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras
automáticas e mecanismos para aparelhos operados
com moedas; caixas registradoras, máquinas de
calcular, equipamento de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de incêndio;
discos acústicos; gravações de áudio; gravações de
áudio e vídeo; alto-falantes; binóculos; calculadoras;
câmeras portáteis; câmeras; cd-roms; drives de cdrom (como parte do computador); gravadores de cdrom (como parte do computador); telefones
celulares; acessórios de telefone celular; estojos de
telefone celular; chips contendo gravações musicais;
capas para telefones celulares; reprodutores de
discos compactos; gravadores de discos compactos;
discos compactos; programas de jogos de
computador; discos e cartuchos de jogos de
computador;
computadores;
hardware
de
computador; teclados de computador; monitores de
computador; mouses de computador; drives de
discos de computador; software de computador;
telefones sem fio; ímãs decorativos; câmeras
digitais; reprodutores de vídeo e áudio digitais; dvds;
reprodutores de dvd; gravadores de dvd; discos
digitais versáteis; discos digitais de vídeo; discos
óticos e magneto-ótico pré-gravados; leitores e
gravadores de discos óticos e magneto-ótico para
áudio, vídeo e dados de computador; cabos elétricos
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e óticos; agendas pessoais eletrônicas; estojos de
óculos; óculos; réguas graduais para escritório e
papelaria; fones de ouvido; máquinas de karaokê;
microfones; reprodutores de mp3; modems (como
partes de computador); mouse pads; filmes
cinematográficos; gravações musicais; pagers;
estéreos pessoais; assistentes pessoais digitais;
impressoras; rádios; óculos escuros; telefones;
televisores;
videocâmaras;
gravadores
de
videocassetes; reprodutores de videocassetes;
cartuchos de videogames; discos de videogames;
videocassetes; videofones; gravações de vídeo;
walkie- talkies; descanso de braços e pulsos para
uso com computadores.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110570 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEFFALUMPS
NCL(10) 14 metais preciosos e suas ligas e produtos
nessas matérias ou folheados, não incluidos em
outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas;
relojoaria
e
instrumentos
cronométricos;
despertadores; fivelas para cinto de metal precioso
(para roupas); gravatas country com pontas de
metal; braceletes; bustos de metal precioso;
apagadores de vela de metal precioso; castiçais de
metal precioso; berloques; relógios; brincos; jóias;
porta-jóias de metal precioso; correntes de metal
precioso; chaveiros de metal precioso; broches de
lapela; abridores de carta de metal precioso;
correntes de pescoço; gargantilhas; prendedores de
gravata; moedas sem valor monetário; broches
ornamentais; pingentes; anéis; deslizadores para
gravatas country; cronómetros; clipes de gravata;
fechos de gravata; enfeites de gravata; relógios de
parede; pulseiras de relógio; caixas de relógio;
correntes de relógio; presilhas de relógio, relógios;
anéis de casamento; relógios de pulso.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110588 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KAA
NCL(10) 32 couro e imitação de couros produtos
nessas materias não incluidos em outras classes
peles de animais malas e bolsas de viagem guarda
chuva, guarda sois e bengalas chicotes arreios e
selaria sacolas esportivas para todos os propositos
sacolas atleticas mochila para bebes, mochilas
bolsas de praia mochilas escolares, porta-cartão de
visita porta troco porta moeda bolsas para fraldas
bolsas de lona pochetes esportivas bolsas de
ginastica bolsas de mão mochilas porta chaves
chaveiros de couro porta batom bagagens etiquetas
de bagagem, bolsas para pequenas viagens bolsas
femininas bolsa tranversal sacolas de compras bolsa
tipo sacola, guarda chuvas pochetes carteiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110596 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KAA
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria;
calçados atléticos; bandanas; bonés de baseball;
saidas de praia; roupas de praia; cintos; babadores;
biquinis; blazers; botas; gravatas-borboleta; sutiãs;
bonés; chaparejos (calças usadas por vaqueiros);
babadores de pano; casacos; vestidos, protetores de
ouvido; calçados; luvas; camisas de golfe, fantasias
de halloween; chapéus; faixas para a cabeça;
acessórios para a cabeça; lingerie; roupas infantis;
jaquetas; jeans; jérseis (vestuário); lenços; collants;
polainas; luvas sem dedos; gravatas; camisas de
dormir; camisolas; sobretudo; pijamas; calças; meiacalças; camisas pólo; ponchos; roupas de chuva;
roupões; sandálias; echarpes; camisas; sapatos;

saias; shorts; calças sociais; chinelos; roupas de
dormir; meias; meia-calça; suéteres; calças de
agasalho; blusas de agasalho; trajes de banho;
regatas; meia-calças de lá; camisetas; roupas
intimas; coletes; munhequeiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110600 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KING LOUIE
NCL(10) 28 jogos e brinquedos; artigos para
ginástica e esporte não incluídos em outras classes;
decorações para árvores de natal; jogos de
habilidades; bonecos de ação e acessórios para os
mesmos; jogos de tabuleiro; jogos de cartas;
brinquedos de multiplas atividades; jogos de
badminton; balões; tacos de baseball; bolas de
basquete; brinquedos para banho; bolas de baseball;
bolas de praia; pufes (brinquedo); bonecos de pano;
bloco de montar; bolas de boliche; conjuntos de
varinhas e soluções para fazer bolha; luvas de
baseball; jogos de xadrez; cosmeticos de brinquedo
para crianças; meias de natal; enfeites para árvores
de natal; bonecos colecionáveis; móbile para berço;
brinquedos para berço; frisbees (discos de
arremesso de brinquedo); bonecas; roupas para
bonecas; acessórios para bonecas; kits de
brinquedos de bonecas; brinquedos elétricos de
ação; equipamentos que sejam parte integrante de
jogos de cartas; equipamentos de pesca; bolas de
golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe;
unidade portátil para jogos eletrônicos; discos de
hóquei; brinquedos inflaveis; quebra-cabeças;
cordas de pular; pipas; truques de magica; bolas de
gude; jogos de desafio; brinquedos mecânicos;
caixini-ias de música; brinquedos musicais; jogos de
fliperama; lembrancinha de aniversário na forma de
pequenos brinquedos; jogos de festa; cartas de
baralho; brinquedos de pelúcia; speed bags;
marionetes; patins; bolas de borracha; skates;
pranchas de snowboard; globos de neve; bolas de
futebol; piões; brinquedos de apertar; brinquedos de
pelúcia; mesas para tênis de mesa; jogos de acerte
o alvo; ursinhos de pelúcia; bolas de tenis; bonecos
de ação para brincar; conjuntos de baldinho e pá de
brinquedo; móbiles de brinquedo; veículos de
brinquedo; motocicletas de brinquedo; carros de
brinquedo; kits de modelismo; bonecos de
brinquedo; cofrinhos de brinquedo; caminhões de
brinquedo; relógios de brinquedo; brinquedos de
esguichar agua; brinquedo de corda; i0- los.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110626 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KAA
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais e não incluidos em outras classes; material
impresso; artigos para encadernação; fotografias;
papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas
de escrever e material de escritório (exceto móveis);
material de instrução e didático (exceto aparelhos);
matérias plásticas para embalagem (não incluídas
em outras classes); caracteres de imprensa; clichês;
agendas de endereços; almanaques; apliques na
forma de decalques; agendas de compromisso;
gravuras; kits de pintura e artesanato; cadernos de
autógrafos;
cadernos
de
bebê;
canetas
esferograficas; cartões de baseball; fichario;
apoiadores de livro; marcadores de página; livros;
adesivos de pára-choque; calendários; tiras de
histórias em quadrinhos; giz de cera; cartões de
natal; giz; lousa de giz; livros de atividades para
crianças; descanso para copos feitos de papel; livros
porta-moeda; livros para colorir; desenhos para
colorir; lápis de cor; revistas de historias em
quadrinhos; tiras cômicas; talões de cupons;
decalques; enfeites de centro de mesa em papel;
diários; fraldas descartáveis para bebês; réguas de
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desenho; quadro branco; envelopes; apagadores;
canetas hidrocor; cartões de memória; cartões de
presente; papel de presente; globos terrestres;
cartões comemorativos; livros de assinatura;
revistas; mapas; marcadores; blocos de anotações;
massa de modelar; boletins; jornais; papel de
anotações; cadernos; papel para caderno; pinturas;
bandeiras de papel; lembrancinhas para festas de
papel; chapéus de festas de aniversário feitos de
papel; enfeites de papel para bolo; enfeites de papel
para festas; guardanapos de papel; sacolas de papel
para festas; pesos de papel; laços de papel para
enfeitar presentes; flâmulas de papel; jogos
americanos de papel; toalhas de mesa de papel;
toalha de mesa de plástico; sacolas de plástico para
festas; porta-lápis ou caneta; lápis; apontadores de
lápis; estojos ou caixas para lápis ou canetas;
canetas; periódicos; álbuns de fotos; fotos- gravura;
ilustrações; livros de figuras; materiais plásticos para
embalagens (não incluídos em outras classes);
retratos;
cartões-postais;
pôsteres;
premios
impressos;
certificados
impressos;
convites
impressos; menus impressos; livros de receita;
carimbos; sacos para lanche; cartoes de
pontuações; álbuns de figurinhas; artigos de
papelaria; grampeadores; adesivos; cartões de
colecionar; réguas sem graduação; papel de carta;
acessórios para escrita.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110642 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE JUNGLE BOOK
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifricios; loções pos-barba;
antitranspirantes; óleos para aromaterapia; cílios e
unhas postiços; óleo para bebê; lenços umedecidos;
géis para banho; sais de banho; mascaras de
beleza; blush; cremes, loções e talcos para o corpo;
anti- séptico bucal; espumas para banho; colônia;
cosmeticos; dentifricios; desodorantes; pó de arroz;
óleos essenciais para uso pessoal; delineador para
os olhos; sombras para os olhos; lápis para
sobrancelhas; po compacto; cremes faciais; loçao
facial; máscaras faciais; esfoliantes faciais;
desodorizador para perfumar o ambiente; fragrancias
para uso pessoal; gel para os cabelos;
condicionadores para os cabelos; xampu para os
cabelos; mousse para os cabelos; cremes para os
cabelos; laque para cabelos; creme para as maos;
loções para as maos; sabonete para as maos; brilho
para os labios; batom; porta-batom; gloss para os
labios; sabonetes líquidos; maquiagem; rimel;
enxaguante bucal; produtos para o cuidado das
unhas; brilho para as unhas; fortificante para as
unhas; esmalte para as unhas; produtos não
medicinais de toalete; perfume; mistura de
fragrancias; fragrancias para o ambiente; creme de
barbear; sabonete para a pele; talcos; água de
colônia; cremes para a pele; hidratante para a pele;
protetor solar; bronzeador.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110650 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAGHEERA
NCL(10) 29 carne, peixe, aves e caça; extratos de
carne; frutas, legumes e verduras em conserva,
congelados, secos e cozidos; geleias, doces e
compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras
comestíveis; queijos; combinações de queijo e
biscoito; cremes de queijo; frutas cristalizadas; leite
com chocolate; produtos lácteos excluindo sorvete;
leite gelado e iogurte congelado; patés; frutas secas;
iogurtes;
refeições
congeladas
compostas
fundamentalmente de carne; peixe; aves ou
vegetais; frutas em conserva; alimentos à base de
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frutas; geleias; gelatinas; bebidas lácteas com
predominância de leite; carnes nozes; manteiga de
amendoim; batatas fritas; alimentos á base de
batatas; leite em pó; uvas passas; mistura de
alimentos composta fundamentalmente de frutas
processadas; nozes processadas e/ou uvas passas;
sopas; misturas de sopa; sobremesas de gelatina
doces; iogurte.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110669 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KING LOUIE
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria;
calçados atléticos; bandanas; bonés de baseball;
saidas de praia; roupas de praia; cintos; babadores;
biquinis; blazers; botas; gravatas-borboleta; sutiãs;
bonés; chaparejos <calças usadas por vaqueiros);
babadores de pano; casacos; vestidos, protetores de
ouvido; calçados; luvas; camisas de golfe, fantasias
de halloween; chapéus; faixas para a cabeça;
acessórios para a cabeça; lingerie; roupas infantis;
jaquetas; jeans; jérseis (vestuário); lenços; collants;
polainas luvas sem dedos; gravatas; camisas de
dormir; camisolas; sobretudo; pijamas; calças; meiacalças; camisas pólo; ponchos; roupas de chuva;
roupões; sandálias; echarpes; camisas; sapatos;
saias; shorts; calças sociais; chinelos; roupas de
dormir; meias; meia-calça; suéteres; calças de
agasalho; blusas de agasalho; trajes de banho;
regatas; meia-calças de lã; camisetas; roupas
intimas; coletes; munhequeiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110677 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KAA
NCL(10) 14 metais preciosos e suas ligas e produtos
nessas matérias ou folheados, não incluídos em
outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas;
relojoaria
e
instrumentos
cronométricos;
despertadores; fivelas para cinto de metal precioso
(para roupas>; gravatas country com pontas de
metal; braceletes; bustos de metal precioso;
apagadores de vela de metal precioso; castiçais de
metal precioso; berloques; relógios; brincos; jóias;
porta-jóias de metal precioso; correntes de metal
precioso; chaveiros de metal precioso; broches de
lapela; abridores de carta de metal precioso;
correntes de pescoço; gargantilhas; prendedores de
gravata; moedas sem valor monetário; broches
ornamentais; pingentes; anéis; deslizadores para
gravatas country; cronômetros; clipes de gravata;
fechos de gravata; enfeites de gravata; relógios de
parede; pulseiras de relógio; caixas de relógio;
correntes de relógio; presilhas de relógio, relógios;
anéis de casamento; relógios de pulso.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110693 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHERE KHAN
NCL(10) 25 vestuario, calçados e chapelaria;
calçados atléticos; bandanas; bonés de baseball;
saídas de praia roupas de praia; cintos; babadores;
biquinis; blazers; botas; gravatas-borboleta; sutiãs;
bonés chaparejos (calças usadas por vaqueiros);
babadores de pano; casacos; vestidos, protetores de
ouvido calçados; luvas; camisas de golfe, fantasias
de halloween; chapéus; faixas para a cabeça;
acessórios para a cabeça; lingerie; roupas infantis;
jaquetas; jeans; jérseis (vestuário); lenços; collants;
polainas; luvas sem dedos; gravatas; camisas de
dormir; camisolas; sobretudo; pijamas; calças; meiacalças; camisas pólo ponchos; roupas de chuva;
roupões; sandálias; echarpes; camisas; sapatos;
saias; shorts; calças sociais; chinelos; roupas de

dormir; meias; meia-calça; suéteres; calças de
agasalho; blusas de agasalho; trajes de banho;
regatas; meia-calças de lã; camisetas; roupas
intimas; coletes; munhequeiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110707 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KAA
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização. de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir 013
reproduzir som ou imagens; suporte de registro
magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras
automáticas e mecanismos para aparelhos operados
com moedas; caixas registradoras, máquinas de
calcular, equipamento de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de incêndio;
discos acústicos; gravações de áudio; gravações de
áudio e \tideo; alto-falantes; binóculos; calculadoras;
câmeras portáteis; câmeras; cd-roms; drives de cdrom (como parte do computador>; gravadores de cdrom (como parte do computador); telefones
celulares; acessórios de telefone celular; estojos de
telefone celular; chips contendo gravações musicais;
capas para telefones celulares; reprodutores de
discos compactos; gravadores de discos compactos;
discos compactos; programas de jogos de
computador; discos e cartuchos de jogos de
computador;
computadores;
hardware
de
computador; teclados de computador; monitores de
computador; mouses de computador; drives de
discos de computador; software de computador;
telefones sem fio; ímãs decorativos; câmeras
digitais; reprodutores de vídeo e áudio digitais; dvds;
reprodutores de dvd; gravadores de dvd; discos
digitaís versáteis; discos digitais de vídeo; discos
óticos e magneto-ótico pré-gravados; leitores e
gravadores de discos óticos e magneto-ótico para
áudio, video e dados de computador; cabos elétricos
e óticos; agendas pessoais eletrônicas; estojos de
óculos; óculos; réguas graduais para escritório e
papelaria; fones de ouvido; máquinas de karaokê;
microfones; reprodutores de mp3; modems (como
partes de computador); mouse pads; filmes
cinematográficos; gravações musicais; pagers;
estéreos pessoais; assistentes pessoais digitais;
impressoras; rádios; óculos escuros; telefones;
televisores;
videocâmaras;
gravadores
de
vldeocassetes; reprodutores de videocassetes;
cartijchos de videogames; discos de videogames;
videocassetes; videofones; gravações de video;
walkie- talkies; descanso de braços e pulsos para
uso com computadores.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110715 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAGHEERA
NCL(10) 28 jogos e brinquedos; artigos para
ginástica e esporte não incluídos em outras classes;
decorações para árvores de natal; jogos de
habilidades; bonecos de ação e acessórios para os
mesmos; jogos de tabuleiro; jogos de cartas;
brinquedos de múltiplas atividades; jogos de
badminton; balões; tacos de baseball; bolas de
basquete; brinquedos para banho; bolas de baseball;
bolas de praia; pufes (brinquedo); bonecos de pano;
bloco de montar; bolas de boliche; conjuntos de
varinhas e soluções para fazer bolha; luvas de
baseball; jogos de xadrez; cosméticos de brinquedo
para crianças; meias de natal; enfeites para árvores
de natal; bonecos colecionáveis; móbile para berço;
brinquedos para berço; frisbees (discos de
arremesso de brinquedo); bonecas; roupas para
bonecas; acessórios para bonecas; kits de
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brinquedos de bonecas; brinquedos elétricos de
ação; equipamentos que sejam parte integrante de
jogos de cartas; equipamentos de pesca; bolas de
golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe;
unidade portátil para jogos eletrônicos; discos de
hóquei; brinquedos infláveis; quebra-cabeças;
cordas de pular; pipas; truques de mâgica; bolas de
gude; jogos de desafio; brinquedos mecânicos;
caixinhas de música; brinquedos musicais; jogos de
fliperama; lembrancinha de aniversário na forma de
pequenos brinquedos; jogos de festa; cartas de
baralho; brinquedos de pelúcia; speed bags;
marionetes; patins; bolas de borracha; skates;
pranchas de snowboard; globos de neve; bolas de
futebol; pioes; brinquedos de apertar; brinquedos de
pelucia; mesas para tênis de mesa; jogos de acerte
o alvo; ursinhos de pelúcia; bolas de tenis; bonecos
de ação para brincar; conjuntos de baldinho e ~á de
brinquedo; móbiles de brinquedo; veículos de
brinquedo; motocicletas de brinquedo; carros de
brinquedo; kits de modelismo; bonecos de
brinquedo; cofrinhos de brinquedo; caminhões de
brinquedo; relógios de brinquedo; brinquedos de
esguichar agua; brinquedo de corda; i0- lôs.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110731 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KING LOUIE
NCL(10) 24 tecidos e produtos têxteis, não incluídos
em outras classes; coberturas de cama e mesa;
xales de lã; luvas para churrasco; roupas de banho;
toalhas de banho; cobertores; dosseis; roupas de
cama; lençõis de cama; colchas; acolchoados de
cama; xales de cama; morim (tecido); cobertores
para crianças; descanso para copos feitos de tecido;
bordados de tecido; bandeiras de tecido; flâmulas de
tecido; acolchoados; protetores de berço; cortinas;
bandeiras de pano; flâmulas de feltro; toalhas de
golfe; toalhas de mão; lenços; toalhas com capuz;
artigos de cama, mesa e banho; toalhas de cozinha;
luvas para forno; fronhas; capas para travesseiros.
descansos de panela de tecido; colcha de retalhos;
cobertores de maternidade; cobertores de seda;
toalhas de mesa, guardanapos de tecido; jogos
americanos de tecido; toalhas de mesa de tecido;
xales; toalhas; toalhas para secar; cobertores de lã.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110740 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KAA
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifr~cios; loções pós-barba;
antitranspirantes; óleos para aromaterapia; cílios e
unhas postiços; óleo para bebê; lenços umedecidos;
géis para banho; sais de banho; mascaras de
beleza; blush; cremes, loções e talcos para o corpo;
anti- séptico bucal; espumas para banho; colônia;
cosméticos; dentifrícios; desodorantes; pó de arroz;
óleos essenciais para uso pessoal; delineador para
os olhos; sombras para os olhos; lapis para
sobrancelhas; pó compacto; cremes faciais; loção
facial; máscaras faciais; esfoliantes faciais;
desodorizador para perfumar o ambiente; fragrncias
para uso pessoal; gel para os cabelos;
condicionadores para os cabelos; xamipu para os
cabelos; mousse para os cabelos; cremes para os
cabelos; laque para cabelos; creme para as mãos;
loções para as mãos; sabonete para as mãos; brilho
para os lábios; batom; porta-batom; gloss para os
lábios; sabonetes líquidos; maquiagem; rimel;
enxaguante bucal; produtos para o cuidado das
unhas; brilho para as unhas; fortificante para as
unhas; esmalte para as unhas; produtos não
medicinais de toalete; perfume; mistura de
fragrâncias; fragrancias para o ambiente; creme de
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barbear; sabonete para a pele; talcos; água de
colônia; cremes para a pele; hidratante para a pele;
protetor solar; bronzeador.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110758 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAGHEERA
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria;
calçados atléticos; bandanas; bonés de baseball;
saidas de praia; roupas de praia; cintos; babadores;
biquinis; blazers; botas; gravatas-borboleta; sutiãs;
bones; chaparejos (calças usadas por vaqueiros>;
babadores de pano; casacos; vestidos, protetores de
ouvido; calçados; luvas: camisas de golfe, fantasias
de halloween; chapéus; faixas para a cabeça;
acessórios para a cabeça; lingerie; roupas infantis;
jaquetas; jeans; jérseis (vestuário>; lenços; collants;
polainas; luvas sem dedos; gravatas; camisas de
dormir; camisolas; sobretudo; pijamas; calças; meiacalças; camisas pólo; ponchos; roupas de chuva;
roupões; sandálias; echarpes; camisas; sapatos;
saias; shorts; calças sociais; chinelos; roupas de
dormir; meias; meia-calça; suéteres; calças de
agasalho; blusas de agasalho; trajes de banho;
regatas; meia-calças de lã; camisetas; roupas
intimas; coletes; munhequeiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110766 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KING LOUIE
NCL(10) 21 utensílios e recipientes para a casa ou
cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para
pintura); materiais para fabricação de escovas;
materiais de limpeza; palha de aço; vidro não
trabalhado ou semi-trabalhado (exceto para
construção); artigos de vidro, porcelana e louça de
faiança, nao incluídos em outras classes; luvas para
churrasco; copos para bebidas; copos de vidro para
bebidas; casinhas para pássaros; cantis; vassouras;
fôrmas para bolo; moldes para bolo; espátulas para
bolo; suportes para vela de metal não-precioso;
castiçais; cantis; bonecos de ceramica; descanso de
copos que não sejam de papel nem de tecido; caixas
dobraveis para uso doméstico; potes de biscoito;
cortadores de biscoito; saca-rolhas; xícaras; varões;
sacos de confeiteiro; prismas de cristal decorativos;
copos decorativos; pratos decorativos; louças;
bonecos de louça, cristal, ceramica, vidro ou
porcelana; vasos de flores; escovas de cabelo;
pentes de cabelo; recipientes com isolamento
térmico; prendedores com isolamento térmico para
recipientes de bebida; lancheiras; canecas; portaguardanapo; aneis para guardanapos que não sejam
feitos de metais preciosos; luva para forno; copos de
papel; pratos de papel; fôrmas para tortas; espátulas
para tortas; copos de plástico; garrafas de plástico
para água; pratos; pratos de sopa; chaleiras;
conjuntos de cha; recipientes térmicos para comida
ou bebida; escovas de dente; bandejas; descansos
de panela; garrafas térmicas; cestos de lixo.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110774 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KING LOUIE
NCL(10) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais;
produção, apresentação, distribuição, e aluguel de
filmes cinematográficos; produção, apresentação,
distribuição, e aluguel de programas de televisão e
rádio; produção, apresentação, distribuição, e
aluguel de gravações de áudio e video; informações
sobre entretenimento; entretenimento interativo online; produção de shows de entretenimento e
programas interativos para distribuição através de

televisão, tv a cabo, satélite, mídia de áudio e video,
cartuchos, discos laser, discos de computador e
meios eletrônicos; produção e fornecimento de
entretenimento, notícias, e informação via redes de
comunicação e computadores; serviços de parques
de diversão e de parques temáticos; serviços
educacionais e recreativos prestados em ou
relacionados com parques temáticos; shows ao vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo; produções
teatrais, serviços de entretenimento.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110782 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEFFALUMPS
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifr~cios; loções pós-barba;
antitranspirantes; óleos para aromaterapia; cílios e
unhas postiços; óleo para bebê; lenços umedecidos;
géis para banho; sais de banho; mascaras de
beleza; blush; cremes, loções e talcos para o corpo;
anti- séptico bucal; espumas para banho; colônia;
cosméticos; dentifrícios; desodorantes; pó de arroz;
óleos essenciais para uso pessoal; delineador para
os olhos; sombras para os olhos; lapis para
sobrancelhas; pó compacto; cremes faciais; loção
facial; máscaras faciais; esfoliantes faciais;
desodorizador para perfumar o ambiente; fragrncias
para uso pessoal; gel para os cabelos;
condicionadores para os cabelos; xamipu para os
cabelos; mousse para os cabelos; cremes para os
cabelos; laque para cabelos; creme para as mãos;
loções para as mãos; sabonete para as mãos; brilho
para os lábios; batom; porta-batom; gloss para os
lábios; sabonetes líquidos; maquiagem; rimel;
enxaguante bucal; produtos para o cuidado das
unhas; brilho para as unhas; fortificante para as
unhas; esmalte para as unhas; produtos não
medicinais de toalete; perfume; mistura de
fragrâncias; fragrancias para o ambiente; creme de
barbear; sabonete para a pele; talcos; água de
colônia; cremes para a pele; hidratante para a pele;
protetor solar; bronzeador.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110790 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KING LOUIE
NCL(10) 20 móveis, espelhos, molduras; produtos
(não incluídos em outras classes), de madeira,
cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso,
barbatana de baleia, concha, tartaruga, ambar,
madrepérola espuma-do- mar e sucedâneos de
todas estas matérias ou de matérias plásticas;
colchões de ar para uso em acampamento; berços;
camas; bancos; estante; armarios; cadeiras;
prendedor s decorativos para pendurar fotos;
cabides; móvel para computador; bandejas para
teclado de computador• camas portáteis; sofás;
glitter decorativo; móbiles decorativos; mesas de
escritório; canudinhos de bebidas; placas gravadas e
cortadas de pedra; figuras e estatuetas feitas de
osso, gesso, plástico, cera ou madeira; mastro de
bandeira; descanso para pés; mobiliário; decorações
para embrulho de presentes confeccionado de
plástico; ventiladores de mão; espelhos de mao;
porta-jóias não metálicos; chaveiros não metálicos;
móveis de jardim; poltronas ou sofás de dois
assentos (namoradeiras); porta-revista; colchões;
espelhos; ornamentos não natal1nos feitos de osso,
gesso, plástico, cera ou madeira; sofás otomanos;
ornamentos de plástico para festas; pedestais;
molduras para foto; travesseiros; porta-planta feitas
de arame e metal; placas decorativas de parede;
bandeiras de plástico; crachás de plástico; placas de
plástico; flâmulas de plástico; decorações de plástico
para bolo; conchas; sacos de dormir; mesas; baú
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para brinquedos; porta-guarda-chuva; persianas;
móbiles sonoros.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110804 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAGHEERA
NCL(10) 24 tecidos e produtos têxteis, nao incluidos
em outras classes; coberturas de cama e mesa;
xales de lã; luvas para churrasco/ roupas de banho;
toalhas de banho; cobertores; dosséis; roupas de
cama; lençõis de cama; colchas; acolchoados de
cama; xales de cama; morim (tecido); cobertores
para crianças; descanso para copos feitos de tecido;
bordados de tecido; bandeiras de tecido; flâmulas de
tecido; acolchoados; protetores de berço; cortinas;
bandeiras de pano; flâmulas de feltro; toalhas de
golfe; toalhas de mão; lenços; toalhas com capuz;
artigos de cama, mesa e banho; toalhas de cozinha;
luvas para forno; fronhas; capas para travesseiros;
descansos de panela de tecido; colcha de retalhos;
cobertores de maternidade: cobertores de seda;
toalhas de mesa, guardanapos de tecido; jogos
americanos de tecido; toalhas de mesa de tecido;
xales; toalhas; toalhas para secar; cobertores de lã.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110812 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUDWIG VON DRAKE
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria;
calçados atléticos; bandanas; bonés de baseball;
saidas de praia; roupas de praia; cintos; babadores;
biquinis; blazers; botas; gravatas-borboleta; sutiãs;
bonés; chaparejos (calças usadas por vaqueiros);
babadores de pano; casacos; vestidos, protetores de
ouvido; calçados; luvas; camisas de golfe, fantasias
de halloween; chapéus; faixas para a cabeça;
acessórios para a cabeça; lingerie; roupas infantis;
jaquetas; jeans; jérseis (vestuario); lenços; collants;
polainas; luvas sem dedos; gravatas; camisas de
dormir; camisolas; sobretudo; pijamas; calças; meiacalças; camisas pólo; ponchos; roupas de chuva;
roupões; sandálias; echarpes; camisas; sapatos;
saias; shorts; calças sociais; chinelos; roupas de
dormir; meias; meia-calça; sueteres; calças de
agasalho; blusas de agasalho; trajes de banho;
regatas; meia-calças de lã; camisetas; roupas
intimas; coletes; munhequeiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110820 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KAA
NCL(10) 24 tecidos e produtos têxteis, não incluídos
em outras classes; coberturas de cama e mesa;
xales de lã; luvas para churrasco; roupas de banho;
toalhas de banho; cobertores; dosseis; roupas de
cama; lençõis de cama; colchas; acolchoados de
cama; xales de cama; morim (tecido); cobertores
para crianças; descanso para copos feitos de tecido;
bordados de tecido; bandeiras de tecido; flâmulas de
tecido; acolchoados; protetores de berço; cortinas;
bandeiras de pano; flâmulas de feltro; toalhas de
golfe; toalhas de mão; lenços; toalhas com capuz;
artigos de cama, mesa e banho; toalhas de cozinha;
luvas para forno; fronhas; capas para travesseiros.
descansos de panela de tecido; colcha de retalhos;
cobertores de maternidade; cobertores de seda;
toalhas de mesa, guardanapos de tecido; jogos
americanos de tecido; toalhas de mesa de tecido;
xales; toalhas; toalhas para secar; cobertores de lã.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110839 02/05/2012
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KING LOUIE
NCL(10) 32 cervejas, águas minerais e gasosas e
outras bebidas não alcoólicas bebidas de frutas e
sucos de fruta, xaropes e outras preparações para
fabricar bebidas, água, bebidas energéticas, água
aromatizadas sucos de fruta bebida aromatizadas de
fruta concentrada á base de suco, limonadas ponche
bebidas não alcoólicas
a saber bebidas
carbonatadas, bebidas não alcoólicas contendo
sucos de frutas coquetéis não alcoólicas com água
com gás, bebidas esportivas xaropes para fazer
refrigerante, água de mesa sucos de vegetais
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110847 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUDWIG VON DRAKE
NCL(10) 24 tecidos e produtos têxteis, não incluidos
em outras classes; coberturas de cama e mesa;
xales de la; luvas para churrasco; roupas de banho;
toalhas de banho; cobertores; dosséis; roupas de
cama; lençõis de cama; colchas; acolchoados de
cama; xales de cama; morim (tecido); cobertores
para crianças; descanso para copos feitos de tecido;
bordados de tecido; bandeiras de tecido; flâmulas de
tecido; acolchoados; protetores de berço; cortinas;
bandeiras de pano; flâmulas de feltro; toalhas de
golfe; toalhas de mão; lenços; toalhas com capuz;
artigos de cama, mesa e banho; toalhas de cozinha;
luvas para forno; fronhas; capas para travesseiros;
descansos de panela de tecido; colcha de retalhos;
cobertores de maternidade; cobertores de seda;
toalhas de mesa, guardanapos de tecido; jogos
americanos de tecido; toalhas de mesa de tecido;
xales; toalhas; toalhas para secar; cobertores de la.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110855 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAGHEERA
NCL(10) 21 utensílios e recipientes para a casa ou
cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para
pintura); materiais para fabricação de escovas;
materiais de limpeza; palha de aço; vidro não
trabalhado ou semi-trabalhado (exceto para
construçao); artigos de vidro, porcelana e louça de
faiança, não incluídos em outras classes; luvas para
churrasco; copos para bebidas; copos de vidro para
bebidas; casinhas para pássaros; cantis; vassouras;
fôrmas para bolo; moldes para bolo; espátulas para
bolo; suportes para vela de metal não-precioso;
castiçais; cantis; bonecos de ceramica; descanso de
copos que não sejam de papel nem de tecido; caixas
dobraveis para uso doméstico; potes de biscoito;
cortadores de biscoito; saca-rolhas; xícaras; varões;
sacos de confeiteiro; prismas de cristal decorativos;
copos decorativos; pratos decorativos; louças;
bonecos de louça, cristal, ceramica, vidro ou
porcelana; vasos de flores; escovas de cabelo;
pentes de cabelo; recipientes com isolamento
termico; prendedores com isolamento térmico para
recipientes de bebida; lancheiras; canecas; portaguardanapo; aneis para guardanapos que não sejam
feitos de metais preciosos; luva para forno; copos de
papel; pratos de papel; fôrmas para tortas; espátulas
para tortas; copos de plástico; garrafas de plástico
para água; pratos; pratos de sopa; chaleiras;
conjuntos de cha; recipientes térmicos para comida
ou bebida; escovas de dente; bandejas; descansos
de panela; garrafas térmicas; cestos de lixo.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110863 02/05/2012
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KING LOUIE

003

NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais e não incluidos em outras classes; material
impresso; artigos para encadernação; fotografias;
papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas
de escrever e material de escritório (exceto móveis);
material de instrução e didático (exceto aparelhos);
matérias plásticas para embalagem (não incluídas
em outras classes); caracteres de imprensa; clichês;
agendas de endereços; almanaques; apliques na
forma de decalques; agendas de compromisso;
gravuras; kits de pintura e artesanato; cadernos de
autógrafos;
cadernos
de
bebê;
canetas
esferograficas; cartões de baseball; fichario;
apoiadores de livro; marcadores de página; livros;
adesivos de pára-choque; calendários; tiras de
histórias em quadrinhos; giz de cera; cartões de
natal; giz; lousa de giz; livros de atividades para
crianças; descanso para copos feitos de papel; livros
porta-moeda; livros para colorir; desenhos para
colorir; lápis de cor; revistas de historias em
quadrinhos; tiras cômicas; talões de cupons;
decalques; enfeites de centro de mesa em papel;
diários; fraldas descartáveis para bebês; réguas de
desenho; quadro branco; envelopes; apagadores;
canetas hidrocor; cartões de memória; cartões de
presente; papel de presente; globos terrestres;
cartões comemorativos; livros de assinatura;
revistas; mapas; marcadores; blocos de anotações;
massa de modelar; boletins; jornais; papel de
anotações; cadernos; papel para caderno; pinturas;
bandeiras de papel; lembrancinhas para festas de
papel; chapéus de festas de aniversário feitos de
papel; enfeites de papel para bolo; enfeites de papel
para festas; guardanapos de papel; sacolas de papel
para festas; pesos de papel; laços de papel para
enfeitar presentes; flâmulas de papel; jogos
americanos de papel; toalhas de mesa de papel;
toalha de mesa de plástico; sacolas de plástico para
festas; porta-lápis ou caneta; lápis; apontadores de
lápis; estojos ou caixas para lápis ou canetas;
canetas; periódicos; álbuns de fotos; fotos- gravura;
ilustrações; livros de figuras; materiais plásticos para
embalagens (não incluídos em outras classes);
retratos;
cartões-postais;
pôsteres;
premios
impressos;
certificados
impressos;
convites
impressos; menus impressos; livros de receita;
carimbos; sacos para lanche; cartoes de
pontuações; álbuns de figurinhas; artigos de
papelaria; grampeadores; adesivos; cartões de
colecionar; réguas sem graduação; papel de carta;
acessórios para escrita.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110871 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KING LOUIE
NCL(10) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparaçoes
feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes;
mel, xarope de melaço; lévedo fermento em pó; sal,
mostarda;
vinagre,
molhos
(condimentos);
especiarias; gelo; bagels (rosquinha); bases para
preparação de milk. shakes; bolachas; pães; cereais
matinais; preparações feitas de cereais; goma de
mascar; bolos; misturas para bolos; balas; enfeites
para bolo feitos de doces; ketchup; barras de
cereais; gomas de mascar; chocolate; bebidas ã
base de chocolate; bebidas à base de cacau; cones
para sorvete; confeitos; biscoitos tipo cookies;
petiscos à base de milho; biscoitos; sanduíches
finos; sobremesas de gelatina aromatizadas e
adoçadas; confeitos gelados; refeições congeladas
consistindo principalmente de massas ou arroz;
"frozen yogurt (leite congelado); mel; sorvete;
sorvete de leite; alcaçuz; marshmallow; maionese;
muffins (bolinhos); mostarda; macarrão tipo
instantãneo; farinhas de aveia; panquecas; misturas
para panqueca; massas; doces de confeitaria;
xarope para cobrir panquecas; tortas; pizza; pipoca;
pretzels; pudins; arroz; pãezinhos; molhos para
salada; molhos; sorvetes à base de água; temperos;
chá, tortillas (torta de origem espanhola); waffles.
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Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110880 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KAA
NCL(10) 21 utensílios e recipientes para a casa ou
cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para
pintura); materiais para fabricação de escovas;
materiais de limpeza; palha de aço; vidro não
trabalhado ou semi-trabalhado (exceto para
construção); artigos de vidro, porcelana e louça de
faiança, não incluídos em outras classes; luvas para
churrasco; copos para bebidas; copos de vidro para
bebidas; casinhas para pássaros; cantis; vassouras;
fôrmas para bolo; moldes para bolo; espátulas para
bolo; suportes para vela de metal não-precioso;
castiçais; cantis; bonecos de cerâmica; descanso de
copos que não sejam de papel nem de tecido; caixas
dobráveis para uso doméstico; potes de biscoito;
cortadores de biscoito; saca-rolhas; xícaras; varões;
sacos de confeiteiro; prismas de cristal decorativos;
copos decorativos; pratos decorativos; louças;
bonecos de louça, cristal, cerâmica, vidro ou
porcelana; vasos de flores; escovas de cabelo;
pentes de cabelo; recipientes com isolamento
térmico; prendedores com isolamento térmico para
recipientes de bebida; lancheiras; canecas; portaguardanapo; aneis para guardanapos que não sejam
feitos de metais preciosos; luva para forno; copos de
papel; pratos de papel; fôrmas para tortas; espátulas
para tortas; copos de plástico; garrafas de plástico
para água; pratos; pratos de sopa; chaleiras;
conjuntos de cha; recipientes térmicos para comida
ou bebida; escovas de dente; bandejas; descansos
de panela; garrafas termicas; cestos de lixo.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110898 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUDWIG VON DRAKE
NCL(10) 21 utensílios e recipientes para a casa ou
cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para
pintura); materiais para fabricação de escovas;
materiais de limpeza; palha de aço; vidro não
trabalhado ou semi-trabalhado (exceto para
construção); artigos de vidro, porcelana e louça de
faiança, não incluídos em outras classes; luvas para
churrasco; copos para bebidas; copos de vidro para
bebidas; casinhas para pássaros; cantis; vassouras;
fôrmas para bolo; moldes para bolo; espátulas para
bolo; suportes para vela de metal não-precioso;
castiçais; cantis; bonecos de ceramica; descanso de
copos que não sejam de papel nem de tecido; caixas
dobraveis para uso doméstico; potes de biscoito;
cortadores de biscoito; saca-rolhas; xícaras; varões;
sacos de confeiteiro; prismas de cristal decorativos;
copos decorativos; pratos decorativos; louças;
bonecos de louça, cristal, ceramica, vidro ou
porcelana; vasos de flores; escovas de cabelo; pente
s de cabelo; recipientes com isolamento termico;
prendedores com isolamento térmico para
recipientes de bebida; lancheiras; canecas; portaguardanapo; aneis para guardanapos que não sejam
feitos de metais preciosos; luva para forno; copos de
papel; pratos de papel; fôrmas para tortas; espátulas
para tortas; copos de plástico; garrafas de plástico
para água; pratos; pratos de sopa; chaleiras;
conjuntos de cha; recipientes térmicos para comida
ou bebida; escovas de dente; bandejas; descansos
de panela; garrafas térmicas; cestos de lixo.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110901 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KING LOUIE
NCL(10) 29 carne, peixe, aves e caça; extratos de
carne; frutas, legumes e verduras em conserva,
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congelados, secos e cozidos; geléias, doces e
compotas; ovos, leite e laticinio; óleos e gorduras
comestiveis; queijos; combinações de queijo e
biscoito; cremes de queijo; frutas cristalizadas; leite
com chocolate; produtos lácteos excluindo sorvete;
leite gelado e iogurte congelado; patês; frutas secas;
iogurtes;
refeições
congeladas
compostas
fundamentalmente de carne, peixe, aves ou
vegetais; frutas em conserva; alimentos à base de
frutas; geléias; gelatinas; bebidas lácteas com
predominância de leite; carnes; nozes; manteiga de
amendoim; batatas fritas; alimentos à base de
batatas; leite em pó; uvas passas; mistura de
alimentos composta fundamentalmente de frutas
processadas, nozes processadas eiou uvas passas;
sopas; misturas de sopa; sobremesas de gelatina
doces; iogurte.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110910 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KAA
NCL(10) 20 móveis, espelhos, molduras; produtos
(não incluidos em outras classes), de mai)eira,
cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, os so,
barbatana de baleia, concha, tartaruga, ambar,
madrepérola, espuma-do- mar e sucedâneos de
todas estas matérias ou de matérias plásticas;
colchões de ar para uso em acampamento; berços;
camas; bancos; estante; armários; cadeiras;
prendedores decorativos para pendurar fotos;
cabides; móvel para computador; bandejas para
teclado de computador; camas portáteis; sofás;
glitter decorativo; móbiles decorativos; mesas de
escritório; canudinhos de bebidas; placas gravadas e
cortadas de pedra; figuras e estatuetas feitas de
osso, gesso, plástico, cera ou madeira; mastro de
bandeira; descanso para pés; mobiliário; decorações
para embrulho de presentes confeccionado de
plástico; ventiladores de mao; espelhos de mão;
porta-jóias não metálicos; chaveiros não metálicos;
móveis de jardim; poltronas ou sofás de dois
assentos (namoradeiras); porta-revista; colchões;
espelhos; ornamentos não natalinos feitos de osso,
gesso, plástico, cera ou madeira; sofás otomanos;
ornamentos de plástico para festas; pedestais;
molduras para foto; travesseiros; porta-planta feitas
de arame e metal; placas decorativas de parede;
bandeiras de plástico; crachás de plástico; placas de
plástico; flâmulas de plástico; decorações de plástico
para bolo; conchas; sacos de dormir; mesas; baú
para brinquedos; porta-guarda-chuva; persianas;
móbiles sonoros.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110928 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KAA
NCL(10) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparaçoes
feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes;
mel, xarope de melaço; lévedo fermento em pó; sal,
mostarda;
vinagre,
molhos
(condimentos);
especiarias; gelo; bagels (rosquinha); bases para
preparação de milk. shakes; bolachas; pães; cereais
matinais; preparações feitas de cereais; goma de
mascar; bolos; misturas para bolos; balas; enfeites
para bolo feitos de doces; ketchup; barras de
cereais; gomas de mascar; chocolate; bebidas ã
base de chocolate; bebidas à base de cacau; cones
para sorvete; confeitos; biscoitos tipo cookies;
petiscos à base de milho; biscoitos; sanduíches
finos; sobremesas de gelatina aromatizadas e
adoçadas; confeitos gelados; refeições congeladas
consistindo principalmente de massas ou arroz;
"frozen yogurt (leite congelado); mel; sorvete;
sorvete de leite; alcaçuz; marshmallow; maionese;
muffins (bolinhos); mostarda; macarrão tipo
instantãneo; farinhas de aveia; panquecas; misturas
para panqueca; massas; doces de confeitaria;

xarope para cobrir panquecas; tortas; pizza; pipoca;
pretzels; pudins; arroz; pãezinhos; molhos para
salada; molhos; sorvetes à base de água; temperos;
chá, tortillas (torta de origem espanhola); waffles.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110936 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUDWIG VON DRAKE
NCL(10) 20 móveis, espelhos, molduras; produtos
(não incluídos em outras classes), de madeira,
cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, os so,
barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar,
madrepérola, espuma-do- mar e sucedâneos de
todas estas matérias ou de materias plásticas;
colchões de ar para uso em acampamento; berços;
camas; bancos; estante; armários; cadeiras;
prendedores decorativos para pendurar fotos;
cabides; móvel para computador; bandejas para
teclado de computador; camas portáteis; sofás;
glitter decorativo; móbiles decorativos; mesas de
escritório; canudinhos de bebidas; placas gravadas e
cortadas de pedra; figuras e estatuetas feitas de
osso, gesso, plástico, cera ou madeira; mastro de
bandeira; descanso para pés; mobiliario; decorações
para embrulho de presentes confeccionado de
plástico; ventiladores de mao; espelhos de mão;
porta-jóias não metálicos; chaveiros não metalicos;
móveis de jardim; poltronas ou sofás de dois
assentos (namoradeiras); porta-revista; colchões;
espelhos; ornamentos nao natalinos feitos de osso,
gesso, plástico, cera ou madeira; sofás otomanos;
ornamentos de plastico para festas; pedestais;
molduras para foto; travesseiros; porta-planta feitas
de arame e metal; placas decorativas de parede;
bandeiras de plástico; crachas de plástico; placas de
plástico; flâmulas de plástico; decorações de plástico
para bolo; conchas; sacos de dormir; mesas; baú
para brinquedos; porta-guarda-chuva; persianas;
mobiles sonoros.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110944 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KING LOUIE
NCL(10) 14 metais preciosos e suas ligas e produtos
nessas matérias ou folheados, não incluidos em
outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas;
relojoaria
e
instrumentos
cronométricos;
despertadores; fivelas para cinto de metal precioso
(para roupas); gravatas country com pontas de
metal; braceletes; bustos de metal precioso;
apagadores de vela de metal precioso; castiçais de
metal precioso; berloques; relógios; brincos; jóias;
porta-jóias de metal precioso; correntes de metal
precioso; chaveiros de metal precioso; broches de
lapela; abridores de carta de metal precioso;
correntes de pescoço; gargantilhas; prendedores de
gravata; moedas sem valor monetário; broches
ornamentais; pingentes; anéis; deslizadores para
gravatas country; cronômetros; clipes de gravata;
fechos de gravata; enfeites de gravata; relógios de
parede; pulseiras de relógio; caixas de relógio;
correntes de relógio; presilhas de relógio, relógios;
anéis de casamento; relógios de pulso.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110952 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KAA
NCL(10) 18 couro e imitação de couros produtos
nessas materias não incluidos em outras classes
peles de animais malas e bolsas de viagem guarda
chuva, guarda sois e bengalas chicotes arreios e
selaria sacolas esportivas para todos os propositos
sacolas atleticas mochila para bebes, mochilas
bolsas de praia mochilas escolares, porta-cartão de
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visita porta troco porta moeda bolsas para fraldas
bolsas de lona pochetes esportivas bolsas de
ginastica bolsas de mão mochilas porta chaves
chaveiros de couro porta batom bagagens etiquetas
de bagagem, bolsas para pequenas viagens bolsas
femininas bolsa tranversal sacolas de compras bolsa
tipo sacola, guarda chuvas pochetes carteiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
No.840110960 02/05/2012
003
Tit.VALUE PHARMA PARTICIPAÇÕES S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12592323000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARDIOSARTAN
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano,
medicamentos para uso humano para o tratamento
de disturbios cardiovasculares
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.840110979 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KING LOUIE
NCL(10) 18 couro e imitação de couros produtos
nessas materias não incluidos em outras classes
peles de animais malas e bolsas de viagem guarda
chuva, guarda sois e bengalas chicotes arreios e
selaria sacolas esportivas para todos os propositos
sacolas atleticas mochila para bebes, mochilas
bolsas de praia mochilas escolares, porta-cartão de
visita porta troco porta moeda bolsas para fraldas
bolsas de lona pochetes esportivas bolsas de
ginastica bolsas de mão mochilas porta chaves
chaveiros de couro porta batom bagagens etiquetas
de bagagem, bolsas para pequenas viagens bolsas
femininas bolsa tranversal sacolas de compras bolsa
tipo sacola, guarda chuvas pochetes carteiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
No.840110987 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUDWING VON DRAKE
NCL(10) 18 couro e imitação de couros produtos
nessas materias não incluidos em outras classes
peles de animais malas e bolsas de viagem guarda
chuva, guarda sois e bengalas chicotes arreios e
selaria sacolas esportivas para todos os propositos
sacolas atleticas mochila para bebes, mochilas
bolsas de praia mochilas escolares, porta-cartão de
visita porta troco porta moeda bolsas para fraldas
bolsas de lona pochetes esportivas bolsas de
ginastica bolsas de mão mochilas porta chaves
chaveiros de couro porta batom bagagens etiquetas
de bagagem, bolsas para pequenas viagens bolsas
femininas bolsa tranversal sacolas de compras bolsa
tipo sacola, guarda chuvas pochetes carteiras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840110995 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KING LOUIE
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematograficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; suporte de registro
magnetico, discos acústicos; máquinas distribuidoras
automáticas e mecanismos para aparelhos operados
com moedas; caixas registradoras, máquinas de
calcular, equipamento de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de incêndio;
discos acústicos; gravaçoes de áudio; gravações de
áudio e vídeo; alto-falantes; binóculos; calculadoras;
câmeras portáteis; câmeras; cd-roms; drives de cdrom (como parte do computador); gravadores de cdrom (como parte do computador); telefones
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celulares; acessórios de telefone celular; estojos de
telefone celular; chips contendo gravações musicais;
capas para telefones celulares; reprodutores de
discos compactos; gravadores de discos compactos;
discos compactos; programas de jogos de
computador; discos e cartuchos de jogos de
computador;
computadores;
hardware
de
computador; teclados de computador; momtores de
computador; mouses de computador; drives de
discos de computador; software de computador;
telefones sem fio; ímãs decorativos; cãmeras
digitais; reprodutores de vdeo e áudio digitais; dvds;
reprodutores de dvd; gravadores de dvd; discos
digitais versáteis; discos digitais de vídeo; discos
óticos e magneto-ótico pré-gravados; leitores e
gravadores de discos óticos e magneto-ótico para
áudio, vídeo e dados de computador; cabos elétricos
e óticos; agendas pessoais eletrônicas; estojos de
óculos; óculos; réguas graduais para escritório e
papelaria; fones de ouvido; máquinas de karaoke;
microfones; reprodutores de mp3; modems (como
partes de computador); mouse pads; filmes
cinematograficos; gravações musicais; pagers;
estéreos pessoais; assistentes pessoais digitais;
impressoras; rádios; óculos escuros; telefones;
televisores;
videocâmaras;
gravadores
de
videocassetes; reprodutores de videocassetes;
cartuchos de videogames; discos de videogames;
videocassetes; videofones; gravações de viídeo;
walkie- talkies; descanso de braços e pulsos para
uso com computadores.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840111002 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHERE KHAN
NCL(10) 41 educaçâo, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais;
produção, apresentação, distribuição, e aluguel de
filmes cinematográficos. produção apresentação
distribuição, e aluguel de programas de televisão e
rádio; produção apresentaçao, distribuição, e aluguel
de gravações de áudio e vídeo; informações sobre
entretenimento; entretenimento interativo on-line;
produção de si-iows de entretenimento e programas
interativos para distribuição através de televisão, tv a
cabo, satélite, midia de áudio e video, cartuchos,
discos laser, discos de computador e meios
eletrônicos;
produção
e
fornecimento
de
entretenimento, noticias, e informação via redes de
comunicação e computadores; serviços de parques
de diversão e de parques temáticos; serviços
educacionais e recreativos prestados em ou
relacionados com parques temáticos; shows ao vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo; produções
teatrais, serviços de entretenimento.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840111010 02/05/2012
003
Tit.VALUE PHARMA PARTICIPAÇÕES S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12592323000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARDSARTAN
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano
medicamentos para uso humano para o tratamento
de disturbios cardiovasculares e ou hipertensão.
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.840111029 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUDWIG VON DRAKE
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais e não incluídos em outras classes; material
impresso; artigos para encadernação; fotografias;
papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; materiais para artistas; pincéis; maquinas
de escrever e material de escritório (exceto moveis);
material de instrução e didático (exceto aparelhos);
matérias plásticas para embalagem (não incluídas

em outras classes); caracteres de imprensa; clichês;
agendas de endereços; almanaques; apliques na
forma de decalques; agendas de compromisso;
gravuras; kits de pintura e artesanato; cadernos de
autógrafos;
cadernos
de
bebê;
canetas
esferograficas; cartões de baseball; fichário;
apoiadores de livro; marcadores de página; livros;
adesivos de pára-choque; calendários; tiras de
histórias em quadrinhos; giz de cera; cartões de
natal; giz; lousa de giz; livros de atividades para
crianças; descanso para copos feitos de papel; livros
porta-moeda; livros para colorir; desenhos para
colorir; lápis de cor; revistas de histórias em
quadrinhos; tiras cômicas; talões de cupons;
decalques; enfeites de centro de mesa em papel;
diários; fraldas descartáveis para bebês; reguas de
desenho; quadro branco; envelopes; apagadores;
canetas hidrocor; cartões de memória; cartões de
presente; papel de presente; globos terrestres;
cartões comemorativos; livros de assinatura;
revistas; mapas; marcadores; blocos de anotações;
massa de modelar; boletins; jornais; papel de
anotações; cadernos; papel para caderno; pinturas;
bandeiras de papel; lembrancinhas para festas de
papel; chapéus de festas de aniversário feitos de
papel; enfeites de papel para bolo; enfeites de papel
para festas; guardanapos de papel; sacolas de papel
para festas; pesos de papel; laços de papel para
enfeitar presentes; flâmulas de papel; jogos
americanos de papel; toalhas de mesa de papel;
toalha de mesa de plástico; sacolas de plástico para
festas; porta-lápis ou caneta; lapis; apontadores de
lápis; estojos ou caixas para lápis ou canetas;
canetas; periódicos; álbuns de fotos; fotos- gravura;
ilustrações; livros de figuras; materiais plásticos para
embalagens (não incluídos em outras classes);
retratos;
cartões-postais;
pôsteres;
prêmios
impressos;
certificados
impressos;
convites
impressos; menus impressos; livros de receita;
carimbos; sacos para lanche; cartões de
pontuações; álbuns de figurinhas; artigos de
papelaria; grampeadores; adesivos; cartões de
colecionar; reguas sem graduação; papel de carta;
acessórios para escrita.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840111037 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BALOO
NCL(10) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais;
produção apresentação, distribuição, e aluguel de
filmes cinematográficos; produção, apresentação,
distribuição, aluguel de programas de televisão e
rádio; produção, apresentação, distribuição, e
aluguel de gravações de átimo e video; informações
sobre entretenimento; entretenimento interativo online; produção de shows de entretenimento e
programas interativos para distribuição através de
televisão, tv a cabo satélite, midia de áudio e video,
cartuchos, discos laser, discos de computador e
meios eletrônicos produção e fornecimento de
entretenimento, noticias, e informação via redes de
comunicação e computadores; serviços de parques
de diversão e de parques temáticos; serviços
educacionais e recreativos prestados em ou
relacionados com parques temáticos; shows ao vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo; produções
teatrais, serviços de entretenimento.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840111045 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHERE KHAN
NCL(10) 32 cervejas, águas minerais e gasosas e
outras bebidas não alcoólicas bebidas de frutas e
sucos de fruta, xaropes e outras preparações para
fabricar bebidas, água, bebidas energéticas, água
aromatizadas sucos de fruta bebida aromatizadas de
fruta concentrada á base de suco, limonadas ponche
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bebidas não alcoólicas
a saber bebidas
carbonatadas, bebidas não alcoólicas contendo
sucos de frutas coquetéis não alcoólicas com água
com gás, bebidas esportivas xaropes para fazer
refrigerante, água de mesa sucos de vegetais
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
No.840111053 02/05/2012
003
Tit.VALUE PHARMA PARTICIPAÇÕES S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12592323000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZIBOX
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano,
medicamentos antibioticos e quimioterapia
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.840111061 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUDWIG VON DRAKE
NCL(10) 14 metais preciosos e suas ligas e produtos
nessas matérias ou folheados, não incluidos em
outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas;
relojoaria
e
instrumentos
cronométricos
despertadores; fivelas para cinto de metal precioso
(para roupas); gravatas country com pontas de
metal; braceletes bustos de metal precioso;
apagadores de vela de metal precioso; castiçais de
metal precioso; berloques; relógios; brincos; jóias;
porta-jóias de metal precioso; correntes de metal
precioso; chaveiros de metal precioso; broches de
lapela; abridores de carta de metal precioso;
correntes de pescoço; gargantilhas; prendedores de
gravata; moedas sem valor monetário; broches
ornamentais; pingentes; anéis; deslizadores para
gravatas country; cronómetros; clipes de gravata;
fechos de gravata; enfeites de gravata; relógios de
parede; pulseiras de relógio; caixas de relógio;
correntes de relógio; presilhas de relógio, relógios;
anéis de casamento; relógios de pulso.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840111070 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHERE KHAN
NCL(10) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedáneos de café; farinhas e preparações
feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes;
mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal,
mostarda;
vinagre,
molhos
(condimentos);
especiarias; gelo; bagels (rosquinha); bases para
preparação de milk- shakes; bolachas; pães; cereais
matinais; preparações feitas de cereais; goma de
mascar; bolos; misturas para bolos; balas; enfeites
para bolo feitos de doces; ketchup; barras de
cereais; gomas de mascar; chocolate; bebidas à
base de chocolate; bebidas a base de cacau; cones
para sorvete; confeitos; biscoitos tipo cookies;
petiscos à base de milho; biscoitos; sanduiches
finos; sobremesas de gelatina aromatizadas e
adoçadas; confeitos gelados; refeições congeladas
consistindo principalmente de massas ou arroz;
frozen yogurt' (leite congelado); mel; sorvete; sorvete
de leite; alcaçuz; marshmallow; maionese; muffins
(bolinhos); mostarda; macarrao tipo instantâneo;
farinhas de aveia; panquecas; misturas para
panqueca; massas; doces de confeitaria; xarope
para cobrir panquecas; tortas; pizza; pipoca;
pretzels; pudins; arroz; pâezinhos; molhos para
salada; molhos; sorvetes à base de água; temperos;
chá, tortillas (torta de origem espanhola); waffles.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840111088 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KING LOUIE
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para

RPI 2207 de 24/04/2013

limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosmeticos, loções
para os cabelos; dentifricios; loções pos-barba;
antitranspirantes; óleos para aromaterapia; cílios e
unhas postiços; óleo para bebê; lenços umedecidos;
géis para banho; sais de banho; mascaras de
beleza; blush; cremes, loções e talcos para o corpo;
anti- séptico bucal; espumas para banho; colônia;
cosmeticos; dentifricios; desodorantes; pó de arroz;
óleos essenciais para uso pessoal; delineador para
os olhos; sombras para os olhos; lápis para
sobrancelhas; po compacto; cremes faciais; loção
facial; máscaras faciais; esfoliantes faciais;
desodorizador para perfumar o ambiente; fragrancias
para uso pessoal; gel para os cabelos;
condicionadores para os cabelos; xampu para os
cabelos; mousse para os cabelos; cremes para os
cabelos; laque para cabelos; creme para as maos;
loções para as mãos; sabonete para as maos; brilho
para os labios; batom; porta-batom; gloss para os
lábios; sabonetes líquidos; maquiagem; rimel;
enxaguante bucal; produtos para o cuidado das
unhas; brilho para as unhas; fortificante para as
unhas; esmalte para as unhas; produtos não
medicinais de toalete; perfume; mistura de
fragrancias; fragrancias para o ambiente; creme de
barbear; sabonete para a pele; talcos; água de
colônia; cremes para a pele; hidratante para a pele;
protetor solar; bronzeador.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840111096 02/05/2012
003
Tit.VALUE PHARMA PARTICIPAÇÕES S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12592323000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIOCOR
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano
medicamentos para uso humano para o tratamento
de disturbios cardiovasculares e ou hipertensão
arterial e ou hipertensão arterial
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.840111100 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHERE KHAN
NCL(10) 29 carne, peixe, aves e caça; extratos de
carne; frutas, legumes e verduras em conserva,
congelados, secos e cozidos; geléias, doces e
compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras
comestíveis; queijos; combinações de queijo e
biscoito; cremes de queijo; frutas cristalizadas; leite
com chocolate; produtos lácteos excluindo sorvete;
leite gelado e iogurte congelado; patés; frutas secas;
iogurtes;
refeições
congeladas
compostas
fundamentalmente de carne, peixe, aves ou
vegetais; frutas em conserva; alimentos à base de
frutas; geléias; gelatinas; bebidas lácteas com
predominância de leite; carnes; nozes; manteiga de
amendoim; batatas fritas; alimentos á base de
batatas; leite em pó; uvas passas; mistura de
alimentos composta fundamentalmente de frutas
processadas, nozes processadas e/ou uvas passas;
sopas; misturas de sopa; sobremesas de gelatina
doces; iogurte.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840111118 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUDWIG VON DRAKE
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematograficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalizaçâo, de
controle (inspeçao), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; sui5orte de registro
magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras
automáticas e mecanismos para aparelhos operados

com moedas; caixas registradoras, máquinas de
calcular, equipamento de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de incêndio;
discos acústicos; gravações de áudio; gravações de
áudio e video; alto-falantes; binóculos; calculadoras;
cámeras portáteis; cámeras; cd-roms; drives de cdrom (como parte do computador>; gravadores de cdrom (como parte do computador); telefones
celulares; acessórios de telefone celular; estojos de
telefone celular; chips contendo gravações musicais;
capas para telefones celulares; reprodutores de
discos compactos; gravadores de discos compactos;
discos compactos; programas de jogos de
computador; discos e cartuchos de jogos de
computador;
computadores;
hardware
de
computador; teclados de computador; monitores de
computador; mouses de computador; drives de
discos de computador; software de computador;
telefones sem fio; ímãs decorativos; cámeras
digitais; reprodutores de vídeo e áudio digitais; dvds;
reprodutores de dvd; gravadores de dvd; discos
digitais versáteis; discos digitais de vídeo; discos
óticos e magneto-ótico pré-gravados; leitores e
gravadores de discos óticos e magneto-ótico para
áudio, video e dados de computador; cabos elétricos
e óticos; agendas pessoais eletrônicas; estojos de
óculos; óculos; réguas graduais para escritório e
papelaria; fones de ouvido; máquinas de karaokê;
microfones; reprodutores de mp3; modems (como
partes de computador>; mouse pads; filmes
cinematográficos; gravações musicais; pagers;
estéreos pessoais; assistentes pessoais digitais;
impressoras; rádios; óculos escuros; telefones;
televisores;
videocâmaras;
gravadores
de
videocassetes reprodutores de videocassetes;
cartuchos de videogames; discos de videogames;
videocassetes; videofones; gravações de vídeo;
walkie talkies; descanso de braços e pulsos para uso
com computadores.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840111126 02/05/2012
003
Tit.TALLERES WOLCO, S.L UNIPERSONAL (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8494991
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: W WOLCO

CFE(4) 26.3.4; 26.3.10; 27.5.1
NCL(10) 07 ferramentas de corte partes
maquinas
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

de

No.840111134 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHERE KHAN
NCL(10) 28 jogos e brinquedos; artigos para
ginástica e esporte não incluídos em outras classes;
decorações para árvores de natal; jogos de
habilidades; bonecos de ação e acessórios para os
mesmos; jogos de tabuleiro; jogos de cartas;
brinquedos de multiplas atividades; jogos de
badminton; balões; tacos de baseball; bolas de
basquete; brinquedos para banho; bolas de baseball;
bolas de praia; pufes (brinquedo); bonecos de pano;
bloco de montar; bolas de boliche; conjuntos de
varinhas e soluções para fazer bolha; luvas de
baseball; jogos de xadrez; cosmeticos de brinquedo
para crianças; meias de natal; enfeites para árvores
de natal; bonecos colecionáveis; móbile para berço;
brinquedos para berço; frisbees (discos de
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arremesso de brinquedo); bonecas; roupas para
bonecas; acessorios para bonecas; kits de
brinquedos de bonecas; brinquedos elétricos de
ação; equipamentos que sejam parte integrante de
jogos de cartas; equipamentos de pesca; bolas de
golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe;
unidade portátil para jogos eletrônicos; discos de
hóquei; brinquedos infláveis; quebra-cabeças;
cordas de pular; pipas; truques de magica; bolas de
gude; jogos de desafio; brinquedos mecânicos;
caixinhas de musica; brinquedos musicais; jogos de
fliperama; lemi3rancinha de aniversário na forma de
pequenos brinquedos; jogos de festa; cartas de
baralho; brinquedos de pelúcia; speed bags;
marionetes; patins; bolas de borracha; skates;
pranchas de snowboard; globos de neve; bolas de
futebol; piões; brinquedos de apertar; j3rinquedos de
pelúcia; mesas para tênis de mesa; jogos de acerte
o alvo; ursinhos de pelúcia; bolas de tênis; bonecos
de ação para brincar; conjuntos de baldinho e pá de
brinquedo; móbiles de brinquedo; veículos de
brinquedo; motocicletas de brinquedo; carros de
brinquedo; kits de modelismo; bonecos de
brinquedo; cofrinhos de brinquedo; caminhões de
brinquedo; relógios de brinquedo; brinquedos de
esguichar água; brinquedo de corda; 10- lós.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840111142 02/05/2012
003
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUDWIG VON DRAKE
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosmeticos, loções
para os cabelos; dentifricios; loções pos-barba;
antitranspirantes; óleos para aromaterapia; cílios e
unhas postiços; óleo para bebê; lenços umedecidos;
géis para banho; sais de banho; mascaras de
beleza; blush; cremes, loções e talcos para o corpo;
anti- séptico bucal; espumas para banho; colônia;
cosmeticos; dentifricios; desodorantes; pó de arroz;
óleos essenciais para uso pessoal; delineador para
os olhos; sombras para os olhos; lápis para
sobrancelhas; po compacto; cremes faciais; loção
facial; máscaras faciais; esfoliantes faciais;
desodorizador para perfumar o ambiente; fragrancias
para uso pessoal; gel para os cabelos;
condicionadores para os cabelos; xampu para os
cabelos; mousse para os cabelos; cremes para os
cabelos; laque para cabelos; creme para as maos;
loções para as mãos; sabonete para as maos; brilho
para os labios; batom; porta-batom; gloss para os
lábios; sabonetes líquidos; maquiagem; rimel;
enxaguante bucal; produtos para o cuidado das
unhas; brilho para as unhas; fortificante para as
unhas; esmalte para as unhas; produtos não
medicinais de toalete; perfume; mistura de
fragrancias; fragrancias para o ambiente; creme de
barbear; sabonete para a pele; talcos; água de
colônia; cremes para a pele; hidratante para a pele;
protetor solar; bronzeador.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840111150 02/05/2012
Tit.BALTOGAR, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6989071
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BALTOGAR

Tit.MASS CORREA CONFECÇÕES LTDA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15151627000110
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 11 ventiladores industriais, ventiladores
centrifugos ventiladores axiais
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.840111169 02/05/2012
003
Tit.VALUE PHARMA PARTICIPAÇÕES S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12592323000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANGIOTENSIL
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano,
medicamentos para uso humano para o tratamento
de disturbios cardiovasculares e ou hipertensão
arterial
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.840116594 08/05/2012
003
Tit.EMANUEL ROBSON OLIVEIRA DA ROCHA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13420685000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EMC DESENTUPIDORA E
DEDETIZADORA

CFE(4) 26.2.5; 26.3.23
NCL(10) 25 produtos; ; agasalhos p/ mãos, anaguas,
artigos de malhas4vestuario> aventais, roupas de
banho, bermudas, bones. , botas, botinas, calças,
calças compridas, calçados, calçados de madeira,
calçados em geral, calçoes de banho, (sunoas> ,
camisas, camisetas, capotes, capuses, cartolas,
chapeusãchapelaria) chapeus , bones, chinelos,
pantufas, cintos, cintas, coletes, cachecois, gorros,
gravatas, japonas, jaquetas, lenços de , lenços de
bolsos, macacoes, malharia, paletos, casacos,
puloveres, roupas de couro, roupas de fantasias, ,
sobretudos, ternos, trajes, túnica, uniformes, ,,
roupas esportivas, shorts, calçoes, pijamas,
meias..,chinelos, sapatos, tenis, tamancos, galochas,
roupas para ginasticas, sandalias, sobretudo..saias,
vestidos.xales.
Procurador: MARTINI MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.840116659 08/05/2012
003
Tit.INOVATEC INOVAÇÕES TECNOLOGICAS
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10789992000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INOVATEC
NCL(10) 42 serviços de instalações hidráulicas,
sanitárias, e de gás, manutenção de ar
condicionado, ventilação e refrigeração
Procurador: MARTINI MARCAS E PATENTES
LTDA.

CFE(4) 2.1.5; 26.4.2; 27.5.25
NCL(10)
37
desinfecção
desratização
descupinização dedetização fumigação limpezas de
caixas de esgotos, galerias de águas pluviais e
tubulações
No.840116616 08/05/2012
Tit.MELLÃO & CALLAS INDÚSTRIA DE
COLCHÕES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11999804000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SLEEP SOLUTIONS DELIVERY DE
COLCHÃO PERSONALIZADO

No.840116675 08/05/2012
003
Tit.ANTONIO DA SILVA JUSTINO - ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00886417000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PEZÃO

003

003
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de bebidas, refrigerantes e
produtos alimentícios, cereais
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 montagem de colchão delivery,
fabricação e comércio de colchões e espumas
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.840116640 08/05/2012

003

No.840116683 08/05/2012
Tit.WEICHAI POWER CO. , LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6762107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UEI TCHAI

003
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No.840116870 08/05/2012
003
Tit.PAPER COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02024730000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇO PAPER REVESTIMENTOS

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DESTAC

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 04 óleo industrial, óleo para motor, óleos
lubrificante, óleo de engrenagem, combustível; cera
indústrial; pavios; pavios de candeeiro; produtos e
preparação para remoção de pó, energia elétrica
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.840116780 08/05/2012
003
Tit.VALISÈRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57484768000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CIA MARITIMA BEACHWEAR

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 vestuários, moda praia, vestuário para a
praia
Procurador: PAOLA ILIA BLANCO KÖLBE
No.840116799 08/05/2012
003
Tit.VALISÈRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57484768000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CIA MARITIMA BEACHWEAR
NCL(10) 25 vestuário, moda praia, vestuário para a
praia
Procurador: PAOLA ILIA BLANCO KÖLBE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 letreiros, placas, faixas, banners,
letreiros em papel ou em cartão, gravar (chapas ou
placas para -); cartas, cartões
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840116837 08/05/2012
003
Tit.JOSÉ ANTONIO BARBOSA LIMA -ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96742507000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COUBALI

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 18 bolsas; bolsas de mão; bolsas de
viagem; carteiras de bolso; bolsas de couro
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840116853 08/05/2012
Tit.GERALDO OLIVEIRA LOIOLA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11407381000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GL GESSO LITORAL

003

No.840116802 08/05/2012
003
Tit.CRISTOVÃO NOGUEIRA DOS SANTOS ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8502790
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PIZZARIA OCIAN II

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 construção (informação sobre -);
construção* ; construção e reparação de obra civil;
instalação e manutenção elétrica e hidráulica;
serviços de acabamentos em gesso e aplicação de
revestimento
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 pizzaria
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840116829 08/05/2012
Tit.ADILSON F. DA SILVA - LETREIROS ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10588656000120

003

No.840116861 08/05/2012
003
Tit.REPRESENTA - TECNOLOGIA E SERVIÇOS
LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04566307000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A MARCA DO ENVIDRAÇAMENTO
NCL(10) 35 comércio de esquadrias e vidros
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de papel, para revestimentos e
produtos de decoração
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840116888 08/05/2012
Tit.MEKATRÔNICA ELETRÔNICA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00143864000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEKATRONICA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 manutenção, reparação de máquinas e
equipamentos eletrônicos
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840116900 08/05/2012
Tit.SELF TRANSPORTE SERVICOS E
REPRESENTACAO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00608720000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SELF

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 representação comercial de produtos
nacionais e estrangeiros por conta própria e de
terceiros
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840116918 08/05/2012
Tit.SELF TRANSPORTE SERVICOS E
REPRESENTACAO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00608720000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SELF

003
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 transporte entrega de mercadorias
armazenagem de mercadorias; armazenagem de
mercadorias - [serviço]; transporte - [serviço];
logística referente ao transporte de carga - [serviço];
serviços de transporte de mercadorias e mudanças
terrestres estaduais e interestaduais - [serviço];
intermediação de carga - [serviço];
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840116926 08/05/2012
003
Tit.REPRESENTA - TECNOLOGIA E SERVIÇOS
LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04566307000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BALCONY BRASIL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de vidros; comércio de
materiais de construção
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840116934 08/05/2012
003
Tit.ALFA & OMEGA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15032209000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DIPLOMAT TIRE
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No.840116942 08/05/2012
003
Tit.PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MÃO DE OBRA LTDA EPP (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10926785000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRONTSERV
NCL(10) 37 edificações (limpeza de fachada de -);
edifícios (limpeza da parte internáde -); janelas
(limpeza de ->; limpeza da fachada de edifícios;
limpeza de interiores de edifícios; manutenção de
jardins; prestação de serviços de mão de obra;
conservação e higienização hospitalar; reformas e
manutenção corretiva e preventiva predial; obras de
alvenaria; controle de pragas; encanamento
(bombeiro hidráulico]; pintura de interior e de
exterior; serviços de carpintaria ; construção ;
supervisão de trabalhos de construção civil;
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840116950 08/05/2012
003
Tit.MOURA RAMOS GRÁFICA E EDITORA LTDA
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12614707000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MOURA RAMOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 revistas [periódicos]; revistas em
quadrinhos; revistas; clichês para tipografia;
impressos [produtos de tipografia]; tipografia
(caractéres de -); livros; impresso (material); gráficas
(reproduções -); livro encadernado
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840116969 08/05/2012
003
Tit.TAIPEI ARTIGOS DE PRESENTE LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01862409000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AKIS
NCL(10) 35 comércio de artigos para presentes,
utilidade domésticas, artigos de armarinhos,
miudezas e plásticos
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840116985 08/05/2012
Tit.SERGIO ANTONIO VINHA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06317490000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MARMORARIA AMETISTA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 antiderrapantes (dispositivos -) para
pneus de veículo; banda de rodagem para
recauchutar pneus; pneus; pneus (dispositivos
antiderrapantes para -) de veículos, pneus de
automóvel; pneus [pneumáticos]; pneus para rodas
de veículo; pneus para veículos; pneus sólidos para
rodas de veículos terrestres; pneus sólidos para
rodas de veículos terrestres; pneus sólidos para
rodas de veículos terrestres; pregos para pneus;
rodas (pneus para -) de veículos; válvulas para
pneus de veículos
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 19 ardósia; pedras de construção; pedra
artificial; pedra; cascalho; calcária (pedra -); bustos
de pedra, concreto ou lâminas
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA

No.840116993 08/05/2012
003
Tit.MATEUS NOBREGA SILVA - 02895410429
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11873696000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KEROMAIS
NCL(10) 35 comércio de produtos alimentícios
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840117000 08/05/2012
003
Tit.AMARILDO CECHIN - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06966662000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 2001 UTILIDADES
NCL(10) 35 comércio de utensílios domésticos,
comércio de artigos de brinquedos, comércio de
artigos do vestuário, comércio de balas, bombons e
semelhantes, comércio de produtos alimentícios
minimercado
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840117019 08/05/2012
Tit.BRASMARK INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08965843000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPEEDO COMPRESSION

003

CFE(4) 23.1.25; 27.5.1
NCL(10) 25 vestuário em geral feminino, masculino,
adulto e infantil, a saber, agasalhos para as mãos;
almofada forrada não elétrica para aquecer os pés;
anáguas; antitranspirantes (roupas íntimas -) artigos
de malha [vestuário]; automobilistas (vestuário para ); aventais [vestuário]; axilares (sudários -);
babadouros, exceto de papel; bandanas (lenços de
papel); banho (calções de -) (sungas); banho (roupas
de -); banho (roupões de -); bermudas; biqueiras;
blazers [vestuário]; boa [estola de plumas]; bolsos;
bolsos para roupas; cachecóis; calças; calça (fraldas
-); calças compridas; calções de banho [sungas];
camisa (punho de -); camisas; camisas (palas para ); camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuario]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; ciclistas (vestuário para -);
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; colarinhos
postiços; coletes; coletes [roupa íntima]; coletes para
pesca; combinação [roupa íntima]; combinações
[vestuario];
confeccionado
(vestuário
-);
confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; culotes para bebês; dólmã
[veste militar]; dormir (máscaras para -); enxovais de
bebês; escapularios; espartilhos; estolas de pele;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuario];
fantasia (roupas de -); forros confeccionados [parte
de vestuário]; gabardines [vestuario]; ginastica
(roupa para -) [colantei; ginastica (sapatos para -);
gorros; gravatas; guarda-pôs; impermeáveis (roupas
-); intima (roupa -); jaquetas; jardineiras (vestuário);
jérseis [vestuário]; leggings; lenços de pescoço;
librés; ligas; ligas de meias; lingerie (fr.); luvas
[vestuario]; luvas de esqui; luvas sem dedos;
macacões; malhas [vestuário]; manípulos [estolas];
mantilhas; meias; máscaras para dormir; meias
(calcanheiras para -); meias (ligas de -); meias
absorventes de transpiração; meias-calças; palas
para camisas; paletós; palmilhas; parcas; pele
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(estolas de -); pelerines; peles [vestuário]; peliças
(peça do vestuário feita ou forrada de peles);
penhoar (robe); pesca (coletes para -); pescoço
(lenços de -); pijamas; plastrom; polainas; polainas
(presilhas para -); ponchos; porta- moedas (cintos -)
[vestuario]; praia (roupas de -); presilhas para calças;
presilhas para polainas; puloveres; punhos de
camisa; robe; roupa de baixo; roupa intima; roupa
para ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas
de banho; roupas de couro; roupas de fantasia;
roupas de imitação couro; roupas íntimas
absorventes de transpiração; roupas íntimas
antitranspirantes roupas para esqui náutico; roupões
de banho; saias; saias-calças; sáris; sarongues;
sobretudos [vestuário]; sudários axilares; suéteres;
sungas (calções de banho); suspensórios; sutiás;
ternos; togas; trajes; trajes de banho; túnicas;
uniformes; vestuário; vestuário de papel; véus
[vestuário]; xales; blusóes; conjunto de moleton;
conjuntos (calça e blusóes); fraldas-calças; japonas;
meias de homem; roupas impermeáveis; trajes para
esportes; traje de banho profissional (natação);
roupa para prática de mergulho; top (sut1ã); maiõ;
biquini; sunkini; regata; machão; shorts; macaquinho;
agasalhos; joggings; slip; corsário; bailarina; capris;
macacão; camisas pólo; roupas e artigos do
vestuário incluídos na classe; roupas e acessórios
do vestuario de uso comum incluidos na classe;
roupas e acessórios do vestuário para a prática de
esporte incluídos na classe; roupas e acessórios do
vestuário de uso profissional esportivo incluídos na
classe; roupas de borracha; roupas para natação;
roupas e acessórios do vestuário para a prática de
triatlhon; calçados em geral, a saber, alpercatas;
antiderrapantes para botas e sapatos; banho
(chinelos de -); banho (sandálias de -); borzeguins
(botina cujo cano é fechado com botões); botas
(antiderrapantes para -); botas (canos de -); botas
(ferragens para -); botas (viras para -); botas; botas
de esqui; botas para esportes; botinas; calçados
(saltos para -); calçados; calçados de madeira;
calcanheiras para meias; chinelos [pantufas];
chuteiras de futebol (travas para -); esportes (botas
para -); esportes (sapatos para -); esqui (botas de -);
ferragens de metal para sapatos e botas; futebol
(sapatos de -); galochas; gáspeas para sapatos;
ginástica (sapatos para -); saltos de sapatos; saltos
para calçados; sandálias; sapatos (antiderrapantes
para -); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas
para -); sapatos (viras para -); sapatos de futebol;
sapatos de praia; solas para calçados; travas para
chuteiras de futebol; viras para botas e sapatos;
chinelos de praia; chuteiras; protetores para sapatos;
sandálias de banho; sapatos em geral; sapatos e
botas
antiderrapantes;
sapatilhas
para
hidroginástica; tênis; papetes; tênis para a prática de
esportes 1 casual; calçados da linha náutica;
calçados da linha "surf walker"; calçados da linha
"top sider"; calçados em geral incluídos na classe;
chapelaria, a saber, armações de chapéus; banho
(toucas de -); boné (palas de -); bones; chapéus
(armações de -); chapéus [chapelaria]; chapéus de
papel (vestuário); chapéus, bonés e etc; mitras
[chapéus]; orelheiras [vestuário]; palas de boné;
papel (chapéus de -) (vestuário); solidéus [barrete];
toucas de banho; toucas de natação; turbantes;
viseiras; bonés e boinas; chapéus; chapelaria
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.840117027 08/05/2012
Tit.FRANCISCO HELDER COSTA FILHO 64624820363 (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14697314000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: D' GRACIELE GIGI

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de artigos do vestuário e
acessórios
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840117035 08/05/2012
003
Tit.G ROMERO & CIA LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08541815000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PIGALLE
NCL(10) 43 motéis
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840117043 08/05/2012
Tit.BRASMARK INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08965843000134
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 24.15.1; 26.15.25
NCL(10) 16 aguas-fortes [gravuras]; amido (material
de embalagem, feitq de -); amostras biológicas para
uso em microscopia [material didatico]; anéis de
charutos; argila de modelagem <moldes para -)
[material para artistas]; argila para modelar;
aritméticas
(tabelas
-);
bandejas
para
correspondencia; bandejas para ordenar e contar
dinheiro; bandejas para pintura de parede; bobinas
para fitas de tinta; braçadeira5 para instrumentos de
escrever; branquetas para tipografia, exceto de
tecido; brasões [sinetes]; buril para gravar
agua..forte; café (filtros de papel para -); caixas para
selos; calcular (tabelas para -); calendários; carimbar
(selos para -); carimbos (almofadas para ->;
carimbos (suportes para -); carimbos [selos] <caixas
para -); cartão de credito (máquinas não eletricas
para boletos de -); cartão postal; cartas [mapas];
cartas, cartões, etc; cartazes [pôsteres]; cartões de
felicitaçoes; cartões de participação [papelaria];
cartoesmusicais de felicitações; cartões perfurados
para teares de jacquard; cartuci.ios de papel, de
forma conica; catálogos; cavaletes para pintura; cera
para lacrar; cheques <porta-talão de i; cilindros para
maquinas de escrever; circulares; clichê esténcil;
clichés para tipografia; clipes de papel; clipes para
canetas; clipes para papel; cola de amido, para
papelaria ou uso domestico; cola para papelaria ou
para uso doméstico; colas para escritório ou uso
doméstico; colchetes para papel; compassos para
desenhar; componedores; cópias heliográficas
[plantas]; cortes histolôgicos para fins didáticos;
cromolitografias
cromos;
curvas
francesas;
decalcomania; decalque <papel para -); descanso
para copos de cerveja; descansos de mão para
pintores; descansos de papel redondos para mesa;
descansos de papel para copos ou garrafas;
documentos (máquinas laminadoras para -), para

escritórios; duplicadores (telas de tinta para -);
duplicadores [mimeografo; hectógrafo] elásticos para
escritório; eletrocardiógrafos (papel para -);
embalagem (material de -), feito de amido;
encadernaçao (fios para -); encadernação <tela para
-); endereçamento <placas para -), para máquinas
de endereçar; endereçar <máquinas para -);
endereço (selos para -); envelopes (maquinas de
escritorio para fechar -); esferas para canetas
esferográficas; esquadros para desenho; estatuetas
de papel machê; esteatita [giz para alfaiates];
estêncil; estêncil [papelaria]; etiquetas para fichas;
fichários para papeis soltos; figurinhas, exceto para
jogos; filme plástico para embrulhar; filtragem
(materiaispara -) [papel]; filtros de papel para café;
fitas corretivas [artigos de escritorio]; fitas de papel e
cartoes para gravação de programas de computador;
fitas de tinta; fitas para máquinas de escrever; folhas
absorventes de papel ou de plástico para embalar
produtos alimentícios; folhas de celulose reciclada
para embrulhar; folhas reguladoras de umidade,
feitas de papel ou de plástico para embalar produtos
alimentícios. franquear (máquinas de-) para uso em
escritorio; furadores [material de escritório]; galés
[tipografia]; galvanotipia (cliches de -); garrafas
(embalagens de papelão ou papel para -); garrafas
(invólucros de papelão ou papel para -); geográficos
(mapas -); giz (porta -); giz para alfaiates; giz para
escrever; giz para litografia; giz para marcar; globos
terrestres; godes para aquarelas; gravar (chapas ou
placas para -); gravuras; hectografos; higiênico
(papel -); horários impressos; ictiocola para escritório
ou uso doméstico; imagens [representações
gráficas]; impressão (conjuntos portáteis para -)
[material de escritório]; impressas <publicações -);
impressoras de computador (fitas de tinta para -);
impressos [gravuras]; indicadores não eletrônicos
para quadros; jornais; laços de papel; lacrar (cera
para-); lacrar (materiais para -) para papelaria; lápis
de carvão; lápis para lousa; letras de aço; letras e
números [caracteres de tipografia]; letreiros de papel
ou cartao; livros de canções [song books (ingl.)];
livros para escrever ou desenhar; livros razão; lixo
(sacos de -), de papel ou plastico lousas para
escrever; mapas geográficos; maquetes de
arquitetura; máquinas não elétricas para boletos de
cartão de crédito; marcadores de livros; marcadores
de texto [artigos de papelaria]; marcar (giz para -);
massa para modelar, exceto para uso odontológico;
material didático [exceto aparelhos]; matérias
plásticas para modelar; microondas (sacos para
cozinhar em forno ); mimeografar (aparelhos e
máquinas para -); minas de lápis; minas de lápis
(porta -); moldes para apagar; moldes para argila de
modelagem [material para artistas]; moldes para
confecção de vestuário; molduras para compor
[quadros]; móveis de arquivo [material de escritorio];
nanquim (tinta -); numeradores [máquinas para
numerar]; números [caracteres de tipografia];
obliteradora (máquina -) [máquina de selo]; obreias
para cartas; paletização (filme plástico, extensível,
para uso em -); panfletos; panfletos [flyers]; papéis
soltos <fichários para -); papel <fitas de -); papel
(guardanapos de -); papel (laços de -); papel (pesos
para -); papel carbono; papel cartão; papel
encerado; papel higiênico; papel laminado; papel
luminoso; papel machê; papel para cobrir vasos de
flores; papel para cópias [papelaria]; papel para
eletrocardiógrafos; papel para embalagem; papel
para embrulho; papel para máquinas registradoras;
papel para radiogramas; papel xuan [para pintura e
caligrafia chinesas]; papelão (tubos de -); papelão de
pasta [polpa] de madeira; papel-pergaminho;
passaporte (porta -); pastas [colas] para escritório ou
uso doméstico; pastas de arquivo; pastas para
documentos [artigos de papelaria]; pastas para
papéis; pastéis [lapis ou bastões]; pedras
litograficas; penas (limpa -) [canetas]; penas de aço;
pentes para marmorear; percevejos [tachas];
perfurar (máquinas para -) [material de escritório];
periódicos; picotar papel <máquinas para -) [artigo
de escritório]; pincéis [brochas]; pincéis para
escrever; pincéis para pintores; pintores de parede
<rolos para -); pintura (cavaletes para -); pinturas
[quadros] com ou sem moldura; placas de
endereçamento, para máquinas de endereçar;
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placas para carimbar; plantas [impressos]; plástico
bolha [para embalagem ou empacotamento]; ponta
de pena de escrever de ouro; porta fita adesiva
[material de escritório]; porta passaporte; porta-talão
de cheques; prendedores para dinheiro; prospectos;
quadradas (réguas -); quadros (apagadores para -);
quadros (indicadores não eletrônicos para -);
quadros de avisos, de papel ou papelao; quadros de
pasta [polpa] de madeira [papelaria]; quadrosnegros; raspadeiras de escritório [apagadores];
recortes (álbuns de -); regretas [componedores];
régua t para desenho; réguas para desenhar; réguas
quadradas; representações gráficas; retratos;
revestimento de papel para gavetas [perfumado ou
não]; revistas em quadrinhos; rolos para pintores de
parede; rosários; sacos [invólucros, sacolas] para
embalar, de papel ou plástico; sacos de lixo, de
papel ou plástico; sacos para cozinhar em forno
microondas; selos [sinetes]; selos de correio; selos
para endereço; suportes de livros; suportes para
canetas e lápis; tabelas aritméticas; tabelas para
calcular; tachas [percevejos]; teares de jacquard
(cartões perfurados para -); tecidos para
encadernação; teclas para máquinas de escrever;
tela para decalque; tela para encadernação; telas de
tinta para duplicadores; telas de tinta para máquinas
de reprodução de documentos; telas gomadas para
papelaria; telas para pintura; terços; terrestres
(globos -); tinta (pedras de -) [recipientes de tintas];
tintas; tinteiros; tinteiros porta-canetas; tipografia
(caracteres de -); tipos [numerais e letras de
tipografia]; tiras adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; tiras de encadernação; toalhas de rosto,
de papel; traçar <estiletes para -) para desenho;
transparências [papelaria]; tubos de papelão;
umedecedores
[material
de
escritório];
umedecedores para superfícies gomadas [material
de escritório]; vasos de flores (papel para cobrir -);
vinhetas (aparelhos para fazer -); viscose (folhas de ) para embalar; agenda; caderneta de nota; caderno
escolar; caneta com multi-uso p.e. caneta-elógio,
caneta-lanterna; caneta comum ou de precisão para
desenho técnico; carga para caneta; carimbo; portalápis
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.840117060 08/05/2012
003
Tit.V & V COMÉRCIO DE JÓIAS - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08998699000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRATA CLASS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de artigos de joalheria
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840117094 08/05/2012
003
Tit.BRASMARK INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08965843000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SPEEDO
NCL(10) 16 aguas-fortes [gravuras]; amido (material
de embalagem, feitq de -); amostras biológicas para
uso em microscopia [material didatico]; anéis de
charutos; argila de modelagem <moldes para -)
[material para artistas]; argila para modelar;
aritméticas
(tabelas
-);
bandejas
para
correspondencia; bandejas para ordenar e contar
dinheiro; bandejas para pintura de parede; bobinas
para fitas de tinta; braçadeira5 para instrumentos de
escrever; branquetas para tipografia, exceto de
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tecido; brasões [sinetes]; buril para gravar
agua..forte; café (filtros de papel para -); caixas para
selos; calcular (tabelas para -); calendários; carimbar
(selos para -); carimbos (almofadas para ->;
carimbos (suportes para -); carimbos [selos] <caixas
para -); cartão de credito (máquinas não eletricas
para boletos de -); cartão postal; cartas [mapas];
cartas, cartões, etc; cartazes [pôsteres]; cartões de
felicitaçoes; cartões de participação [papelaria];
cartoesmusicais de felicitações; cartões perfurados
para teares de jacquard; cartuci.ios de papel, de
forma conica; catálogos; cavaletes para pintura; cera
para lacrar; cheques <porta-talão de i; cilindros para
maquinas de escrever; circulares; clichê esténcil;
clichés para tipografia; clipes de papel; clipes para
canetas; clipes para papel; cola de amido, para
papelaria ou uso domestico; cola para papelaria ou
para uso doméstico; colas para escritório ou uso
doméstico; colchetes para papel; compassos para
desenhar; componedores; cópias heliográficas
[plantas]; cortes histolôgicos para fins didáticos;
cromolitografias
cromos;
curvas
francesas;
decalcomania; decalque <papel para -); descanso
para copos de cerveja; descansos de mão para
pintores; descansos de papel redondos para mesa;
descansos de papel para copos ou garrafas;
documentos (máquinas laminadoras para -), para
escritórios; duplicadores (telas de tinta para -);
duplicadores [mimeografo; hectógrafo] elásticos para
escritório; eletrocardiógrafos (papel para -);
embalagem (material de -), feito de amido;
encadernaçao (fios para -); encadernação <tela para
-); endereçamento <placas para -), para máquinas
de endereçar; endereçar <máquinas para -);
endereço (selos para -); envelopes (maquinas de
escritorio para fechar -); esferas para canetas
esferográficas; esquadros para desenho; estatuetas
de papel machê; esteatita [giz para alfaiates];
estêncil; estêncil [papelaria]; etiquetas para fichas;
fichários para papeis soltos; figurinhas, exceto para
jogos; filme plástico para embrulhar; filtragem
(materiaispara -) [papel]; filtros de papel para café;
fitas corretivas [artigos de escritorio]; fitas de papel e
cartoes para gravação de programas de computador;
fitas de tinta; fitas para máquinas de escrever; folhas
absorventes de papel ou de plástico para embalar
produtos alimentícios; folhas de celulose reciclada
para embrulhar; folhas reguladoras de umidade,
feitas de papel ou de plástico para embalar produtos
alimentícios. franquear (máquinas de-) para uso em
escritorio; furadores [material de escritório]; galés
[tipografia]; galvanotipia (cliches de -); garrafas
(embalagens de papelão ou papel para -); garrafas
(invólucros de papelão ou papel para -); geográficos
(mapas -); giz (porta -); giz para alfaiates; giz para
escrever; giz para litografia; giz para marcar; globos
terrestres; godes para aquarelas; gravar (chapas ou
placas para -); gravuras; hectografos; higiênico
(papel -); horários impressos; ictiocola para escritório
ou uso doméstico; imagens [representações
gráficas]; impressão (conjuntos portáteis para -)
[material de escritório]; impressas <publicações -);
impressoras de computador (fitas de tinta para -);
impressos [gravuras]; indicadores não eletrônicos
para quadros; jornais; laços de papel; lacrar (cera
para-); lacrar (materiais para -) para papelaria; lápis
de carvão; lápis para lousa; letras de aço; letras e
números [caracteres de tipografia]; letreiros de papel
ou cartao; livros de canções [song books (ingl.)];
livros para escrever ou desenhar; livros razão; lixo
(sacos de -), de papel ou plastico lousas para
escrever; mapas geográficos; maquetes de
arquitetura; máquinas não elétricas para boletos de
cartão de crédito; marcadores de livros; marcadores
de texto [artigos de papelaria]; marcar (giz para -);
massa para modelar, exceto para uso odontológico;
material didático [exceto aparelhos]; matérias
plásticas para modelar; microondas (sacos para
cozinhar em forno ); mimeografar (aparelhos e
máquinas para -); minas de lápis; minas de lápis
(porta -); moldes para apagar; moldes para argila de
modelagem [material para artistas]; moldes para
confecção de vestuário; molduras para compor
[quadros]; móveis de arquivo [material de escritorio];
nanquim (tinta -); numeradores [máquinas para
numerar]; números [caracteres de tipografia];

obliteradora (máquina -) [máquina de selo]; obreias
para cartas; paletização (filme plástico, extensível,
para uso em -); panfletos; panfletos [flyers]; papéis
soltos <fichários para -); papel <fitas de -); papel
(guardanapos de -); papel (laços de -); papel (pesos
para -); papel carbono; papel cartão; papel
encerado; papel higiênico; papel laminado; papel
luminoso; papel machê; papel para cobrir vasos de
flores; papel para cópias [papelaria]; papel para
eletrocardiógrafos; papel para embalagem; papel
para embrulho; papel para máquinas registradoras;
papel para radiogramas; papel xuan [para pintura e
caligrafia chinesas]; papelão (tubos de -); papelão de
pasta [polpa] de madeira; papel-pergaminho;
passaporte (porta -); pastas [colas] para escritório ou
uso doméstico; pastas de arquivo; pastas para
documentos [artigos de papelaria]; pastas para
papéis; pastéis [lapis ou bastões]; pedras
litograficas; penas (limpa -) [canetas]; penas de aço;
pentes para marmorear; percevejos [tachas];
perfurar (máquinas para -) [material de escritório];
periódicos; picotar papel <máquinas para -) [artigo
de escritório]; pincéis [brochas]; pincéis para
escrever; pincéis para pintores; pintores de parede
<rolos para -); pintura (cavaletes para -); pinturas
[quadros] com ou sem moldura; placas de
endereçamento, para máquinas de endereçar;
placas para carimbar; plantas [impressos]; plástico
bolha [para embalagem ou empacotamento]; ponta
de pena de escrever de ouro; porta fita adesiva
[material de escritório]; porta passaporte; porta-talão
de cheques; prendedores para dinheiro; prospectos;
quadradas (réguas -); quadros (apagadores para -);
quadros (indicadores não eletrônicos para -);
quadros de avisos, de papel ou papelao; quadros de
pasta [polpa] de madeira [papelaria]; quadrosnegros; raspadeiras de escritório [apagadores];
recortes (álbuns de -); regretas [componedores];
régua t para desenho; réguas para desenhar; réguas
quadradas; representações gráficas; retratos;
revestimento de papel para gavetas [perfumado ou
não]; revistas em quadrinhos; rolos para pintores de
parede; rosários; sacos [invólucros, sacolas] para
embalar, de papel ou plástico; sacos de lixo, de
papel ou plástico; sacos para cozinhar em forno
microondas; selos [sinetes]; selos de correio; selos
para endereço; suportes de livros; suportes para
canetas e lápis; tabelas aritméticas; tabelas para
calcular; tachas [percevejos]; teares de jacquard
(cartões perfurados para -); tecidos para
encadernação; teclas para máquinas de escrever;
tela para decalque; tela para encadernação; telas de
tinta para duplicadores; telas de tinta para máquinas
de reprodução de documentos; telas gomadas para
papelaria; telas para pintura; terços; terrestres
(globos -); tinta (pedras de -) [recipientes de tintas];
tintas; tinteiros; tinteiros porta-canetas; tipografia
(caracteres de -); tipos [numerais e letras de
tipografia]; tiras adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; tiras de encadernação; toalhas de rosto,
de papel; traçar <estiletes para -) para desenho;
transparências [papelaria]; tubos de papelão;
umedecedores
[material
de
escritório];
umedecedores para superfícies gomadas [material
de escritório]; vasos de flores (papel para cobrir -);
vinhetas (aparelhos para fazer -); viscose (folhas de ) para embalar; agenda; caderneta de nota; caderno
escolar; caneta com multi-uso p.e. caneta-elógio,
caneta-lanterna; caneta comum ou de precisão para
desenho técnico; carga para caneta; carimbo; portalápis
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.840117124 08/05/2012
Tit.GOLD TARGE TECH CO., LTD. (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8561567
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003
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CFE(4) 26.3.4; 26.3.23; 26.11.3
NCL(10) 07 parafuso de cabeça esférica, guia linear,
módulo linear, atuadores lineares, plataforma de
posicionamento de precisão com motor linear, plano
inclinado de movimento reto-linear por rolamento de
esfera ou mancal giratório, plano inclinado linear
para suporte de carga, mancal para plano inclinado
linear,
rolamentos
industriais,
maquina
de
processamento de metais, ferramentas de máquinas
para processamento de metais, plataforma de
posicionamento linear para manuseio e transmissão,
plataforma cnc de posicionamento de precisão,
cremalheira, acoplamento, servomotores, motores
lineares, acionadores para motores, braços robóticos
para fins industriais
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, importação e exportação de
pneus e acessórios automotivos e representação
comercial
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.840117230 08/05/2012
Tit.J. HENRIQUES COMÉRCIO DE PNEUS E
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68723584000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FTIRES

003

CFE(4) 24.5.1; 24.11.1; 27.5.1
NCL(10) 03 cosméticos, perfumes, xampu e unhas
postiças
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES
No.840117345 08/05/2012
003
Tit.VALERIA RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA
- ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14797069000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REDIL OFERTAS

No.840117132 08/05/2012
003
Tit.SUN ACE KAKOH (PTE.) LTD. (SG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8502927
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUNACE
NCL(10) 01 produtos químicos para o uso na
fabricação de estearatos metálicos, estabilizadores e
aditivos de polímero
Procurador: BENNY SPIEWAK
No.840117167 08/05/2012
003
Tit.HLT INTERNATIONAL IP LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6608272
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STAY AHEAD
NCL(10) 43 aluguel de acomodações temporárias, a
saber, quartos de hotel, reservas, acomodações
temporárias, a saber, quartos de hotel; hotel, motel,
bar, cafeteria, restaurante, serviço de banquetes e
refeitório, aluguel de salas para realizar funções,
conferências, convenções, exposições, seminários e
reuniões
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.840117175 08/05/2012
Tit.SUN ACE KAKOH (PTE.) LTD. (SG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8502927
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUNACE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, importação e exportação de
pneus e acessórios automotivos e representação
comercial
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES
No.840117264 08/05/2012
Tit.CLASSIC COSMÉTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09055524000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GLOBAL CLASSIC

003

CFE(4) 18.1.14; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio eletrônico, compras coletivas
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES
No.840117949 09/05/2012
003
Tit.FER & SIM PRESTACAO DE SERVICOS EM
VIDEO S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57812091000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REVISTA RC ITAQUERA
NCL(10) 16 revista periódica
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840117965 09/05/2012
003
Tit.COMERCIO DE ARROZ BRAVO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82485228000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARROZ FOLHA AZUL

003

CFE(4) 24.5.1; 24.11.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, importação e exportação e
representação comercial
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES
CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 01 produtos químicos para o uso na
fabricação de estearatos metálicos metálicos,
estabilizadores e aditivos de polímero
Procurador: BENNY SPIEWAK
No.840117205 08/05/2012
Tit.J. HENRIQUES COMÉRCIO DE PNEUS E
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68723584000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E. PNEUS

003

No.840117302 08/05/2012
Tit.CLASSIC COSMÉTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09055524000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GLOBAL CLASSIC

003

CFE(4) 26.1.2; 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 30 arroz.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.840117973 09/05/2012
003
Tit.COMERCIO DE ARROZ BRAVO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82485228000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARROZ FOLHA VERDE
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profissionais para proteção; peças e equipamentos
automotivos; equipamentos e acessorios de
informatica, som video e equipamentos industriais.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840118040 09/05/2012
003
Tit.CORREIA ANDRADE SUPERMERCADOS LTDA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73734428000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAS

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 30 arroz.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.840117990 09/05/2012
003
Tit.MAC COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36425395000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MACSPORT'S

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio sob todas as suas formas, de
artigos e acessórios do vestuário e calçados.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.840118007 09/05/2012
003
Tit.MARBLE WORK COMERCIAL DE MARMORES
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06957238000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALPHAMAX MÁRMORES E GRANITOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercio de vidros temperados,
laminados, espelhos, molduras, refletivos, madeiras,
esquadrias em aluminio, e estruturas metalicas.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.840118023 09/05/2012
Tit.MJM CAÇAMBAS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12564631000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MJM CAÇAMBAS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de produtos alimenticios;
supermercado.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 locação de caçambas para entulhos,
remoção e transportes de materiais e entulhos não
perigosos.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.840118031 09/05/2012
Tit.GUARA COMERCIAL, IMPORTADOR E
EXPORTADOR LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08157850000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GUARÁ

No.840118058 09/05/2012
003
Tit.INSTITUTO AYRTON SENNA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00328072000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INGRESSO DO BEM
NCL(10) 41 venda de ingressos para shows,
espetáculos e outros eventos previstos no objetivo
social do requerente com a finalidade de custear
suas atividades.
Procurador: MIRIAM ESPINHAÇO
No.840118104 09/05/2012
003
Tit.SOCIÈTE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8466556
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 27.5.1,21
NCL(10) 39 armazenamento, distribuição e entrega
de alimentos e bebidas
Procurador: MÁRCIA CRISTINA RAFFAELLI
SANTANNA
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de mármores e granitos.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.840118015 09/05/2012
003
Tit.ANDRE LUIS DA SILVA & CIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11965777000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REIS & SILVA VIDROS

CFE(4) 3.5.17; 27.5.1
NCL(10) 35 comercio, importação e exportação de:
utensílios e equipamentos para cozinhas industriais;
utensílios e equipamentos para padarias e
açougues; equipamentos esportivos, para parques e
jardins;
utensílios
para
hoteis,
hospitais,
restaurantes, buffets, bares e similares; copos,
canecas, pratos e talheres em plastico, polipropileno,
polietileno, alumínio, aço inoxidavel e demais
utensílios para uso na industria, comercio e
domestico; moto bombas, motores e demais
equipamentos; eletrodomesticos; ventiladores, ar
condicionado, exaustores, balanças de todos os
tipos; equipamentos para lavanderias industriais e
hospitalares e peças de reposição; moveis para
residencia para escritorio e escolar; ferramentas
manuais e eletricas em geral; materiais de
construçâo; instrumentos musicais; uniformes,
tecidos, cama, mesa, banho e tapeçaria; acessorios

No.840118155 09/05/2012
003
Tit.AGMF - COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07439329000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TALGE
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, representação, distribuição,
importação e exportação de produtos médicos e
hospitalares e produtos descartáveis; gestão e
administração de negócios.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.840118163 09/05/2012
Tit.JKS CONFECCOES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10998725000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COLETIVO_SHOWROOM

003

CFE(4) 2.9.14; 26.4.7,26.4.9-10; 27.5.1
NCL(10) 06 aparelhos de fechamento que usam
circulação de fluídos e pressão diferencial, a saber,
válvulas metálicas, válvulas metálicas de alívio de
pressão, válvula de ruído metálica, diafragmas e
persianas de metal; aparelhos para a evacuação de
gases perigosos, a saber, válvulas metálicas,
válvulas metálicas de alívio de pressão, válvula
métalica de ruído, diafragmas de metal, persianas de
metal e tanques de decantação
Prior.:11 3 872 854
09/11/2011 FR
Procurador: FELSBERG, PEDRETTI E MANNRICH
ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de representação comercial
online, comércio de roupas e vestuários(ecommerce), publicidade, consultoria e intermediação
de negócios.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.

No.840118228 09/05/2012
003
Tit.SERGI-FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8502897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRANSFORMER PROTECTOR SERGI

No.840118171 09/05/2012
003
Tit.C&M CONSULTING & MANAGEMENT LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00522832000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: C&M
NCL(10) 37 prestação de serviços na área de
engenharia civil
Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840118180 09/05/2012
003
Tit.LINDENCORP DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07071841000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BIKELIN
NCL(10) 39 serviços de locação de bicicletas,
principalmente dentro de condominios.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.840118198 09/05/2012
003
Tit.DESENTUPIDORA EHIDRAULICA UNIÃO LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02829550000143
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DESENTUPIDORA E HIDRAULICA UNIAO
NCL(10) 37 desentupimento, de esgotos, limpeza de
caixa d'agua, calhas, rufos condutores, concertos de
valvulas, caça vazamentos.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 2.9.14; 26.4.7,26.4.9-10; 27.5.1
NCL(10) 07 aparelhos de fechamento que usam
circulação de fluidos e pressão diferencial, a saber,
válvulas não metálicas, válvulas não metálicas de
alivio de pressão, diafragmas e persianas; aparelhos
para a evacuação de gases perigosos, a saber,
válvulas não metálicas, válvulas não metálicas de
alívio de pressão, diafragmas, persianas e tanques
de decantação; aparelhos para a proteção contra
explosões e fogo de transformadores, a saber,
dispositivos para prevenção (controle) de explosões
e fogo em transformadores
Prior.:11 3 872 854
09/11/2011 FR
Procurador: FELSBERG, PEDRETTI, MANNRICH E
AIDAR ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

proteção de transformadores contra explosões e
fogo, a saber, dispositivos para a prevenção
(controle) de explosões e fogo em transformadores;
aparelhos extintores de incêndio; aparelhos para a
detecção de fogo, pressão, temperatura e circulação
de fluidos; injetores de gás, aparelhos para o
resfriamento por meios de mistura e circulação, a
saber, misturadores-circuladores para liquidos;
aparelhos e instrumentos elétricos e eletrônicos de
segurança e alarme para explosões, incendio e
pressão elevada, particularmente luzes de aviso,
sirenes, alarmes, lâmpadas sinalizadoras, faróis;
aparelhos, instrumentos e equipamento elétricos e
eletrônicos para recebimento, condução, comutação,
transformação, acumulação, regulação ou controle
de eletricidade, particularmente transformadores,
aparelhos, instrumentos e equipamentos a prova de
fogo, caixas de junção, caixas de controle e
estações de controle, caixas de desconexão, caixas
de válvulas; publicações eletrônicas (passíveis de
download)
Prior.:11 3 872 854
09/11/2011 FR
Procurador: FELSBERG, PEDRETTI, MANNRICH E
AIDAR ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS
No.840118244 09/05/2012
003
Tit.SERGI-FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8502897
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRANSFORMER PROTECTOR SERGI

CFE(4) 2.9.14; 26.4.7,26.4.9-10; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços científicos e tecnológicos,
pesquisa e desenho relacionado a estes, a saber,
avaliação, análise e pesquisa em campos científicos
e tecnológicos oferecidos por engenheiros sobre a
proteção de transformadores; serviços de pesquisa
industrial, a saber, pesquisa e desenvolvimento de
novos produtos e pesquisa técnica sobre proteção
de transformadores
Prior.:11 3 872 854
09/11/2011 FR
Procurador: FELSBERG, PEDRETTI E MANNRICH
ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS
No.840118252 09/05/2012
003
Tit.SERGI-FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8502897
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRANSFORMER PROTECTOR SERGI

No.840118236 09/05/2012
003
Tit.SERGI-FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8543151
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRANSFORMER PROTECTOR SERGI

No.840118210 09/05/2012
003
Tit.SERGI-FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8502897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRANSFORMER PROTECTOR SERGI

CFE(4) 2.9.14; 26.4.7,26.4.9-10; 27.5.1
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos cientificos de
medição, de sinalização, de controle (inspeção) e de
salvamento, particularmente aparatos para a

CFE(4) 2.9.14; 26.4.7,26.4.9-10; 27.5.1
NCL(10) 38 telecomunicações; comunicação via
terminais de computação; fornecimento de acesso
para uma rede de computadores global; correio
eletrônico; transmissão de mensagens, documentos
e imagens por meio de computador
Prior.:11 3 872 854
09/11/2011 FR
Procurador: FELSBERG, PEDRETTI E MANNRICH
ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS
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No.840118260 09/05/2012
003
Tit.SERGI-FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8543151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRANSFORMER PROTECTOR SERGI

CFE(4) 2.9.14; 26.4.7,26.4.9-10; 27.5.1
NCL(10) 37 construção civil, reparos, serviços de
instalação, em particular por meios remotos, de
aparelhos de fechamento que usam circulação de
fluidos e pressão diferenciada, de aparelhos para a
evacuação de gases perigosos, de aparelhos para a
proteção de transformadores de explosões e fogo,
de aparelhos extintores de incêndio, de aparelhos
para a detecção de fogo, pressão, temperatura e
circulação de fluidos, de injeções de gases, de
aparelhos de resfriamento através de mistura e
circulação, de aparelhos e instrumentos elétricos e
eletrônicos de segurança e alarme para explosões,
fogo e pressão elevada, de aparelhos, instrumentos
e equipamentos para recebimento, condução,
comutação, transformação, acumulação, regulação
ou controle de eletricidade
Prior.:11 3 872 854
09/11/2011 FR
Procurador: FELSBERG, PEDRETTI, MANNRICH E
AIDAR ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

CFE(4) 2.9.14; 26.4.7,26.4.9-10; 27.5.1
NCL(10) 11 aparelhos para o resfriamento através
de mistura e circulação, a saber, aparelhos para
resfriamento por injeção de gases ou líquidos
Prior.:11 3 872 854
09/11/2011 FR
Procurador: FELSBERG, PEDRETTI E MANNRICH
ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

CFE(4) 3.7.19; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, importação e exportação de:
cosméticos, produtos de perfumaria e produtos de
higiene pessoal para animais, medicamentos e
drogas para uso veterinário, alimentos para animais,
incluídos nesta classe.
Procurador: CARLOS DE LENA

No.840118295 09/05/2012
003
Tit.CAZI QUÍMICA FARMACÊUTICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44010437000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NOACNE
NCL(10) 05 medicamento de natureza humana.
Procurador: ROBERTO NUNES MARTINS

No.840118325 09/05/2012
Tit.REJUVENE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09447463000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CRYO-SCULPT

No.840118309 09/05/2012
Tit.REJUVENE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09447463000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CRYO - SCULPT

003

No.840118279 09/05/2012
003
Tit.SERGI-FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8502897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRANSFORMER PROTECTOR SERGI

CFE(4) 2.9.14; 26.4.7,26.4.9-10; 27.5.1
NCL(10) 16 material impresso, particularmente
revistas, jornais, publicações, prospectos, brochuras
e livretos comerciais, planos mecânicos e elétricos,
desenhos e documentação técnica (material
impresso)
Prior.:11 3 872 854
09/11/2011 FR
Procurador: FELSBERG, PEDRETTI E MANNRICH
ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS
No.840118287 09/05/2012
003
Tit.SERGI-FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8502897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRANSFORMER PROTECTOR SERGI

003

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, distribuição, importação e
exportação de produtos de higiene pessoal,
cosméticos, perfumes, medicamentos, instrumentos
e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e
laboratorial, incluídos nesta classe.
Procurador: CARLOS DE LENA

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(10)
05
medicamentos
e
produtos
dermatológicos;
produtos
e
medicamentos
farmacêuticos para cuidados da pele; substâncias
bio compatíveis para fins médicos para a redução de
rugas; drogas para uso medicinal; gelatina para uso
medicinal; produtos e reagentes químicos para uso
farmacêutico medicinal e dermatológico; implantes
dérmicos; medicamentos para uso humano;
implantes faciais; produtos dermatológicos injetados
dentro ou sob a pele para preencher rugas; produtos
dermatológicos contendo ácido hialurônico para
preencher rugas; ácido glicólico usado como
medicamento; ativador hormonal; medicamentos
administrados via implante subcutâneo; preparações
medicinais para crescimento do cabelo; implantes
cirúrgicos [tecidos vivos]; loções para uso
farmacêutico preparações farmacêuticas para cuidar
da pele; pomadas para uso medicinal; preparações
farmacêuticas; preparações químicas para uso
medicinal e farmacêutico; tónicos [medicamentos];
preparados químicos para os usos da cirurgia
plástica e da cosmetologia; injeção com pqhp para
rugas, micro depressões da pele e imperfeições
cutâneas; gel monofásico sem partículas feito á base
de ácido hialúronico.
Procurador: CARLOS DE LENA
No.840118317 09/05/2012
003
Tit.BEST IN SHOW DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15194421000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BEST IN SHOW

No.840118333 09/05/2012
Tit.REJUVENE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09447463000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CRYO-SCULPT

003

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 10 aparelhos para tratamento de
talangectasias, rejuvenescimento, remoção de
manchas e remoção de pelos, aparelhos de
depilação, aparelhos para massagens estéticas,
incluídos nesta classe.
Procurador: CARLOS DE LENA
No.840118430 09/05/2012
003
Tit.HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0401102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WINGLE
NCL(10) 09 cartões de dados; modems usb;
modems sem fio; portas de entrada; dispositivos de
terminais de comunicação de rede doméstica e
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equipamentos para acessar a internet, fazer
chamadas telefônicas, exibir vídeos e jogar jogos;
equipamentos e dispositivos de terminal de acesso a
banda larga adsl; roteadores; módulos de
comunicação; software na área de comunicação.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840118449 09/05/2012
Tit.INSTITUTO CERVANTES (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0258610
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IHOLA, AMIGOS!

003

CFE(4) 3.1.8; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de ensino do idioma espanhol
como língua estrangeira; formação de professores;
organização de provas pedagógicas; exposições
com fins culturais ou educativos; edição de textos e
videos educativos.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840118473 09/05/2012
003
Tit.TOMILHO ALIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11085742000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRANZ TOMATO
NCL(10) 30 ketchup (molho]; mostarda; temperos;
tempero [condimento]; condimentos; especiarias;
molhos <condimentos); molho de tomate; extrato de
tomate; molho para salada; ketchup de goiaba;
chutney (condimento]; molho de soja; molho de alho;
molho de manga-chutney; molho madeira; molho
inglês; tomate seco [tempero]; especiarias; açafrão
[temperos]; maionese; pimenta; pimenta-da-jamaica
[tempero]; pimentão [temperos]; sal para conservar
alimentos;
sal
de
cozinha;
cravos-da-india
[especiaria]; picles mistos [condimento]; canela
[especiaria]; vinagre; produtos para amaciar carne
para uso doméstico; açafrão-da-terra, para uso
alimentar.
Procurador: SIGNO MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.840118490 09/05/2012
Tit.MERCOGRÃOS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14209815000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MERCOGRÃOS IMP. & EXP.

Procurador: SIGNO MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.840118538 09/05/2012
003
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A MELHOR MÚSICA BRASILEIRA DE
TODOS OS TEMPOS
NCL(10) 38 difusão de programas de televisão, de
rádio e/ou de outro meio de comunicação, inclusive
virtual.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.840118546 09/05/2012
003
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A MELHOR MÚSICA BRASILEIRA DE
TODOS OS TEMPOS
NCL(10) 41 produção de programas de diversão, de
entretenimento, de espetáculo artísticos, esportivos
e culturais, inclusive de filmes cinematográficos para
serem veiculados através de televisão, rádio e/ou
qualquer outro meio de comunicação, inclusive
virtual; locação de produções audiovisuais, inclusive
de filmes cinematográficos, gravados em qualquer
tipo de suporte físico.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de açai
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.840145659 31/05/2012
Tit.BRAIN DIGITAL PUBLICIDADE E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13559558000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRAIN DIGITAL

003

No.840118716 09/05/2012
003
Tit.SIBELLY NUCCI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22302455894
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIBY
NCL(10) 41 apresentação de shows e eventos
musicais
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840119178 09/05/2012
Tit.LA RIVE SPÓLKA AKCYJNA (PL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7099118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LOU PRE

003

CFE(4) 26.4.10; 27.5.1
NCL(10) 35 agenciamento de espaço para
publicidade; locação; agenciamento, gestão e
intermediação; licenciamento, compra e venda
(intermediação de negócios comerciais) assessoria,
consultoria e informação em licenciamento
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

003

CFE(4) 1.5.1; 1.17.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comercio atacadista, importação e
exportação de: produtos alimenticios produtos
alimenticios de origem animal ou vegetal; alimentos
para animais; grãos de origem vegetal; bebidas;
materiais de construção; brinquedos; equipamentos
eletrônicos, de informática e de segurança;
pneumáticos e câmeras-de-ar; carvão vegetal; papel;
artigos do vestuário e acessorios; bolsas, malas e
artigos de viagem; e tecidos.

No.840145586 31/05/2012
Tit.LETICIA CHAVES DA SILVA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12647048000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AÇAÍDEIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia, produtos
alvejantes [lavanderia], produtos para limpeza à
seco; produtos para alisar [engomar], amaciantes de
tecidos [lavanderia], tira manchas, preparações para
limpeza, preparações para polimento, soluções para
decapagem, preparações abrasivas, cera para
assoalhos e móveis, polidor para sapatos,
antitranspirantes [produtos de toalete], produtos para
maquiagem,
preparações
removedoras
de
maquiagem, produtos depilatórios, desodorantes
para uso pessoal, produtos para barbear, loções
pós- barba, preparações cosméticas para o banho,
sabões, produtos de toalete, água de colônia, artigos
de perfumaria, perfumes, água de cheiro, óleos
essenciais,
cosméticos,
cremes
cosméticos,
máscaras de beleza, preparações para proteção
solar, xampus, loções capilares, coloração para os
cabelos, sprays para os cabelos, dentifricios.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840137745 24/05/2012
Tit.MARCELO PRADO DZIK (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14840551871
Procurador: O PRÓPRIO.

141

No.840145845 31/05/2012
003
Tit.MARIE-STELLA-MARIS HOLDING B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8543011
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARIE-STELLA-MARIS
NCL(10) 32 água mineral e gasosa, água de
nascente e outras bebidas não-alcoólicas
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840145861 31/05/2012
Tit.VINHOSONLINE LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15228137000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VINHOS ONLINE

003

CFE(4) 11.3.1; 19.7
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
vinhos, bebidas alcoólicas e bebidas não-alcoólicas
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 267

NCL(10) 35 comércio de cosméticos, produtos de
perfumaria,
de
higiene
pessoal,
produtos
farmaceuticos e homeopáticos.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA

No.840145888 31/05/2012
003
Tit.SANYO SPECIAL STEEL CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7862849
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HARMOTEX
NCL(10) 06 aço em folha, em haste, em pó, em
barra e/ou em forma de lingotes, canos de aço,
tubos de aço, fios de aço, ferro semi-trabalhado e
não-trabalhado
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840146540 31/05/2012
Tit.NLY SCANDINAVIA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8542937
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NELLY
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.840147414 01/06/2012
Tit.TOLDOS BRASIL LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05151195000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COBERTURA & CIA.

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 academia de ginástica
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA

No.840147287 01/06/2012
003
Tit.BRASILLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ELETRO ELETRÔNICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08922164000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRASILLUX

No.840147376 01/06/2012
Tit.L V L MOBRADI LTDA - ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15378505000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIO FITNESS CLUB

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 22 reparação e manutenção de balanças.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840147481 01/06/2012
Tit.LE MARTAN COLCHÕES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03599718000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EXCELLENCE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 academia de ginástica.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 11 -- reator térmico para produção de
energia; -- luminária; -- abajur ( quebra luz ); -elétricas ( lâmpadas ); -- tubos luminosos para
iluminação; -- materiais elétro eletrônicos; -reatores; -- sensores; filtros de linha.
Procurador: M.M. MARCAS E PATENTES S/C LTDA
(YOUSSEF MOURAD - MATRICULA 761)
No.840147350 01/06/2012
Tit.CARLOS DANIEL L ALMEIDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08051512000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAL BALANÇAS

No.840147384 01/06/2012
Tit.L V L MOBRADI LTDA - ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15378505000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DIBRA ARTIGOS ESPORTIVOS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 20 fabricação de colchões, colchões de ar
exceto para uso medicinal, colchões de molas,
colchonetes e travesseiros, incluidos nesta classe.
Procurador: REINHARDT PATENTES E MARCAS

003

No.840147490 01/06/2012
Tit.LE MARTAN COLCHÕES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03599718000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALLIANCE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 artigos esportivos a saber: roupas e
calçados.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 reparação e manutenção de balanças.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840147368 01/06/2012
Tit.L V L MOBRADI LTDA - ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15378505000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DIBRA ACADEMIA

No.840147392 01/06/2012
003
Tit.JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04483856000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UZIERVAS COSMÉTICOS E PRODUTOS
NATURAIS

003
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 20 fabricação de colchões, colchões de ar
exceto para uso medicinal, colchões de molas,
colchonetes e travesseiros, incluidos nesta classe.
Procurador: REINHARDT PATENTES E MARCAS

CFE(4) 27.5.1

No.840147511 01/06/2012
003
Tit.PRAVDA ESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13526498000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRAVDA MERGERS & AQUISITIONS
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NCL(10) 28 equipamentos esportivos em geral;
bolas para esportes e bolas para jogos, a saber,
bolas de futebol, bolas de tênis, bolas de basquete;
proteções para uso atlético, a saber, caneleiras,
joelheiras e protetores de perna; todos incluídos
nesta classe.
Prior.:010828523
23/04/2012 EM
Procurador: BHERING ADVOGADOS

Marca: ROSHAW

No.840147619 01/06/2012
Tit.STONE AGE EQUIPMENT, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8526672
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 avaliações de negócios; negócios
(assessoria em gestão de -); negócios(consultoria
em gestão de -); assessoria, consultoria e
informação empresarial; assessoria, consultoria e
informação em auditoria; assessoria, consultoria e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios; levantamentos de
informações de negócios; negócios (avaliações de -);
assessoria em gestão de negócios; gestão
(consultoria em -) de negócios; assessoria,
consultoria
e
informação
relacionadas
ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; asséssoria, consultoria .e
informação sobre oportunidades de negócio, exceto
serviços e negócios relacionados à moda, tais como
vestuário, calçados, telefones, celulares, artigos de
joalheria, jóias, bijuterias, artigos esportivos, roupas
para esporte, cosméticos e produtos e serviços
relacionados aos cuidados com a beleza, bolsas,
carteiras, cintos, artigos em couro e suas imitações,
artigos óticos, artigos de relojoaria, artigos de
perfumaria,
perfumes, produtos e serviços
relacionados aos mesmos, serviços de distribuição
de produtos e serviços de café.
Procurador: SPI MARCAS & PATENTES S/C LTDA
No.840147546 01/06/2012
011
Tit.ANTONIO JOSE R JUNQUEIRA VILELA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02693879868
*FALTA O PREENCHIMENTO DO CAMPO
DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE. APRESENTE
NOVO FORMULÁRIO COM O CAMPO
PREENCHIDO, OBSERVANDO AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MANUAL
DO USUÁRIO. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: JOSE EDUARDO L. PRADO
No.840147554 01/06/2012
Tit.NEPOS SISTEMAS DE CONTROLE E
AUTOMAÇÃO EM ESTACIONAMENTO E
TRÁFEGO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07760239000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NEPOS

003

CFE(4) 26.2.1; 26.3.10; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de conservação, reparação e
montagem de máquinas e equipamentos para
tratamento de efluentes e reciclagem de resíduos.
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.840147570 01/06/2012
003
Tit.ROSHAW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52539889000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROSHAW
CFE(4) 26.7.25; 26.13.25
NCL(10) 25 vestuário, calçados e artigos para a
cabeça; todos incluídos nesta classe.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840147635 01/06/2012
Tit.HORTA VITAE DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74242876000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HORTA VITAE

003

CFE(4) 26.2.1; 26.3.10; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, importação e exportação de
máquinas e equipamentos para tratamento de
efluentes e reciclagem de resíduos.
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.840147589 01/06/2012
003
Tit.ROSHAW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52539889000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROSHAW

003

CFE(4) 26.2.1; 26.3.10; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 07 máquinas e equipamentos para
tratamento de efluentes e reciclagem de resíduos.
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.

CFE(4) 26.4.4; 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 45 licenciamento ou cessão de direito de
uso de programas de computação.
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.

No.840147597 01/06/2012
003
Tit.ADIDAS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0002399
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRAZUCA
NCL(10) 25 vestuário, calçados e artigos para a
cabeça; todos incluídos nesta classe.
Procurador: BHERING ADVOGADOS

No.840147562 01/06/2012
003
Tit.ROSHAW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52539889000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

No.840147600 01/06/2012
Tit.ADIDAS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0002399
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRAZUCA

003

CFE(4) 26.11.12; 27.5.1
NCL(10) 35 indústria e comércio de produtos
alimentícios
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.840147651 01/06/2012
011
Tit.N&Y COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15077067000100
*DOCUMENTO(S) ASSINALADO(S) E NÃO
ANEXADOS: "CNPJ". APRESENTE, NO
FORMULÁRIO DE CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA, A DOCUMENTAÇÃO INDICADA OU
APRESENTE NOVO FORMULÁRIO SEM A
INDICAÇÃO DE QUE TAIS DOCUMENTOS FORAM
ANEXADOS. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: JOSÉ DOMINGOS DE LIMA FILHO
No.840147660 01/06/2012
011
Tit.N&Y COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15077067000100
*DOCUMENTO(S) ASSINALADO(S) E NÃO
ANEXADOS: "CNPJ". APRESENTE, NO
FORMULÁRIO DE CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA, A DOCUMENTAÇÃO INDICADA OU
APRESENTE NOVO FORMULÁRIO SEM A
INDICAÇÃO DE QUE TAIS DOCUMENTOS FORAM
ANEXADOS. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
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EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: JOSÉ DOMINGOS DE LIMA FILHO

biselamento ou chanfradura de vidros; insuflação ou
sopragem de vidros.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.

No.840147686 01/06/2012
Tit.ASSOCIACAO REVIVER GRP DE APO A
CRIANCA E AO ADOLECENTE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73803496000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REVIVER

No.840147740 01/06/2012
003
Tit.ARDAGH PACKAGING GROUP LIMITE (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8553017
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 26.3.23; 26.13.25
NCL(10) 42 projeto, concepção e desenho de vidros
e de produtos de vidro; controle de qualidade de
recipientes de vidro.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.

CFE(4) 5.1.1; 27.5.1
NCL(10) 45 prestação de serviços sociais de apoio à
criança e ao adolescente.
Procurador: LUIZ CARLOS DE CARVALHO
SILLERO
No.840147694 01/06/2012
003
Tit.NEXPRO INTERNATIONAL PANAMA, S.A. (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8550166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SENDTEL

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 09 aparelhos para gravação, transmissão
ou reprodução de som, imagem ou dados;
transportadores de dados magnéticos; equipamento
de processamento de dados e transmissão de
informação, computadores de mesa e portáteis;
telefones celulares, inteligentes, fones de ouvido
para celulares, carregadores elétricos para baterias
e baterias recarregáveis.
Procurador: MARIANA PEREIRA DE SOUZA
CHACUR
No.840147716 01/06/2012
003
Tit.ARDAGH PACKAGING GROUP LIMITE (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8553017
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.3.23; 26.13.25
NCL(10) 21 vidros e produtos de vidro; recipientes;
artigos feitos de vidro; produtos de vidro; artigos de
vidro para uso doméstico e para cozinha; vidros
coloridos;
vidros
crus;
copos;
vidros
semitrabalhados; recipientes de vidro; garrafas de
vidro, rolhas e tampas de vidro, jarras de vidro,
vidros em pó; vidros moldados; vidros em bruto;
vidros semi-acabados; vidros não processados.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.840147759 01/06/2012
003
Tit.NEXPRO INTERNATIONAL PANAMA, S.A. (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8550166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SENDTEL

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 38 serviços de telecomunicações, serviços
de rádios celulares, serviços de mensagens de voz;
comunicação por meio de terminais de computador;
serviços de transmissão de dados; links para
serviços de telecomunicações, serviços de acesso a
banco de dados; serviços de transmissão por
satélite; serviços de comunicação telefônica;
transmissão de mensagens e imagens com auxilio
de serviços de informática ou de telefones
inteligentes.
Procurador: MARIANA PEREIRA DE SOUZA
CHACUR
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços de atualização de programas
de computador, serviços de hospedagem de sítios
na internet, análise de sistemas de computação;
serviços de proteção anti-vírus; recuperação de base
de dados; consultoria para o projeto e
desenvolvimento de equipamentos e programas de
computador; programa de serviços para aparelhos
eletrônicos e elétricos; conversão de dados ou
documentos de meio fisico para eletrônico; criação e
manutenção de sítios da lnternet para terceiros;
recuperação de dados; serviços de projeto de artes
gráficas; projetos de sistemas de informação;
manutenção de programas de computador; aluguel
de servidores para lnternet e programas de
computador.
Procurador: MARIANA PEREIRA DE SOUZA
CHACUR
No.840147767 01/06/2012
003
Tit.ARDAGH PACKAGING GROUP LIMITE (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8553017
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.3.23; 26.13.25
NCL(10) 40 tratamento de materiais de vidro;
decoração, pintura e coloração de vidros; coloração
e pintura de vidros por meio de tratamento de
superfícies; aplicação de revestimentos em vidros,
aplicação de revestimentos protetores em vidros;

No.840147775 01/06/2012
003
Tit.NEXPRO INTERNATIONAL PANAMA, S.A. (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8550166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SENDTEL

No.840147821 01/06/2012
003
Tit.AGILENT TECHNOLOGIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4716728
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REALEDGE
NCL(10) 09 característica de componente de um
osciloscópio, notadamente, modo de aquisição de
sinais elétricos
Prior.:85/556,725
29/02/2012 US
Procurador: RODRIGO AFFONSO DE OURO
PRETO SANTOS
No.840147830 01/06/2012
003
Tit.LIGHT FORCE S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8552975
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TWIN-SET SIMONA BARBIERI
NCL(10) 18 couro e imitação de couro; sacos, bolsas
de viagem, bolsas, mochilas, malas e maletas de
viagem, estojos para chaves, carteiras, bolsas,
sacos para carregar maquiagem; guarda-chuvas.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.840147856 01/06/2012
Tit.MARTINELLI PESCA & NAUTICAL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00722437000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TORNADO

003
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CFE(4) 26.4.4; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 07 motores para barcos; motores, exceto
para veículos terrestres; motores propulsores, exceto
para veículos terrestres; motores elétricos, exceto
para veículos terrestres; motores de tração; partes,
componentes e acessórios de veículos naúticos
incluidos nesta classe.
Procurador: SIGNO MARCAS E PATENTES LTDA
No.840147880 01/06/2012
003
Tit.ANA APARECIDA MESQUITA FERREIRA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01348878754
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SER SAUDÁVEL FISIOTERAPEUTAS

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 45 licenciamento, no território nacional e no
exterior, de filmes para cinema, dvd, televisão
aberta, televisão paga, cabo por solicitação e
qualquer que seja o modo ou tecnologia de
transmissão ou de produção; cessão onerosa ou
gratuíta e licenciamento de filmes; agenciamento,
corretagem, transferência, cessão e alienação de
direitos para exibição de filmes para todos os meios
de difusão, inclusive cinemas, vídeos, locação,
celulares, salas de exibição, sejam públicas ou
particulares e por qualquer meio de transmissão ou
de reprodução.
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.840148020 01/06/2012
003
Tit.MSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10303286000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAUTECH
NCL(10) 02 tintas, vernizes, lacas, corantes e
pigmentos.
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840148038 01/06/2012
Tit.H2O DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15372472000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: H2O FILMS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 fisioterapia.
Procurador: O PROPRIO

003

CFE(4) 1.15.11; 7.1.24; 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 09 óculos; óculos de sol; estojos para
óculos; correntes para óculo; lupa; publicações
eletrônicas (para download, em especial. voltadas
aos temas de interesses pessoais e de mundo da
moda e assuntos destinados ao lar e decoração ;
publicaçoes on line, downloadble, em especial,
voltadas aos temas de interesses pessoais e de
mundo da moda bem como aqueles assuntos
relativos ao lar e à decoração; pincene; estojos para
pincene; estojos para lentes de contato, porta-cd;
lanterna mágica; ímãs. ímãs decorativos; mouse
pad; mouse; porta-telefones; porta cds, discos e
disquetes ou produtos que venham a substitui-los,
indicadores eletrônicos emissores de luz; fones de
ouvido; lupas decorativas; medidores; microfones;
prendedores de nariz para esporte e mergulho; olho
mágico para porta; pen-drives.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840148062 01/06/2012
Tit.H2O DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15372472000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: H2O FILMS

003

No.840147910 01/06/2012
003
Tit.ANA APARECIDA MESQUITA FERREIRA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01348878754
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLINICA DE FISIOTERAPIA E PILATES
SER SAUDAVEL

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 41 produção e co-produção de filmes;
promoção (organização) e realização de festivais e
mostras cinematográficas; distribuição no território
nacional e no exterior, de filmes para cinema, dvd,
televisão aberta, televisão paga, cabo por solicitação
e qualquer que seja o modo ou tecnologia de
transmissão ou de reprodução.
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 fisioterapia
No.840148003 01/06/2012
Tit.H2O DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15372472000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: H2O FILMS

003

No.840148054 01/06/2012
003
Tit.RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE
ROUPAS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49669856000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HOME SWEET HOME JOHN JOHN

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 intermediação na distribuição e
licenciamento, no território nacional e no exterior, de
filmes para cinema, dvd, televisão paga, cabo por
solicitação e qualquer que seja o modo ou tecnologia
de geração, transmissão ou de reprodução; criação,
quando convier, de subsidiárias para atuarem em
quaisquer
dos
campos
de
atividades
cinematográficas.
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.840148070 01/06/2012
003
Tit.RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE
ROUPAS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49669856000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HOME SWEET HOME JOHN JOHN

CFE(4) 1.15.11; 7.1.24; 25.1.25; 27.5.1
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NCL(10) 20 puxador de porcelana; mobiliário (peças
de); caixas de correio (exceto de metal ou alvenaria);
pufe; guarnições não metálicas para janelas;
almofadas de ar, exceto para uso medicinal; bufê
[mobiliário];mesa (carrinhos de servir à -) [móveis];
revestimentos removíveis para pias; rolhas, não
metálicas; divàs; dobradiças não metálicas; cabide
não metálico para chapéu; cadeira de balanço;
espelhos; estatuetas de madeira, cera, gesso ou
plástico; guarda-comidas não metálicos; invólucros
de madeira para garrafas; almofada não elétrica sem
fim terapêutico; armário bar; animais domésticos
(camas para -);assentos de metal; biombos; cabides
para vestuário; cestaria; cômodas com gavetas;
leques; porta-revistas; racks (ingl.);rattan (fr.);tampas
não metálicas para garrafas; balaio; bustos de
madeira, cera, gesso ou plástico; lamelas (persianas
-) de interior; persianas de madeira trançada
[mobiliário];porta-cd [móvel];cadeira ou poltrona
[mobiliário];guarnições não metálicas para móveis;
encosto de espuma; alimentos (decorações de
matérias plásticas para -);almofadas; assentos
[cadeiras];capas
para
vestuário
[armazenamento];cercados para bebê;cestos não
metálicos; porta-chapéus; rolhas para garrafas; rolos
de cama [travesseiros];criado mudo; cristaleira;
descanso ou apoio para o pé [mobiliário];casas
(números de -), não luminosos e não metálicos;
oratório [peça do mobiliário];cepo para cortar carne;
quadro decorativo; ganchos para cortinas; console;
baús não metálicos; caixilhos para molduras [ripas];
camas *; sinos-dos-ventos [decoração];estantes
[móveis]; banqueta [móvel];bibliotecas (prateleiras
para
-);
penteadeiras;
arca;
cantoneira
[mobiliário];rolo para estofado, cama e berço ;moisés
[cesta para carregar criança];cortinas de contas para
decoração; vime; banquinho [móvel]; apoio de
cabeça
[móveis];bancadas
de
lavatório
[mobiliário];baú para brinquedos; cabos de facas,
não metálicos; móbiles [decoração];sofás; tanques,
exceto de metal ou alvenaria; estojos de madeira ou
matérias
plásticas;
carrinhos
[mobiliário];travesseiros;
apoio
para
telefone
[móvel];cadeira para bebé;decoraçães de matérias
plásticas para alimentos; degraus não metálicos
[escadas portáteis];divisórias de madeira para
móveis; estátuas de madeira, cera, gesso ou
plástico; fechaduras não metálicas [exceto
elétricas];jardineiras
[móveis];aparadores
[bufê];bambu (cortinas de -);caixas de madeira ou
matérias plásticas; capas para vestuário [guardaroupa];conchas; obras de arte de madeira, cera,
gesso ou plástico; recipientes de plástico para
embalagem;
suportes
para
guarda-chuvas;
guarnições não metálicas para portas; chaves
(quadros para pendurar -);chaveiro [porta-chave,
parte do mobiliário];apoio para braço [móvel];apoio
para livro [móvel];bureau [escrivaninha com gavetal;
dispensadores fixos não metálicos de toalhas;
fechos não metálicos de recipientes; garrafas
(fechos não metálicos para -);anéis de cortinas;
balcàes; banquínhos para os pés; cabides; carrinhos
de serviyà mesa [móveis];painéis de afixação;
pedestais para vasos de flores; persianas internas
'para janelas [mobiliáriol; cortina de madeira;
poltronas;
carrinho
para
eletrodoméstico
[mobiliário];celulares
falsos
[objetos
de
decoração];cepo de cozinha; cortinas de bambu;
espreguiçadeiras [cadeiras];fechos n~o metálicos
para garrafas; arte (obras de -) de madeira, cera,
gesso ou plástico; artigos para cama [exceto roupa
de cama];bandejas de mesas; bandejas não
metálicas
*;bastidores para bordar; pé para móvel (não
metálíco);móbiles sonoros [decoraçãol; molduras
para quadros; porta-livros [móveisl; sacos de dormir
para acampamento; trocador de fralda portátil
[mobiliáriol; carrinhos de chá; maçaneta, não
metálica; maçaneta de porta, não metálica;
maçanetas de porcelana para portas.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840148089 01/06/2012
Tit.FLYMASTER AVIONICS, LDA. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8552932
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

003

Marca: FLYMASTER

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 09 dispositivos e instrumentos para
localização e navegação, em especial, dispositivos e
sistemas electrônicos e informáticos para apoio de
navegação e localização; software de localização e
navegação.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA

caixas confeccionadas em marfim; ornamentos em
marfim; enfeites confeccionados com imitações de
pedras semipreciosas; pedras preciosas; pedras
semipreciosas; imitações de pedras preciosas;
ornamentos decorativos confeccionados em pedras
preciosas, semipreciosas ou suas imitações;
ornamentos decorativos confeccionados em metais
preciosos ou semipreciosos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840148135 01/06/2012
003
Tit.RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE
ROUPAS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49669856000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HOME SWEET HOME JOHN JOHN

No.840148119 01/06/2012
003
Tit.RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE
ROUPAS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49669856000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HOME SWEET HOME JOHN JOHN

CFE(4) 1.15.11; 7.1.24; 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 14 bustos de metal precioso; jóias e
bijuterias; gravatas (alfinetes de -); prata (fios de -);
rádio-relógio, se comercializado como relógio; elo de
metal precioso; botton/broche; arte (objetos de -> de
metal precioso; estátuas de metal precioso;
estatuetas de metal precioso; pêndulos [relojoaria];
pérolas (jóias e bijuterias]; metal precioso (fios de ->
[jóias e bijuterias]; alfinetes de adereço; relógios [de
parede ou de sala];tiara; argola de uso pessoal
[bijuteria]; ornamentos de chapéus [de metal
precioso]; brincos; broches [jóias e bijuterias];
correntes de relógios; joalheria / bijuteria (artigos de );
ornamentos
para
calçados
[de
metal
precioso];pulseiras de relógio; pulseiras [jóias e
bijuterias]; relógios de controle; relógios de pulso;
estojos de relógios de pulso; chaveiros para uso
pessoal [exceto tipo carteira];balangandã [ornamento
ou amuleto, ordinariamente de metal, em forma de
figa> medalha, pendente de broche, argola ou
pulseira]; alfinetes de metal precioso; berloques
(jóias e bijuterias]; chaveiros de bijuteria; camafeu
(broche); ornamentos de azeviche; abotoaduras;
alfinetes
de
gravatas;
colares
[jóias
e
bijuterias];bracelete
de
qualquer
material
[jóia/bijuteria] ;adereços de prata; adereços [jóias e
bijuterias];anéis [jóias e bijuterias]; bijuteria 1
joalheria (artigos de ->; caixas de metal precioso;
estojos para relojoaria; medalhas; prendedores de
gravatas; tornozeleira (jóia/bijuteria);correntes [jóias
e bijuterias]; imitaçêes de pedras preciosas; marfim
(adereços de -[jóias e bijuterias]; pulseiras de
relógios ;relógios elétricos; caixas para jóias;
medalhées [jóias e bijuterias]; penduricalhos [jóias e
bijuterias]; caixas confeccionadas em materiais
nobres como azeviche, madrepérola, marfim, âmbar,
pedras preciosas ou semi-preciosas, pirata, entre
outros; ornamentos decorativos em metais preciosos
bem como com materiais nobres como marfim,
madrepérola, ambar, azeviche, pedras preciosas e
semi preciosas; enfeites decorativos em metais
preciosos ou semi preciosos, relógios; caixas
manufaturadas em imitação de pedras preciosas;

CFE(4) 1.15.11; 7.1.24; 25.1.25; 27.5.25
NCL(10) 20 puxador de porcelana; mobiliário (peças
de); caixas de correio (exceto de metal ou alvenaria);
pufe; guarnições não metálicas para janelas;
almofadas de ar, exceto para uso medicinal; bufê
[mobiliário];mesa (carrinhos de servir à -) [móveis];
revestimentos removíveis para pias; rolhas, não
metálicas; divàs; dobradiças não metálicas; cabide
não metálico para chapéu; cadeira de balanço;
espelhos; estatuetas de madeira, cera, gesso ou
plástico; guarda-comidas não metálicos; invólucros
de madeira para garrafas; almofada não elétrica sem
fim terapêutico; armário bar; animais domésticos
(camas para -);assentos de metal; biombos; cabides
para vestuário; cestaria; cômodas com gavetas;
leques; porta-revistas; racks (ingl.);rattan (fr.);tampas
não metálicas para garrafas; balaio; bustos de
madeira, cera, gesso ou plástico; lamelas (persianas
-) de interior; persianas de madeira trançada
[mobiliário];porta-cd [móvel];cadeira ou poltrona
[mobiliário];guarnições não metálicas para móveis;
encosto de espuma; alimentos (decorações de
matérias plásticas para -);almofadas; assentos
[cadeiras];capas
para
vestuário
[armazenamento];cercados para bebê;cestos não
metálicos; porta-chapéus; rolhas para garrafas; rolos
de cama [travesseiros];criado mudo; cristaleira;
descanso ou apoio para o pé [mobiliário];casas
(números de -), não luminosos e não metálicos;
oratório [peça do mobiliário];cepo para cortar carne;
quadro decorativo; ganchos para cortinas; console;
baús não metálicos; caixilhos para molduras [ripas];
camas *; sinos-dos-ventos [decoração];estantes
[móveis]; banqueta [móvel];bibliotecas (prateleiras
para
-);
penteadeiras;
arca;
cantoneira
[mobiliário];rolo para estofado, cama e berço ;moisés
[cesta para carregar criança];cortinas de contas para
decoração; vime; banquinho [móvel]; apoio de
cabeça
[móveis];bancadas
de
lavatório
[mobiliário];baú para brinquedos; cabos de facas,
não metálicos; móbiles [decoração];sofás; tanques,
exceto de metal ou alvenaria; estojos de madeira ou
matérias
plásticas;
carrinhos
[mobiliário];travesseiros;
apoio
para
telefone
[móvel];cadeira para bebé;decoraçães de matérias
plásticas para alimentos; degraus não metálicos
[escadas portáteis];divisórias de madeira para
móveis; estátuas de madeira, cera, gesso ou
plástico; fechaduras não metálicas [exceto
elétricas];jardineiras
[móveis];aparadores
[bufê];bambu (cortinas de -);caixas de madeira ou
matérias plásticas; capas para vestuário [guardaroupa];conchas; obras de arte de madeira, cera,
gesso ou plástico; recipientes de plástico para
embalagem;
suportes
para
guarda-chuvas;
guarnições não metálicas para portas; chaves
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(quadros para pendurar -);chaveiro [porta-chave,
parte do mobiliário];apoio para braço [móvel];apoio
para livro [móvel];bureau [esc.'ivaninha com gavetal;
dispensadores fixos não metálicos de toalhas;
fechos não metálicos de recipientes; garrafas
(fechos não metálicos para -);anéis de cortinas;
balcàes; banquínhos para os pés; cabides; carrinhos
de serviyà mesa [móveis];painéis de afixação;
pedestais para vasos de flores; persianas internas
'para janelas [mobiliáriol; cortina de madeira;
poltronas;
carrinho
para
eletrodoméstico
[mobiliário];celulares
falsos
[objetos
de
decoração];cepo de cozinha; cortinas de bambu;
espreguiçadeiras [cadeiras];fechos n~o metálicos
para garrafas; arte (obras de -) de madeira, cera,
gesso ou plástico; artigos para cama [exceto roupa
de cama];bandejas de mesas; bandejas não
metálicas
*;bastidores para bordar; pé para móvel (não
metálíco);móbiles sonoros [decoraçãol; molduras
para quadros; porta-livros [móveisl; sacos de dormir
para acampamento; trocador de fralda portátil
[mobiliáriol; carrinhos de chá; maçaneta, não
metálica; maçaneta de porta, não metálica;
maçanetas de porcelana para portas.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840148143 01/06/2012
003
Tit.RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE
ROUPAS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49669856000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HOME SWEET HOME JOHN JOHN

CFE(4) 1.15.11; 7.1.24; 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 16 artigos de papelaria, entre os quais
podem ser incluidos: lápis, canetas, blocos de papel,
réguas; cadernos; agendas; livros, revistas e
publicações impressas, em especial, com matérias
voltadas ao mundo da moda, interesse pessoal,
decoração e assuntos do lar; bandejas para
correspondência; calendário, caixas de papelão ou
papel, caixas para canetas; descansos para copos
de cerveja: descanso de papel para copos ou para
garrafas; cortador de papel. espátulas para cortar
papel; estátuas de papel marche; estojos para
artigos de escrever; lenços de papel; lenços de
papel para retirar maquiagem; filtro de papel; filtro de
papel para café; guardanapos de papel, marcador de
livro; jogo americano de papel; revestimentos de
papel para gavetas perfumados ou não; suportes
para livros; suportes para canetas e lápis; pesos
para papel; porta-caneta; porta talao de cheque;
roupas de mesa em papel (toalhas de mesa,
guardanapos, pano de prato); porta memorandos;
pincéis decorativos; gravuras; caixas para selos;
caixas para carimbos; porta-passaporte; artigos de
papelão.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840148186 01/06/2012
003
Tit.RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE
ROUPAS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49669856000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HOME SWEET HOME JOHN JOHN
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 08 cortadores*, cortadores de alimentos e
massas,
cortadores
[ferramentas
manuais],
cortadores de pizzas [ não elétricos], espátulas
[ferramentas manuais], facas*, lâminas [ferramentas
manuais], pizza (cortadores de-) [não elétricos]
Procurador: BICUDO & SBORGIA PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA.

CFE(4) 1.15.11; 7.1.24; 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 14 bustos de metal precioso; jóias e
bijuterias; gravatas (alfinetes de -); prata (fios de -);
rádio-relógio, se comercializado como relógio; elo de
metal precioso; botton/broche; arte (objetos de -> de
metal precioso; estátuas de metal precioso;
estatuetas de metal precioso; pêndulos [relojoaria];
pérolas (jóias e bijuterias]; metal precioso (fios de ->
[jóias e bijuterias]; alfinetes de adereço; relógios [de
parede ou de sala];tiara; argola de uso pessoal
[bijuteria]; ornamentos de chapéus [de metal
precioso]; brincos; broches [jóias e bijuterias];
correntes de relógios; joalheria / bijuteria (artigos de );
ornamentos
para
calçados
[de
metal
precioso];pulseiras de relógio; pulseiras [jóias e
bijuterias]; relógios de controle; relógios de pulso;
estojos de relógios de pulso; chaveiros para uso
pessoal [exceto tipo carteira];balangandã [ornamento
ou amuleto, ordinariamente de metal, em forma de
figa> medalha, pendente de broche, argola ou
pulseira]; alfinetes de metal precioso; berloques
(jóias e bijuterias]; chaveiros de bijuteria; camafeu
(broche); ornamentos de azeviche; abotoaduras;
alfinetes
de
gravatas;
colares
[jóias
e
bijuterias];bracelete
de
qualquer
material
[jóia/bijuteria] ;adereços de prata; adereços [jóias e
bijuterias];anéis [jóias e bijuterias]; bijuteria / joalheria
(artigos de ->; caixas de metal precioso; estojos para
relojoaria; medalhas; prendedores de gravatas;
tornozeleira
(jóia/bijuteria);correntes
[jóias
e
bijuterias]; imitaçêes de pedras preciosas; marfim
(adereços de -)[jóias e bijuterias]; pulseiras de
relógios ;relógios elétricos; caixas para jóias;
medalhées [jóias e bijuterias]; penduricalhos [jóias e
bijuterias]; caixas confeccionadas em materiais
nobres como azeviche, madrepérola, marfim, âmbar,
pedras preciosas ou semi-preciosas, pirata, entre
outros; ornamentos decorativos em metais preciosos
bem como com materiais nobres como marfim,
madrepérola, ambar, azeviche, pedras preciosas e
semi preciosas; enfeites decorativos em metais
preciosos ou semi preciosos, relógios; caixas
manufaturadas em imitação de pedras preciosas;
caixas confeccionadas em marfim; ornamentos em
marfim; enfeites confeccionados com imitações de
pedras semipreciosas; pedras preciosas; pedras
semipreciosas; imitações de pedras preciosas;
ornamentos decorativos confeccionados em pedras
preciosas, semipreciosas ou suas imitações;
ornamentos decorativos confeccionados em metais
preciosos ou semipreciosos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840148402 01/06/2012
Tit.KAREN LUCENA TRENTINI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15315223000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SCALER

003

No.840148437 01/06/2012
003
Tit.S.A. ANGEL BARALDO C.I.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8550255
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRENTO
NCL(10) 08 ferramentas e instrumentos manuais
(propulsão muscular); cutelaria; armas brancas;
aparelhos de barbear.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840148445 01/06/2012
003
Tit.NICOVENTURES LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8347727
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KUJU
NCL(10) 10 dispositivos médicos, a saber,
dispositivos médicos para uso humano, incluindo,
mas não limitado, sprays de boca, sprays nasais e
inaladores.
Procurador: JOSÉ EDUARDO DE V. PIERI
No.840148453 01/06/2012
003
Tit.S.A. ANGEL BARALDO C.I.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8550255
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KRICO
NCL(10) 13 armas de fogo; munições e projéteis;
explosivos; fogos de artifício.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840148461 01/06/2012
003
Tit.AVEO PHARMACEUTICALS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8358575
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STOTIXA
NCL(10) 05 produtos farmacêuticos para a
prevenção e tratamento de câncer
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840148470 01/06/2012
003
Tit.AVEO PHARMACEUTICALS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8358575
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TIVOPATH
NCL(10) 05 produtos farmacêuticos para a
prevenção e tratamento de câncer.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840148488 01/06/2012
003
Tit.NICOVENTURES LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8347727
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KUJU
NCL(10) 34 cigarros, tabaco, produtos de tabaco,
isqueiros, fósforos, artigos para fumantes.
Prior.:2604631
15/12/2011 GB
Procurador: JOSÉ EDUARDO DE V. PIERI
No.840148500 01/06/2012
003
Tit.SPORTSDIRECT.COM RETAIL LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8553114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPORTSDIRECT.COM

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 273

Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840148550 01/06/2012
003
Tit.NICOVENTURES LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8347727
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KUJU
NCL(10) 34 sucedâneos de tabaco, cigarros
contendo sucedâneos de tabaco, dispositivos que
contenham nicotina, não para fins médicos.
Procurador: JOSÉ EDUARDO DE V. PIERI

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de publicidade; serviços de
gerenciamento
de
negócios;
serviços
de
administração empresarial; serviços de funções de
escritório; serviços de compilação e fornecimento de
banco de dados e informações de negócios, preços
e estatísticas; serviços de fornecimento de espaço
em web sites para propaganda de produtos e
serviços; serviços de assessoramento de negócios,
serviços promocionais e serviços de informações;
serviços relacionados a controle, digitalização,
rotulagem ("tagging") e segurança de estoque;
serviços
de
estabelecimento,
organização,
administração, operação e supervisão de planos de
fidelidade de clientes, vendas, incentivos e
atividades promocionais e serviços de orientação,
consultoria e informações relacionados a tais
serviços; serviços de gerenciamento de negócios,
incluindo
assistência
e
orientação
para
estabelecimento e gerenciamento de lojas varejistas;
serviços de publicidade por mala direta; serviços de
distribuição de amostras e ítens promocionais;
serviços de marketing; serviços de informações e
assessoramento de negócios prestados on-line a
partir de um banco de dados de computador ou a
partir da internet; serviços varejistas on-line; serviços
de compilação, em benefício de terceiros, de uma
variedade de produtos e serviços permitindo aos
clientes que convenientemente visualizem e
adquiram esses produtos e serviços em uma loja de
departamentos, ponto de vendas atacadistas,
supermercado, parque varejista de descontos, loja
e/ou concessionária varejista por meio de um canal
de compras televisivo ou a partir de um catálogo por
venda pelo correio ou por meio de orientação e
assistência na seleção de produtos; serviços de
concessão a varejistas em lojas; serviços de
fornecimento de um guia de publicidade on-line
pesquisável apresentando produtos disponíveis para
venda.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840148518 01/06/2012
003
Tit.NICOVENTURES LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8347727
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KUJU
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas, a saber,
preparações para uso humano incluindo, mas não
limitado a adesivos transdermicos, pastilhas e microcomprimidos.
Prior.:2604631
15/12/2011 GB
Procurador: JOSÉ EDUARDO DE V. PIERI
No.840148526 01/06/2012
003
Tit.PFIZER AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7264305
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRAVOCOM
NCL(10) 05 preparação farmacêutica, a saber, uma
preparação oftálmica.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840148542 01/06/2012
003
Tit.PFIZER AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7264305
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUMIPROST
NCL(10) 05 preparação farmacêutica, a saber, uma
preparação oftálmica.

No.840148569 01/06/2012
003
Tit.PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134619
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUMEPRIX
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas para o
tratamento de doenças anti-inflamatórias, doenças
autoimunes, enfermidades da pele, asma e outras
enfermidades do pulmão, doenças oncológicas e
preparações hormonais medicinais.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840148585 01/06/2012
003
Tit.SENNHEISER ELECTRONIC GMBH & CO. KG
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0347191
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.13.25; 26.15.25
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos elétricos,
eletrônicos e ópticos de medição, sinalização e
controle (supervisão) incluídos na classe 09, a saber,
aparelhos e instrumentos elétricos de eletro-acústica
e suas peças; aparelhos e instrumentos para
gravação, transmissão e reprodução de sinais de
áudio e suas peças, incluídos na classe 09;
transmissores, aparelhos receptores, a saber,
receptores hf, módulos de entrada hf, aparelhos para
gravação e reprodução de sinais elétricos, a saber,
sinais sonoros, aparelho para transmissão sem fio
de informação acústica; suportes de dados contendo
programas, software, a saber, disquetes, fitas,
discos; sistemas de guia eletro-acústicos e
visualmente identificáveis, incluindo sistemas de guia
multi-linguais,
consistindo
em
transmissores,
receptores, a saber, receptores de sinal sonoro e
fones de ouvido; aparelhos para enviar, transmitir e
receber sinais sonoros ou de vídeo, a saber,
aparelhos de transmissão de som de alta frequência
e aparelhos tecnológicos de transmissão de som,
dispositivos de transmissão, a saber, transmissores
e receptores de bolso, uhf de bolso e transmissores
e receptores vhf e suas peças, receptores de
diversidade, pequenos aparelhos de mão, aparelhos
de gravação local, a saber, transmissores de banda
larga com receptores de comando, transmissores de
canal de retorno, receptores de programa de
diversidade, transmissores de comando; antenas,
aparelhos eletrônicos para sistemas de banda
estreita e banda larga em tecnologia de transmissão
de som, transmissores, a saber, transmissores de
multi-canais
e
transmissores
infra-vermelho,
receptores, a saber, receptores de multi-canais, de
canal único e de canal duplo; aparelhos de cabeça,
receptores presos ao queixo ("chin strap receivers"),
e peças para os mencionados produtos; aparelhos
para transmissão de som e aparelhos para
reprodução de som; transmissores e receptores
infra-vermelho e hv, a saber, mono, estéreo, canal

duplo e receptores presos ao queixo ("chin strap
receivers"), aparelhos e auxiliares para audição e
fala, aparelhos para instalações de conferência,
aparelhos para transmissão analógica e digital de
sinais de áudio, vídeo e dados, software para os
mencionados sistemas para controle, sintonização e
verificação, aparelhos e instrumentos para
conferência e tecnologia de telecomunicações,
segurança de vôo, relatórios e comunicações
militares; microfones, a saber, microfones dinâmicos,
microfones de condensador, microfones de eletreto,
microfones presos à cabeça ("head strap
microphones"), microfones pescoço de cisne,
microfones direcionais, microfones sem fio,
microfones plug-in, microfones com transmissores
integrados, a saber, microfone de condensador com
transmissores de alta frequência inbuilt, módulos de
microfone, microfones individuais, microfones de
pressão, microfones com interruptor bidirecional
("two-way switch microphones"), módulos de
microfone
interfacial,
microfones
interfaciais,
cápsulas de microfone e peças para os mencionados
produtos, distribuidores de isolamento de microfone,
transformadores,
estojos
de
microfone,
transformadores eletro-acústicos, a saber, fones de
ouvido, fones de ouvido dinâmicos, fones de ouvido
eletrostáticos, fones de ouvido sem fio, fones de
ouvido para uso em aviões, ônibus e trens, a saber,
transmissão infra-vermelho ou de alta-frequência,
fones de ouvido com compensação de ruido ativo,
alto-falantes,
peças
e
acessórios
para
transformadores e fones de ouvido eletro-acústicos,
a saber, almofadas de ouvido, controles de volume,
amplificadores, a saber, amplificadores de alta
qualidade e termiônicos, contatos de acumulador,
aparelhos de tomada de carga, cabos de aparelhos
de mão.
Prior.:30 2012 010 691 24/01/2012 DE
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840148593 01/06/2012
003
Tit.TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0137960
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OS SIMPSONS
NCL(10) 03 sabonetes; sabões para as mãos;
sabões líquidos; detergentes para uso doméstico;
xampus e condicionadores para os cabelos; gel de
banho e ducha; perfumes e colônias; água de
toalete; bálsamo labial; pasta de dente e
antissépticos bucais; banho de espuma; óleo de
banho e sais de banho; pós para banho; loções para
pele, cabelos, rosto e corpo; creme para rosto e
corpo; creme para os cabelos; creme para as mãos;
creme de proteção solar; creme de bronzeamento;
vaporizador corporal; laquê para cabelos e gel para
cabelos; vaporizadores aromatizados para ambiente;
cosméticos para cuidados do corpo e de beleza;
creme de massagem; loção de massagem; óleo de
massagem; creme de barbear; espuma de barbear;
gel de barbear; loção de barbear; sabão de barbear.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840148607 01/06/2012
003
Tit.TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0137960
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OS SIMPSONS
NCL(10) 18 bolsas femininas; carteiras; guardachuvas; mochilas esportivas e mochilas; sacolas;
bolsas de livros; bolsas escolares; bolsas para
viagem; bolsas de praia; capangas; bolsas de mão;
bolsas esportivas; bolsas de viagem; necessaires
vendidas vazias; malas; maletas de documentos;
roupas para animais; estojos para chaves de couro
ou de imitação de couro.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840148615 01/06/2012
003
Tit.SENNHEISER ELECTRONIC GMBH & CO. KG
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0347191
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provimento de fortalecimento e outras propriedades
ao concreto.
Prior.:85504286
27/12/2011 US
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ

Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.840148666 01/06/2012
Tit.INGRASYS TECHNOLOGY INC. (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8553084
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ISECUCLOUD

CFE(4) 26.13.25; 26.15.25
NCL(10) 10 aparelhos médicos; aparelhos e
instrumentos médicos na área de audiologia;
auxiliares elétricos de audição, amplificadores de
audição,
auxiliares
de
audição
operados
eletronicamente, aparelhos para terapia da fala,
aparelhos de transmissão e reprodução para
pessoas surdas e parcialmente surdas.
Prior.:30 2012 010 691 24/01/2012 DE
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840148623 01/06/2012
003
Tit.TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0137960
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OS SIMPSONS
NCL(10) 32 água potável; bebidas energéticas;
águas aromatizadas; sucos de frutas; bebidas
aromatizadas com frutas; concentrados à base de
sucos; limonadas; ponche; bebidas não alcoólicas, a
saber, bebidas gasosas e refrigerantes gasosos;
bebidas não alcoólicas contendo sucos de frutas;
milk shake; água gaseificada; bebidas esportivas;
bebidas isotônicas; xaropes e concentrados para
fabricar refrigerantes; água mineral engarrafada;
sucos de frutas, verduras e legumes.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840148640 01/06/2012
Tit.INGRASYS TECHNOLOGY INC. (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8553084
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ISECUCLOUD

003

Marca: THE EVOLUTION OF INFRANSTRUCTURE
NCL(10) 18 bolsas de tecido para compras; bolsas
para compras feitas de tecidos em tela para
embalagens de produtos e ítens de alimentação
comercializados no varejo; bolsas de tecido
reutilizável para carregar produtos de lojas de
alimentos e de feiras de produtos alimentícios.
Prior.:85504286
27/12/2011 US
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840148712 01/06/2012
003
Tit.PET KING BRANDS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5040000
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ORATENE
NCL(10) 05 preparações enzimáticas para
administração oral para controle de infecções da
cavidade oral em animais.
Prior.:85/486,352
02/12/2011 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 serviços de projeto de software de
computador; serviços de atualização de software de
computador; serviços de manutenção de software de
computador; serviços de aluguel de software de
computador; serviços de consultoria em software de
computador; serviços de instalação de software de
computador; serviços de estudos para projetos
técnicos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840148682 01/06/2012
Tit.INGRASYS TECHNOLOGY INC. (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8553084
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ISECUCLOUD

003

003

No.840148720 01/06/2012
003
Tit.PROPEX OPERATING COMPANY LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8428778
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE EVOLUTION OF INFRASTRUCTURE
NCL(10) 19 produtos para construção, a saber,
tecidos para telhados tecidos, revestidos e
laminados, tecidos para isolamento/proteção tecidos,
revestidos e laminados; produtos geosintéticos, a
saber, têxteis tecidos, não tecidos, costurados,
compostos, compreendendo materiais naturais ou
sintéticos (feitos pelo homem) para uso na
estabilização do solo, separação do solo, drenagem
do solo, pavimentação, reforço do solo, controle de
sedimentos, sistemas de impermeabilização de
aterros, controle de erosão e estabelecimento de
vegetação; produtos de recreação, a saber, produtos
têxteis feitos de tecidos sintéticos (feitos pelo
homem) na forma de cobertura para piscinas sob
medida; tecidos para agricultura tecidos e não
tecidos feitos de materiais sintéticos (feitos pelo
homem) para uso em contenção de vegetação.
Prior.:85504286
27/12/2011 US
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840148739 01/06/2012
Tit.PET KING BRANDS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5040000
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ORATENE VETERINARIAN

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 serviços de consultoria em segurança;
serviços de inspeção de fábricas para fins de
segurança; serviços de combate ao fogo.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de instalação e reparo de
alarmes de incêndio; serviços de instalação e reparo
de alarme antifurto.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840148658 01/06/2012
003
Tit.PROPEX OPERATING COMPANY LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8428778
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE EVOLUTION OF INFRASTRUCTURE
NCL(10) 17 produtos de embalagem, a saber,
revestimento de paredes para isolamento de
construções residenciais na forma de tecidos
revestidos e laminados feitos de materiais sintéticos
(feitos pelo homem) ou de folhas de tecidos
revestidos e laminados feitos e materiais sintéticos
(feitos pelo homem) utilizados como uma barreira
isolante contra infiltrações na construção de
edifícios; produtos para construção em concreto na
forma de fibras de polipropileno e aço para uso no

No.840148690 01/06/2012
003
Tit.PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7880057
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PARLIAMENT YOUR WORLD, YOUR
RULES
NCL(10) 34 tabaco, bruto ou manufaturado; produtos
de tabaco, incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas,
fumo para enrolar seus próprios cigarros, fumo de
cachimbo, fumo de mascar, rapé, cigarro
aromatizado de cravo; tabaco em pó umidificado
("snus"); substitutos do fumo (não para uso médico);
artigos para fumantes, incluindo papel e tubos para
cigarros, filtros para cigarros, latas de fumo, estojos
para cigarros e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de
bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
Prior.:51378/2012
06/02/2012 CH
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840148704 01/06/2012
003
Tit.PROPEX OPERATING COMPANY LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8428778
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 2.9.10; 27.5.1
NCL(10) 05 preparações enzimáticas para
administração oral para controle de infecções da
cavidade oral em animais.
Prior.:85/486,369
02/12/2011 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840148747 01/06/2012
003
Tit.VICTORIA'S SECRET STORES BRAND
MANAGEMENT, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5053919
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VICTORIA'S SECRET
NCL(10) 35 serviços de publicidade e marketing em
mídia, serviços de fornecimento de informações online relacionadas aos serviços de entretenimento
supracitados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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No.840148801 01/06/2012
003
Tit.VASCUTEK LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0236349
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VASCUTEK
NCL(10) 10 aparelhos e instrumentos cirúrgicos,
médicos, odontológicos e veterinários; dispositivos
médicos;
dispositivos
médicos
implantáveis;
implantes cirúrgicos; dispositivos médicos para uso
em procedimentos endovasculares; próteses;
próteses para implante cirúrgico; enxertos; enxertos
artificiais; enxertos vasculares; enxertos vasculares
artificiais; enxertos endovasculares; enxertos
endovasculares artificiais; enxertos vasculares e
válvulas
cardíacas;
dispositivos
médicos
implantáveis compreendendo uma válvula cardíaca e
um enxerto vascular protético; válvula enxerto
vascular combinados para o coração e para a aorta;
combinação de válvula de coração biológico com
enxerto vascular moldado; materiais de enxerto
cirúrgico; material de barreira de tecido implantável;
stents
[endopróteses
vasculares];
stents
{endopróteses vasculares] torácicos; enxertos de
stents [endopróteses vasculares] torácicos; sistemas
de enxertos de stents [endopróteses vasculares];
sistemas de enxertos de stents [endopróteses
vasculares] tendo componentes de perna de
comprimentos variáveis; sistemas de enxerto de
stents [endopróteses vasculares] torácicos; sistemas
dispensadores para sistemas de enxerto para reparo
de aneurisma; sistemas de reparo de aneurisma;
válvulas cardíacas artificiais para próteses cirúrgicas;
sistemas de reposição de válvula cardíaca artificial;
válvulas cardíacas artificiais; válvulas cardíacas
protéticas; condutos de válvula cardíaca; válvulas
cardíacas de tecido parauso em cirurgia
cardiovascular; cateteres; orifícios de acesso;
materiais de sutura; placas de tecido; ligaduras de
tecido; placas de reparo de hérnia para reparo e/ou
para reconstrução de tecido interno; partes e
acessórios para todos os produtos anteriormente
mencionados.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840148810 01/06/2012
003
Tit.PROPEX OPERATING COMPANY LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8428778
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE EVOLUTION OF INFRASTRUCTURE
NCL(10) 28 produtos de recreação, a saber,
produtos tecidos feitos de tecidos sintéticos (feitos
pelo homem) na forma de capas para trampolins.
Prior.:85504286
27/12/2011 US
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840148828 01/06/2012
003
Tit.CRODA INTERNATIONAL PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6595375
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KERAMIMIC
NCL(10) 01 produtos químicos para uso na indústria;
produtos químicos para uso em composições para
cuidados pessoais; produtos químicos para uso em
produtos para o cuidado dos cabelos; ingredientes
para produtos cosméticos; ingredientes para
produtos para o cuidado dos cabelos; produtos
químicos à base de proteínas para o reparo dos
cabelos e par o aumento da força dos cabelos.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840148836 01/06/2012
003
Tit.CRODA INTERNATIONAL PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6595375
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KERAVIS
NCL(10) 01 produtos químicos para uso na indústria;
produtos químicos para uso em composições para
cuidados pessoais; produtos químicos para uso em
produtos para o cuidado dos cabelos; ingredientes
para produtos cosméticos; ingredientes para
produtos para o cuidado dos cabelos; produtos
químicos à base de proteínas para o reparo dos
cabelos e para o aumento da força dos cabelos.
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Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840148860 01/06/2012
Tit.KATIA LADISLAU DE ARAUJO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17711979860
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KRHARA CONCEPT OF BEAUTY

003

CFE(4) 27.5.11
NCL(10) 03 shampoo, condicionador, mascara,
tronco,
oleos,
silicones,
serum,
coloração,
descolorante, água oxigênada, alisante, laque para
cabelo, sabonete, esmalte, removedor de esmalte,
pomadas capilares, algodão, cera depilação,
preparação bronzear
No.840153279 05/06/2012
Tit.REAL MADRID CLUB DE FUTBOL (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0394629
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REAL MADRID

003

CFE(4) 27.5.1; 29.1.4
NCL(10) 28 jogos e brinquedos artigos para
ginastica e esporte não incluidos em outras classes,
decorações para árvores de natal
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840153295 05/06/2012
Tit.REAL MADRID CLUB DE FUTBOL (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0394629
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REAL MADRID

003

No.840157320 11/06/2012
003
Tit.BRINGER AIR CARGO TAXI AEREO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02527325000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRABOX

CFE(4) 1.1.15; 27.1.13; 27.5.2,25
NCL(10) 39 39 e 0040 entrega de mercadorias
390027 39 e 0041 entrega de mercadorias por
catálago 390089 39 e 0042 entrega de pacotes
390020
Procurador: BRUNO MARCELO RENNO BRAGA
No.840157371 11/06/2012
003
Tit.BUHLER INDIA PVT. LTD. (IN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8567212
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ULTRAGERM
NCL(10) 07 máquinas e ferramentas mecânicas;
motores (exceto para veiculos terrestres );
acoplamentos de maquinas e componentes de
transmissão (exceto para veiculos terretres );
equipamentod agricolas incluindo de polimento de
arroz, incluindas nesta classe .
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840157380 11/06/2012
003
Tit.BUHLER INDIA PVT. LTD. (IN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8567476
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ULTRAWHITE
NCL(10) 07 máquinas e ferramentas mecânicas;
motores (exceto para veiculos terrestres ),
acoplamentos de máquinas e componentes de
transmissão ( exceto para veiculos terrestres );
equipamentos agrícolas incluindo máquinas de
polimento de arroz, incluidas nesta classe.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840157398 11/06/2012
003
Tit.BUHLER INDIA PVT. LTD. (IN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8567476
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ULTRAPOLY
NCL(10) 07 máquinas e ferramentas mecânicas,
motores
(exceto
para
veiculos
terrestres);
acoplamentos de máquinas e componentes de
transmissão (exceto para veiculos terrestres),
equipamentos agrícolas incluindo máquinas de
polimento do arroz, incluidas nesta classe.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840157428 11/06/2012
003
Tit.SOLAR VIEJO DE LAGUARDIA, SL. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8567328
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOLAR VIEJO
NCL(10) 33 vinhos, vinhos espumantes
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.

CFE(4) 27.5.1; 29.1.4
NCL(10) 21 utensílios e recipientes para a casa ou
cozinha, pentes e esponjas, escovas (exceto para
pinturas), materiais para fabricação de escovas,
materais de limpeza, palhas de aço, vidro não
trabalhado (exceto para cosntrução) artigos de
vidros, pratos, porcelana e louça de faiança, não
incluidos em outras classes.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.840157436 11/06/2012
Tit.HEROFLON S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8567344
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HEROFLON HF

003
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Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GELÉIA DE MOCOTÓ PODEROSA

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de matérias plásticas não
processadas, propaganda, gestão de negócios,
administração de negócio e fundações de escritório.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.840157444 11/06/2012
Tit.HEROFLON S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8567344
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HEROFLON HF

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 doces; geléias.
Procurador: IVANA SANTOS VOLPONI
No.840161980 14/06/2012
003
Tit.RIO BIKE TUR SERVIÇOS DE TURISMO E
LAZER LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15350550000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RIOBIKETUR

CFE(4) 25.1.1; 27.5.1
NCL(10) 01 matérias plásticas não processadas.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.

CFE(4) 3.7.16; 6.1.2; 18.1.5; 27.5.1
NCL(10) 12 bicicletas motorizadas ou não e outros
meios de transporte não motorizados.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ

No.840158025 12/06/2012
003
Tit.CLEIDE DIAS SIQUEIRA DE OLIVEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15501762000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AMOREKINHO
NCL(10) 35 comercio atraves de qualquer meio de
artigos do vestuario comercio atraves de qualquer
meio do vestuario infantil
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840165285 19/06/2012
Tit.P2 ESTALEIRO S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14185954000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OCEANA

No.840158963 12/06/2012
Tit.LUIZ CARLOS MAGNO SILVA DESING
GRAFICO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13122894000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REVISTA SERTANEJO VIP

No.840165935 19/06/2012
Tit.R18 COMUNICAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05692431000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E-SOUL

003

CFE(4) 27.5.1,6
NCL(10) 42 serviço de elaboração, concepção e
desenvolvimento de ferramentas analíticas.
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.840165951 19/06/2012
003
Tit.ECOSYNTH CONSULTORIA EM TRATAMENTO
DE ÁGUA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13727611000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECOSYNTH

003

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 37 contração, montagem, instalação,
manutenção,
concervação,
concervação,
modernização e reparos de equipamentos,
máquinas, sistemas tubulações, estruturas e
acessórios maritimos, serviços de construção e
reparação de embarcações de quaisquer meios
flutuantes; construção e manutenção de oleoduto,
perfuração de poços, construção de portos,
construção de quebra-mar; serviços de tranporte
maritimo; serviço de reparação naval; consultoria e
assessoria em construção naval.
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA

CFE(4) 8.1.9; 26.7.7; 27.5.25
NCL(10) 16 revista
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840161034 14/06/2012
Tit.FÁBRICA DE DOCES EDRAS REZENDE
SOCIEDADE LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07551095000180

003

CFE(4) 19.1.4; 27.5.10,25
NCL(10) 35 comércio de: tabacaria, charutaria,
cachimbos, piteiras cigarros, artigos de cutelaria
como facas, tesouras, canivetes etc, livros revistas,
artigo do vestuario como camisetas, moletons, etc,
acessorios como mochilas, pochetes, bolsas,
bebidas e artigos de artesanato como caixa de
madeira e objetos de adorno
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.840165820 19/06/2012
Tit.POPYP TABACARIA LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10736508000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POPIPE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio[ atraves de qualquer meio] de
aparelho e instrumentos de controle (inspeção),
dioxido de cloro, difusores de ar atm (ativador
metábolico).
Procurador: DR.EDUARDO MARTINELLI JÚNIOR
No.840165986 19/06/2012
003
Tit.ECOSYNTH CONSULTORIA EM TRATAMENTO
DE ÁGUA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13727611000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ATM

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 277

No.840166192 19/06/2012
003
Tit.EMBRAER S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07689002000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VISIONA
NCL(10) 12 veículos aéreos e espaciais para fins
civis e militares; aparelhos, máquinas e dispositivos
aeroespacias.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio [atraves de qualquer meio] de
aparelhos e instrumentos de controle (inspeção),
dióxido de cloro, difusores de ar; atm (ativador
metabólico).
Procurador: DR.EDUARDO MARTINELLI JÚNIOR
No.840166117 19/06/2012
003
Tit.EMBRAER S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07689002000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VISIONA
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos elétricos e
cientificos para vigilância aeroespacial, incluido, mas
não limitado, satélites artificiais, aparelhos de radar,
cãmeras de pouca luz, câmeras de captação de
imagem térmica, câmeras de vídeo, receptores de
gps, altímetros, instrumentos para navegação,
receptores de vídeo, sensores de proximidade de
solo, simuladores, produtos eletrônicos militares.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840166125 19/06/2012
003
Tit.JHSF SHOPPINGS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07275103000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CJ SHOPPS
NCL(10) 35 serviços de administração de centros
comerciais
de
compras;
administração
e
planejamento de shopping center
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840166133 19/06/2012
003
Tit.FORD MOTOR COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0048062
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOURNEO COURIER
NCL(10) 12 carros, caminhões, vans e partes dos
mesmos
Procurador: JACQUES LABRUNIE
No.840166141 19/06/2012
003
Tit.EMBRAER S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07689002000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VISIONA
NCL(10) 42 pesquisas aeroespaciais; conceção;
projeto e desenvolvidos de software no segmento
aeroespacial.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840166150 19/06/2012
Tit.EMBRAER S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07689002000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VISIONA
NCL(10) 38 serviços de telecomunicação
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS

003

No.840166168 19/06/2012
003
Tit.EMBRAER S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07689002000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VISIONA
NCL(10) 35 importação, exportação, comercialização
e locação de satélites artificiais e veículos aéreos e
espaciais.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS

No.840166370 19/06/2012
011
Tit.NAXENTIA CONSUTORIA EMPRESARIALL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11891693000176
*APRESENTE NOVA PROCURAÇÃO SEM
QUALQUER TIPO DE RASURA. CUMPRA A
EXIGÊNCIA COM O CÓDIGO DE SERVIÇO 338
(CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DECORRENTE
DO EXAME FORMAL EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C.
No.840166397 19/06/2012
011
Tit.NAXENTIA CONSUTORIA EMPRESARIALL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11891693000176
*APRESENTE NOVA PROCURAÇÃO SEM
QUALQUER TIPO DE RASURA. CUMPRA A
EXIGÊNCIA COM O CÓDIGO DE SERVIÇO 338
(CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DECORRENTE
DO EXAME FORMAL EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C.
No.840166540 19/06/2012
Tit.HOSTING S.A. (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8655812
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REDAKI

003

CFE(4) 24.5.1; 24.17.1; 27.5.1
NCL(10) 36 seguros; negócios financeiros; negócios
monetários; negócios imobiliários, incluíndo-se,
serviços relacionados com os negócios financeiros e
monetários; ou seja, serviços de todos os institutos
bancários e instituições relacionadas a estes, tais
como agências de cambio ou serviços de
compensação; serviços de institutos de crédito que
não sejam bancos, tais como associações
cooperativas de crédito, companhias financeiras
individuais, prestamistas, serviços de fundos de
investimentos, a companhias de holding; serviços de
corretoras de valores e de bens; serviços
relacionados com negócios monetários, assegurados
por agentes responsáveis; serviços prestados em
relação com a emissão de cheques de viagens e
cartas de crédito; serviços de adminsitradores
imobiliários, isto é, serviços de aluguel, cotações de
bens imobiliários ou de sócios capitalistas; serviços
relacionados com seguros, tais como serviços
prestados por agentes ou corretores de seguros,
serviços prestados a seguradoras e aos segurados e
os serviços de subscrição de seguros; serviços de
casas ou redes de cobranças por conta por terceiros,
transferências monetárias dentro e fora do país.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.840166567 19/06/2012
Tit.HOSTING S.A. (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8655812
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REDAKI

003

CFE(4) 24.17.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 propaganda; gestão de negócios;
administração de negócios; funções de escritório,
incluindo-se, serviços que comportam o registro ,
transcrição, composição, compilação, transmissão
ou sistematização de comunicações escritas e de
gravações assim como a exploração ou compilação
de dados matemáticos e estatistícos; serviços das
agencias de publicidade , assim como serviços tais
como a distribuição de amostras, diretamente ou por
correio, distribuição de amostras. publicidade relativa
a outros serviços, tais como os que tenham relação
com empréstimos bancários ou publicidade por
radio, venda de produtos pelo varejo, assim como
serviços de importação e exportação.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840166583 19/06/2012
Tit.TABACALERA HERNANDARIAS S/A (PY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4749936
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TH

003

CFE(4) 1.15.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 atividade comercial no atacado e/ou
varejo, importação e exportação de produtos de
tabaco, fumo, cigarros, cigarrilhas e produtos para
fumantes.
Procurador: BICUDO & SBORGIA PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA.
No.840166672 19/06/2012
003
Tit.SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60500139000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: POR DENTRO DA GEOGRAFIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 livros eletrônicos; livros editados por cdrom, programas de computador destinados ao
ensino e educação; discos compactos (audio e
video) destinados ao ensino e educação, filmes e
videos educativos, softwares destinados ao ensino e
educação; publicações eletronicas na área de
educação e correlatas.
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para prestação de serviços financeiros, em especial
para a realização de contratos de compra e venda ,
software para realização de verificações biométricas,
software para realização de reservas, software para
leitura de informações e consulta de conteúdos de
midia através de portais da internet, software para o
processamento de operações de pagamento.
Prior.:010556348
12/01/2012 EM
*POR OMISSÃO DOS DADOS DA PROPRIEDADE
UNIONISTA.
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA

Marca: D'LURDES

Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840166699 19/06/2012
003
Tit.SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60500139000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COLEÇÃO FRONTEIRAS

CFE(4) 8.7.4; 11.1.2; 11.3.18; 27.5.1
NCL(10) 43 restaurante e similares; fornecimento de
alimentos preparados preponderantemente para
consumo domiciliar; serviços de alimentação para
eventos e recepções - bufê; treinamento em
desenvolvimento profissional e gerencial.
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 06 livros eletronicos; livros limitados por cdrom, programas de computador destinados ao
ensino e educação; discos compacto e video)
destinados ao ensino e educação; filmes e videos
educativos, softweres destinados ao ensino e
educação; publicação eletrônicas na área de
educação e correlatas.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840166745 19/06/2012
Tit.DIEGO DA SILVA LUCIANO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15441706000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PERIFERICO P

003

No.840172931 26/06/2012
003
Tit.DBI PERFUMARIA LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05132795000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LADY UNIVERSO
NCL(10) 35 comércio varejista de artigos de
perfumaria, cosméticos, beleza e de higiene pessoal.
Procurador: CLEBER COSTA & GILBER BENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840173385 26/06/2012
Tit.DELPHARM HOLDING (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8632979
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

No.840180454 02/07/2012
004
Tit.DESKO GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8260478
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PENTA SCANNER
NCL(10) 09 aparelhos de entrada e saída de dados
eletrônicos, em especial, teclados, leitores de
cartões magnéticos e gravadores de cartões
magnéticos, leitoras de cartões inteligentes e
gravadores de cartões inteligentes, hardware e
software para códigos de barra; leitores de ocr
(reconhecimento ótico de caracteres), software para
interfaces de barramento; sistemas de segurança de
dados, em especial aparelhos de entrada e saída,
software para interfaces de comunicação, software
para interfaces de aplicação; controladores de
software para aparelho de entrada e saída de dados;
aparelho de entrada e saída de dados para
transções de pagamentos e seu respectivo software;
aparelhos eletrônicos de entrada e saída de dados
para o gerenciamento do transporte de pessoas e
materiais, e seu respectivo software; equipamento e
software para o reconhecimento eletrônico de
impressões e de caligrafia, bem como para o
reconhecimento de padrões de todos os tipos;
software e hardware de criptografia.
Prior.:010556348
12/01/2012 EM
*POR OMISSÃO DA PRIORIDADE UNIONISTA.
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.840181280 03/07/2012
Tit.ROBSON E NETO LTDA-ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13199472000167
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.1.15; 26.1.18; 27.5.21,25
NCL(10) 25 bermuda, camiseta, regata, boné, calça,
polo, short, moda feminina , moda masculina roupa
infantil etc...
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840168411 21/06/2012
003
Tit.POUSADA ESTALAGEM DA COLINA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05567354000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POUSADA ESTALAGEM DA COLINA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 agência de acomodações; auto-serviço;
restaurante.
No.840172923 26/06/2012
003
Tit.LOURDES NUNES CARDOSO ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11498624000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 26.1.11; 29.1.2,12
NCL(10) 35 serviços de venda de fabricação
terceirizada de produtos farmacêuticos e serviços de
venda de fabricação terceirizada de produtos
veterinários, todos feitos por terceiros.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840176376 28/06/2012
004
Tit.PERAME COMÉRCIO DE TELAS E ARAMES
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03552566000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TAPFORTE
NCL(10) 19 tela para proteção de guarda chuva
*POR INCORREÇÃO NA MARCA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840180420 02/07/2012
004
Tit.DESKO GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8260478
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PENTA SCANNER
NCL(10) 42 atualização de software; software de
computador (atualização de-); consultoria em
matéria de hardware e software de computador;
serviços de concepção de software; serviços de
programação de computador, instalação e
manutenção de software; configuração de redes de
computadores através de software; conversão de
programas e dados de computador; aluguel de
software de computadores; restauração de dados de
computadores; todos os serviços acima referidos em
especial relacionados com software para verificação
de passaportes e documentos de identidade,
software para verificação de assinaturas, software

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 manutenção de veículos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840182449 04/07/2012
141
Tit.CHEE SIANG INDUSTRIAL CO., LTD (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4998944
Procurador: GEORGE AFONDOPULOS JUNIOR
No.840182465 04/07/2012
141
Tit.CHAN MING YANG (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8655693
Procurador: GEORGE AFONDOPULOS JUNIOR
No.840183194 04/07/2012
Tit.TIAGO BETTENCOURT DA CÂMARA,
UNIPESSOAL LTDA (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8603634
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THE BEACHIES

004
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CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 20 fixador para prender toalhas de praia na
areia
Prior.:010544724
06/01/2012 EM
*POR INCORREÇÃO NOS DADOS DA
PRIORIDADE UNIONISTA.
Procurador: PAOLA ILIA BLANCO KÖLBE
No.840184271 05/07/2012
003
Tit.BRASMÁQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00145531000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASMAQUINAS IRRIGAÇÃO E
MAQUINAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
35
comercialização
de
produtos
agropecuarios, herbicidas, inseticidas, fertilizantes,
produtos
veterinario
implementos
agricolas,
maquinas agricolas e respectivas peças para
reposição, tratores agricolas e respectivas peças
para reposição e acessorios
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercio e distribuição (importação ) de
artigos para higiene infantil e adulto. cosmeticos,
artigos de perfumaria e brinquedos
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840184603 05/07/2012
Tit.THIAGO BETTENCOURT DA CÂMERA,
UNIPESSOAL LDA (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8603588
Apres.: Tridimensional ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 26.15.25
NCL(10) 35 serviços publicitario, campanhas
publicitarias, suporte publicitário, propaganda,
marketing, publicidade
Procurador: PAOLA ILIA BLANCO KOLBE
No.840185006 05/07/2012
003
Tit.PROSEG-TREINAMENTO E ASSESSORIA
TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
- ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35510783000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROSEG

No.840184280 05/07/2012
003
Tit.FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP
RODOVIARIOS DE ERGSUL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92819234000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FETERGS FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS
DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO
DE RIO GRANDE DO SUL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 acessoria e consutoria em saúde
ocupacional, higiene do trabalho, consultoria
empresarial em medicina e segurança do trabalho,
realização de exames médicos ocupacionais
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
39
serviços
para
satisfazer
as
necessidades dos individuos no ramo de tranporte
rodoviários e transportes publicos
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840184298 05/07/2012
003
Tit.ROMANO DISTRIBUIDORA LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72266828000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROMANO DISTRIBUIDORA

No.840185030 05/07/2012
003
Tit.ACADEMIA DE DANÇA P/B LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07839778000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTATO DO CORPO RITIMOS A DOIS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 academia de dança de salão
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840187300 09/07/2012
011
Tit.PATRÍCIA PEREIRA NEGREIROS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07801123000170
*A IMAGEM DA MARCA NÃO ESTÁ NÍTIDA.
REENVIE UMA NOVA IMAGEM DIGITAL,
ATENDENDO AO REQUISITO DE NITIDEZ
NECESSÁRIO PARA PLENA IDENTIFICAÇÃO DOS
ELEMENTOS DA MARCA REQUERIDA. DESTACASE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO
NO ATO DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: SUZANA MARIA DA SILVA CORTES
RODRIGUES
No.840187327 09/07/2012
011
Tit.PEDRAS PRECIOSAS COMÉRCIO DE
MÁRMORES E PROJETOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13918903000106
*A IMAGEM DA MARCA NÃO ESTÁ NÍTIDA.
REENVIE UMA NOVA IMAGEM DIGITAL,
ATENDENDO AO REQUISITO DE NITIDEZ
NECESSÁRIO PARA PLENA IDENTIFICAÇÃO DOS
ELEMENTOS DA MARCA REQUERIDA. DESTACASE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO
NO ATO DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: SUZANA MARIA DA SILVA CORTES
RODRIGUES
No.840191758 12/07/2012
003
Tit.MECAN INDÚSTRIA E LOCAÇÃO DE EQUIP.
PARA CONSTRUÇÃO LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20243945000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MECANDECK
NCL(10)
37
aluguel,
reparos,
instalação,
manutenção e assistência técnica de veículos em
geral, máquinas e equipamentos utilizados na
construção, a saber: andaimes e pisos para
andaimes metálicos e não metálicos, guinchos,
elevadores de obra, escoramentos, torres,
cimbramentos,
formas,
plataformas
de
trabalho/serviço, escadas, palcos e estruturas de
acesso de um modo geral de metal e aço, coletores
de lixo e resíduos, acoplamentos de eixos,
elevadores para agricultura, máquinas para
ajustagem, alimentadores, aros para lubrificação,
cabos de controle para máquinas e motores, mastros
de carga, compactadores, aros para lubrificação,
cabos de controle para máquinas e motores, mastros
de carga, compactadores de lixo, correias e
correntes para elevadores, eixos de máquinas,
aparelhos para elevação, engrenagens para redução
de velocidade, escadas rolantes, esteiras rolantes,
guias para máquinas, guindastes, aparelhos para
manuseio de carga e descarga, máquinas para
içamento e rebocamento, partes, componentes e
acessórios de máquinas, veículos e implementos,
monta-cargas para caminhões e para vagões
(elevadores), motores elétricos, rampas de
carregamento,
roldanas,
máquinas
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transportadoras/moedoras e trituradores de lixo;
sistema eletromecânico para acionamento de
cancelas de elevadores de obras e ferramentas
manuais, lâminas manuais e elétricas.
Procurador: SÂMIA BATISTA AMIN
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No.840195575 16/07/2012
Tit.ZAMBON S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5956927
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: M MONURELLE ZAMBON

003

No.840192800 13/07/2012
003
Tit.BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82344425000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEUHOLERITE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de imóveis
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.

CFE(4) 24.17.25; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 35 canal de comunicação via online que
visa a interação entre a empresa e funcionário.
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.840192860 15/06/2012
003
Tit.NATÁLIA LINS PINHEIRO FALCÃO (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15709290000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NATA ACESSORIOS

CFE(4) 2.3.25; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias pra uso em lavanderia; preparações
para limpar, polir, decapar e abrasivas; sabões;
sabões para uso pessoal; detergentes íntimos;
perfumaria, óloes essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifrícios.
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840195745 16/07/2012
003
Tit.L'OREAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0075183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOIS DE NUIT
NCL(10) 03 sabonetes, perfumes, água de toalete,
desodorante (perfumaria), spray corporal (uso
cosmético), xampus, óleos essenciais, loções pósbarba.
Prior.:12/3901425
01/03/2012 FR
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.840195877 16/07/2012
Tit.IRON PUMP A/S (DK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8639230
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IRONPUMP

003
No.840198400 18/07/2012
003
Tit.PROXIMO SPIRITS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8640025
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: coyote
NCL(10) 33 vodka, bebidas á base de vodka não
contendo
bebidas
energéticas
ou
bebidas
formuladas com cafeina.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840201109 20/07/2012
Tit.QSOFT CONSULTING LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5099900
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 3.13.1; 27.5.1
NCL(10) 14 fabricação de bijuterias e artefatos
semelhantes.
No.840192916 19/06/2012
003
Tit.ADM MALL PATRIMONIAL LTDA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04951401000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING PREMIO BARREIRAS
NCL(10) 35 consultoria comercial pública e privada e
administração em shopping center's.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840193483 13/07/2012
011
Tit.ELLOS PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
GESTÃO COMERCIAL LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08919408000173
*REENVIE A IMAGEM DA MARCA SEM RASURAS
E OBSERVE AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
DO MANUAL DO USUÁRIO ACERCA DA
REIVINDICAÇÃO DE CORES. DESTACA-SE QUE
O ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO NO ATO
DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES. ERRO NO PREENCHIMENTO
DOS CAMPOS: DADOS DO DOCUMENTO DE
ARRECADAÇÃO, APRESENTAÇÃO E NATUREZA.
APRESENTE NOVO FORMULÁRIO,
OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO MANUAL DO USUÁRIO.
CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O CÓDIGO DE
SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA
DECORRENTE DO EXAME FORMAL EM PEDIDO
DE REGISTRO).
Procurador: NEHEMIAS GUEIROS JÚNIOR

No.840197608 18/07/2012
011
Tit.PAMELA CRISTINA MARTINS DA SILVA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36961225802
*1. A IMAGEM DA MARCA NÃO ESTÁ NÍTIDA.
REENVIE UMA NOVA IMAGEM DIGITAL,
ATENDENDO AO REQUISITO DE NITIDEZ
NECESSÁRIO PARA PLENA IDENTIFICAÇÃO DOS
ELEMENTOS DA MARCA REQUERIDA. DESTACASE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO
NO ATO DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES. 2. FALTA O PREENCHIMENTO
DO CAMPO DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE.
APRESENTE NOVO FORMULÁRIO COM O
CAMPO PREENCHIDO, OBSERVANDO AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MANUAL
DO USUÁRIO. 3. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: EDSON MARQUES COSTA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 07 bombas para fins industriais de qualquer
natureza, incluindo fins marítimos e em alto mar e
para uso no setor energético, especialmente
transporte de fluidos, incluindo bombas centrífugas,
bombas de pistão, bombas hidráulicas, bombas de
turbinas, bombas de deslocamento positivo, bombas
de adernamento, bombas de engrenagens (internas
e externas), dispositivos de regulação e controle
para uso em conexão com bombas e estações de
bombeamento, filtros para bombas e estações de
bombeamento; e partes e acessórios (não incluídos
em outras classes) para estes produtos.
Prior.:VA 2012 00152 16/01/2012 DK
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840196610 17/07/2012
Tit.ANDRE LUIZ DE ALMEIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13946966802
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANDRÉ IMÓVEIS

003

003

CFE(4) 1.1.1; 26.1.1
NCL(10) 35 serviços de publicidade, marketing e
promoção; incluindo tais serviços fornecidos através
da internet.
Procurador: KRIS WILLIAMSON
No.840202156 20/07/2012
003
Tit.ARCELORMITTAL FLAT CARBON EUROPE
S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6649025
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AMSTRONG
NCL(10) 40 serviços de processamento de materiais;
tratamento de aços, de metais comuns e de suas
ligas; todas as transformações mecânicas,
termomecânicas ou químicas das propriedades e
características dos metais, incluindo redução direta
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de ferro, têmpera de metais, acabamento de
superfícies de metais, brasagem, fundição,
anodização,
cromagem,
aglomeração,
eletrogalvanização,
fosfatagem,
trituração,
modelagem,
estanhagem,
galvanização,
niquelagem,
laminagem,
blindagem,
corte,
polimento, magnetização, folheamento, cunhagem,
decapagem e soldadura; reciclagem de produtos
metálicos; processamento de materiais ao longo de
processo de fabricação de produtos metálicos, tais
como trabalhos de forja, de prensa, de
rebarbamento, de usinagem, de laminagem e de
enformação de metais; processamento a vácuo;
nitruração (processamento de materiais); montagem
de
perfilados
metálicos
(para
terceiros);
processamento de materiais para a caldeiraria.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840202652 23/07/2012
003
Tit.LM COMERCIO DE PAES LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15360599000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESQUINA DO PÃO
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Procurador: LUCIANA MENDES ASSUMPÇÃO
No.840202822 23/07/2012
003
Tit.ORTOSUL ORTODONTIA ESPECIALIZADA
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10432609000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ORTOSUL ORTODONTIA ESPECIALIZADA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 prestação de serviços de atriz e modelo.
Procurador: PERLA NATHALY POLLONIO
No.840214421 31/07/2012
003
Tit.IPANEMA ACESSORIOS E JOALHERIA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07252296000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IPANÚ

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 serviços dentários.
Procurador: LUCIANO VINICIUS SANTOS DE
AZEVEDO
No.840202970 23/07/2012
Tit.CANON KABUSHIKI KAISHA (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0020710
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CANON

003

CFE(4) 8.1.1; 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 43 padaria e confeitaria.
Procurador: A PROVINCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.840202660 23/07/2012
011
Tit.AGRIUM INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0378437
*A PROCURAÇÃO NÃO ESTÁ DATADA. CUMPRA
A EXIGÊNCIA COM O CÓDIGO DE SERVIÇO 338
(CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DECORRENTE
DO EXAME FORMAL EM PEDIDO DE REGISTRO.
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.840202679 23/07/2012
011
Tit.AGRIUM INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0378437
*A PROCURAÇÃO NÃO ESTÁ DATADA. CUMPRA
A EXIGÊNCIA COM O CÓDIGO DE SERVIÇO 338
(CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DECORRENTE
DO EXAME FORMAL EM PEDIDO DE REGISTRO.
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.840202741 23/07/2012
003
Tit.COMPANHIA DO AR RIO DE JANEIRO ESCOLA
DE AVIAÇÃO LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05063127000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CIA DO AR-RJ ESCOLA DE AVIAÇÃO

CFE(4) 27.5.1; 29.1.1
NCL(10) 23 fios para uso têxtil.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840214057 23/07/2012
Tit.CUIDARE SAÚDE (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42884357300
Procurador: O PRÓPRIO.

141

No.840214324 31/07/2012
003
Tit.PROMEL PROMOCAO DISTRIBUICAO E
VENDAS DE PRODUTOS APICOLAS LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05520398000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GENGI

CFE(4) 3.13.24; 26.1.16; 27.5.11
NCL(10) 30 bala comestível de gengibre e mel em
vários sabores
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 cursos de formação para ensino teórico
de tripulantes de aeronave, e pratico comissário de
vôo, e demais profissionais aeroviários e
aeroportuários.

No.840214413 31/07/2012
Tit.SOPHIA SAMPAIO ABRAHÃO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36276202835
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOPHIA ABRAHÃO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 14 comércio, importação e exportação de:
adereços [jóias e bijuterias], amuletos [jóias e
bijuterias], anéis [jóias e bijuterias], berloques [jóias
e bijuterias], bijuteria! joalheria (artigos de -), brincos,
broches [jóias e bijuterias], caixas
para jóias,
chaveiros de bijuteria, cloisonné [joias e bijuterias],
colares [jóias e bijuterias], correntes [jóias e
bijuterias], correntes de relógios, diamantes,
emblemas de metal precioso, estatuetas de metal
precioso, estojos de relógios de pulso, estojos para
relojoaria, estátuas de metal precioso, fios de metal
precioso [jóias e bijuterias], imitações de pedras
preciosas, jóias e bijuterias de âmbar amarelo, ligas
de metal precioso, lingotes de metais preciosos,
marfim (adereços de -) [jóias e bijuterias], medalhas,
metais
preciosos
não
trabalhados
ou
semitrabalhados, ouro (fios de -) [joalheria], ouro,
não trabalhado ou batido, pedras preciosas, pedras
semipreciosas, penduricalhos [jóias e bijuterias],
prata (fios de -), prata semitrabalhada ou batida,
pulseiras [jóias e bijuterias], pérolas [jóias e
bijuterias], relógios de pulso, alexandrita [pedra
preciosa], ametista, argola de uso pessoal [bijuteria],
balangandá [ornamento ou amuleto, ordinariamente
de metal, em forma de figa, medalha, pendente de
broche, argola ou pulseira], botton/broche, bracelete
de qualquer material [jóia/bijuteria], brilhante [jóia],
elo de metal precioso, esmeralda, rubi, safira,
tornozeleira
(jóia/bijuteria),
turmalina
[pedra
preciosa], turquesa [pedra preciosa], ónix, ródio
[metal precioso], paládio [metal precioso] e platino
[metal precioso].
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.840214448 31/07/2012
003
Tit.IPANEMA ACESSORIOS E JOALHERIA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07252296000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IPANÚ
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CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.840214502 31/07/2012
003
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MENINO DE OURO
NCL(10) 38 difusão de programas de televisão , de
rádio e/ou de outro meio de comunicação, inclusive
virtual.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMITYA
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, importação e exportação de:
adereços [jóias e bijuterias], amuletos [jóias e
bijuterias], anéis [jóias e bijuterias], berloques [jóias
e bijuterias], bijuteria! joalheria (artigos de -), brincos,
broches [jóias e bijuterias], caixas
para jóias,
chaveiros de bijuteria, cloisonné [joias e bijuterias],
colares [jóias e bijuterias], correntes [jóias e
bijuterias], correntes de relógios, diamantes,
emblemas de metal precioso, estatuetas de metal
precioso, estojos de relógios de pulso, estojos para
relojoaria, estátuas de metal precioso, fios de metal
precioso [jóias e bijuterias], imitações de pedras
preciosas, jóias e bijuterias de âmbar amarelo, ligas
de metal precioso, lingotes de metais preciosos,
marfim (adereços de -) [jóias e bijuterias], medalhas,
metais
preciosos
não
trabalhados
ou
semitrabalhados, ouro (fios de -) [joalheria], ouro,
não trabalhado ou batido, pedras preciosas, pedras
semipreciosas, penduricalhos [jóias e bijuterias],
prata (fios de -), prata semitrabalhada ou batida,
pulseiras [jóias e bijuterias], pérolas [jóias e
bijuterias], relógios de pulso, alexandrita [pedra
preciosa], ametista, argola de uso pessoal [bijuteria],
balangandá [ornamento ou amuleto, ordinariamente
de metal, em forma de figa, medalha, pendente de
broche, argola ou pulseira], botton/broche, bracelete
de qualquer material [jóia/bijuteria], brilhante [jóia],
elo de metal precioso, esmeralda, rubi, safira,
tornozeleira
(jóia/bijuteria),
turmalina
[pedra
preciosa], turquesa [pedra preciosa], ónix, ródio
[metal precioso], paládio [metal precioso] e platino
[metal precioso].
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.840214456 31/07/2012
003
Tit.IPANEMA ACESSORIOS E JOALHERIA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07252296000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IPANÚ

No.840214529 31/07/2012
003
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MENINO DE OURO
NCL(10) 41 produção de programas de diversão, de
entretenimento, de espetáculos artísticos, esportivos
e culturais, inclusive de filmes cinematográficos para
serem veiculados através de televisão, rádio e/ou
qualquer outro meio de comunicação, inclusive
virtual; locação de produções audiovisuais, inclusive
de filmes cinematográficos, gravados em qualquer
tipo de suporte físico.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMITYA
No.840214553 31/07/2012
003
Tit.J S FIGUEIROA E SILVA IMUNIZAÇÃO E
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11558553000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRANDE RIO IMUNIZAÇÃO E SERVIÇOS

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 37 - dedetização, imunização - controle de
pragas urbanas - limpeza de caixas d'agua ; e
cisternas - restauração de mobiliário
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.840214561 31/07/2012
003
Tit.COPPER 100 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62134150000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COPPERZINHO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 40 folheamento a ouro, prateação [
revestimento com prata ], assessoria , consultoria e
informação
em
tratamento
de
materiais,
chapeamento com prata, ouro, ródio, paládio e
platino.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.840214464 31/07/2012
011
Tit.ROSIMEIRE M DA CRUZ MILK SHAKE ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11763790000183
*O ARQUIVO ROTULADO DE REQUERIMENTO
DE EMPRESÁRIO ESTÁ ILEGÍVEL. APRESENTE
NOVO FORMULÁRIO, OBSERVANDO AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MANUAL
DO USUÁRIO. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 cabos coaxiais; cabos elétricos; cobre (
fios de- ) isolados; condutores de raios [ para-raios];
condutores elétricos; condutos de eletricidade
[eletrodos]; condutos elétricos ( material para- ) [fios,
cabos]; eletrodos [condutos de eletricidade]; fios
elétricos; ligas metálicas ( fios de- ) [ fio de fusível ];
condutores elétricos de todos os tipos.

No.840214570 31/07/2012
003
Tit.FRATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59418806000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RUN FOR LIFE
NCL(10) 25 roupas e acessórios do vestuário de uso
comum. roupas e acessórios do vestuário para
prática de esportes
Procurador: PAOLA ILIA BLANCO KÖLBE
No.840214588 31/07/2012
003
Tit.PANDURATA ALIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 70940994000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ELLECE LOGÍSTICA
NCL(10) 39 armazenagem, armazenagem de
mercadorias;
embalagens
de
mercadorias,
embalagem de pacotes; entrega de mercadorias;
entrega de pacotes; expedição de frete, frete [
transporte de mercadorias]; informações sobre
tráfego, informações sobre transportes; mercadorias
( armazenagem de- ); mercadorias ( entrega de- ) ;
serviços de logística em matéria de transportes;
transporte por caminhão; transporte por carro
Procurador: PAOLA ILIA BLANCO KÖLBE
No.840214596 31/07/2012
Tit.PANDURATA ALIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 70940994000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PANDORO

003

CFE(4) 1.1.1; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 30 alimentos farináceos; bolinhos e
biscoitos feitos de amêndoas; biscoitos; biscoitos
amanteigados; biscoitos cream cracker; biscoitos de
água e sal; biscoitos de malte; biscoitos wafers;
biscoitos em barra com recheio de polpa de frutas;
bolachas; bolos; bombons; brioches; caramelos
(doces); chocolate; cookies; confeitos; confeitos de
amendoins; confeitos de geléia de frutas;
decorações comestíveis para bolos; doces
(confeitos); essências para alimentação; espaguetes;
farinha de milho; farinhas para uso alimentar;
flavorizantes para bolos, exceto óleos essenciais;
fermentos; flocos aveia; flocos de milho; fondants
(confeitos) gelados comestíveis; geléias de frutas
(confeitos); macarrão; massas alimentares; massa
para bolos; panetones; pãezinhos; panquecas; pão;
pão de gengibre; pão sem fermento; pastéis
(pastelaria>; pastelaria; pastilhas (confeitos); pizzas;
pó para bolos; preparações aromáticas para uso
alimentar; produtos de amido para uso alimentar;
pudins; sorvetes; tortas; tortas de arroz; waffles;
barra de biscoito recheada e barra de biscoito
recheada com cobertura de chocolate.
Procurador: PAOLA ILIA BLANCO KÖLBE
No.840214618 31/07/2012
003
Tit.PANDURATA ALIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 70940994000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ELLECE LOGÍSTICA
NCL(10) 35 consultoria em gestão empresarial;
consultoria em gestão de negócios, consultoria
profissional em negócios, gestão ( consultoria em - )
de negócios; negócios ( consultoria em gestão de - );
negócios ( consultoria em gestão e organização de ); negócios ( assessoria em gestão de - ).
Procurador: PAOLA ILIA BLANCO KÖLBE
No.840214650 31/07/2012

003
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Tit.PASKÀ S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8651388
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INTENSO AROMA DI CAFFE

CFE(4) 11.3.4; 26.4.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 30 café torrado, café em grão , café em pó,
café em pó e prensado em cápsulas ou vagens para
máquinas de café e automáticas, misturas de café,
café solúvel, café descafeinado, extrato de café,
bebidas feitas de café, café expresso ( bebidas à
base de café)
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840214685 31/07/2012
003
Tit.WALL STREET INSTITUTE KFT LUXEMBOURG
BRANCH (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7993323
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WALL STREET ENGLISH

CFE(4) 26.4.4; 26.4.7; 27.5.1
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos cientificos,
náuticos,
geodesicos,
elétricos,
fotograficos,
cinematográficos,
de
pesagem,
medição,
sinalização, verificação (supervisão), salva-vidas e
ensino; máquinas de venda automática e
mecanismos para aparelhos operados com moedas;
caixas
registradoras,
equipamentos
de
processamento de dados e computadores; extintores
de incêndio; aparelhos e instrumentos de ensino;
suportes magnéticos, õticos ou magnéticosiõticos,
incluindo cds, dvds, ,cassetes, disquetes, cartuchos
contendo material multimidia eiou audiovisual, som,
imagens e textos, todos para fins de instruçao e de
ensino, e, em particular para instrução e ensino de
idiomas; máquinas de calcular; aparelhos para
gravação, transmissão ou reprodução de som ou
imagens, suportes de dados magnéticos; discos de
gravação.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

caixas para brinquedos; suportes para flores; vasos
para plantas; cestos e bandejas feitos de plástico;
bandejas não-metálicas; cadeiras e mesas feitas de
plástico;
prateleiras
para
armazenamento;
prateleiras; tampas plásticas para garrafas. móveis,
espelhos, molduras; produtos feitos de madeira,
cortiça e tecidos plásticos não incluidos em outras
classes.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

CFE(4) 26.4.4; 26.4.7; 27.5.1
NCL(10) 16 adesivos para papelaria ou para uso
domestico; materiais para artistas; pincéis de pintura;
máquinas de escrever e artigos de escritório (exceto
móveis); material de instrução e ensino (exceto
aparelhos); materiais plásticos para embalagem (não
incluidos em outras classes>; cartas de jogar; tipos
para impressão; blocos para impressão (cliches);
papel, papelao e produtos feitos destes materiais,
não incluidos em outras classes; material impresso;
material para encadernação; fotografias; artigos de
papelaria; livros; folhetos e publicações.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840214707 31/07/2012
Tit.PLÁSTICOS KENDY S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8814422
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: K KENDY

003
No.840214731 31/07/2012
003
Tit.WALL STREET INSTITUTE KFT LUXEMBOURG
BRANCH (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7993323
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WALL STREET ENGLISH

CFE(4) 26.1.18; 26.2.5; 27.5.1,21
NCL(10) 21 latas de lixo e de papel; taças, garrafas
e copos feitos de plástico; baldes; tigelas; penicos;
escovas; porta-sabonetes; pias para banheiro;
tanques para lavanderia; banheiras para bebês;
suportes para flores; bandejas (domesticas); tábuas
de cortar; manteigueiras; formas de gelo; peneiras;
pratos; marmitas; varais portáteis para lavanderia;
utensilios e recipientes domésticos e de cozinha
(que não são feitos de metais preciosos ou
laminados); artigos para limpeza; lá de aço; vidro
bruto ou semi-trabalhado, exceto vidro de
construção; artigos de vidro, porcelana e ceramica
não incluidos em outras classes.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840214715 31/07/2012
Tit.PLÁSTICOS KENDY S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8814422
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: K KENDY

No.840214723 31/07/2012
003
Tit.BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0347825
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MILLENNIUM
NCL(10) 35 serviços de publicidade; gestão de
negócios comerciais; difusão de material publicitário,
nomeadamente folhetos, prospectos e impressos;
estudos de mercado; assistência na direção de
empresas; serviços de assessores para a direção de
negócios, todos os serviços anteriormente referidos
com exclusão dos serviços de consultoria em
matéria de negócios em gestão hoteleira, consultoria
em matéria de negócios de catering, serviços de
gestão hoteleira e de catering, serviços de
assessoria
de
negócios
relacionados
com
franchising.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

003

No.840214693 31/07/2012
003
Tit.WALL STREET INSTITUTE KFT LUXEMBOURG
BRANCH (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7993323
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WALL STREET ENGLISH

CFE(4) 26.1.18; 26.2.5; 27.5.1,21
NCL(10) 20 recipientes de plástico; caixas e gavetas
feitas de plástico; caixas <recipientes) e paletes de
plástico para transporte e carga. cabides de pé;

CFE(4) 26.4.4; 26.4.7; 27.5.1
NCL(10) 41 educação; fornecimento de treinamento;
atividades de entretenimento, esportivas e culturais;
serviços prestados por estabelecimento de ensino,
particularmente ensino de idiomas; serviços
personalizados de ensino; em particular, ensino de
idiomas,
incluindo
serviços
prestados
nos
estabelecimentos, residências ou através de redes
de comunicações.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840214740 31/07/2012
003
Tit.PREMIUM INTEREST LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8651361
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PINTEREST
NCL(10) 45 serviços legais; serviços de segurança
para a proteção de propriedades e indivíduos;
serviços pessoais e sociais prestados por terceiros
para atender às necessidades de indivíduos.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840214758 31/07/2012
003
Tit.CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI
AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7299915
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LINDT EXCELLENCE
NCL(10) 30 cacau, chocolate; bombons de
chocolate; produtos de padaria e confeitaria,
sorvetes.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840214766 31/07/2012
Tit.PREMIUM INTEREST LIMITED (GB)

003
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8651361
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PINTEREST
NCL(10) 41 serviços de educação; fornecimento de
treinamento; entretenimento; atividades esportivas e
culturais.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

RPI 2207 de 24/04/2013

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO MBP METALURGICA BARRA DO
PIRAÍ

No.840214774 31/07/2012
003
Tit.CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI
AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7299915
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LINDT

CFE(4) 26.4.3; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 30 cacau, chocolate; bombons de
chocolate; produtos de padaria e confeitaria,
sorvetes.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840214782 31/07/2012
003
Tit.METALÚRGICA BARRA DO PIRAÍ S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28566933000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MBP COBERTURAS & FECHAMENTOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio através de qualquer meio de
produtos e artefatos de ferro, aço e metal, produtos
de borracha, poliuretano, lã rocha, polietileno, tais
como: telhas e telhados, portas, paineis para
construção, coberturas para telhados, revestimentos
para paredes, muros, construções e edificações,
produtos de borracha portas e painéis termoisolantes
e termoacústicos, câmaras frigorificas e isotérmicas,
de estruturas metálicas modulares, comércio atraves
de qualquer meio de elementos de fixação e afins,
tais como: bucha metálica para fixar parafuso e
grampo, parafusos de metals, parafusos de metal
para cabos, buchas de metal tampão), comércio
através de qualquer meio de produtos laminados
planos de aço, tais como: aço ( chapas de - )aço, (
folhs de-) aço laminado, aço plano e não plano,
abraçadeira de fixação ( ferragem), aneis de metal,
articulação metálica para janela (ferragem), cabos de
metal, não elétricos, dobradiças de metal, grampo de
metal ( ferragem), materiais de metal para
construçao, metal (ganchos de -), porcas de metal.
Procurador: C. MARCAS - MASCAS E PATENTES
LTDA.

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28566933000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO MBP METALURGICA BARRA DO
PIRAÍ
NCL(10) 35 comércio através de qualquer meio de
produtos e artefatos de ferro, aço e metal, produtos
de borracha, poliuretano, lã rocha, polietileno, tais
como: telhas e telhados, portas, paineis para
construção, coberturas para telhados, revestimentos
para paredes, muros, construções e edificações,
produtos de borracha portas e painéis termoisolantes
e termoacústicos, câmaras frigorificas e isotérmicas,
de estruturas metálicas modulares, comércio atraves
de qualquer meio de elementos de fixação e afins,
tais como: bucha metálica para fixar parafuso e
grampo, parafusos de metals, parafusos de metal
para cabos, buchas de metal tampão), comércio
através de qualquer meio de produtos laminados
planos de aço, tais como: aço ( chapas de - )aço, (
folhs de-) aço laminado, aço plano e não plano,
abraçadeira de fixação ( ferragem), aneis de metal,
articulação metálica para janela (ferragem), cabos de
metal, não elétricos, dobradiças de metal, grampo de
metal ( ferragem), materiais de metal para
construçao, metal (ganchos de -), porcas de metal.
Procurador: C. MARCAS - MASCAS E PATENTES
LTDA.
No.840214839 31/07/2012
003
Tit.THE MCGRAW-HILL COMPANIES INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0085014
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MCGRAW HILL FINANCIAL

No.840214812 31/07/2012
003
Tit.THE MCGRAW-HILL COMPANIES INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0085014
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MCGRAW HILL FINANCIAL

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio através de qualquer meio de
produtos e artefatos de ferro, aço e metal, telhas e
telhados, portas, painéis para construção, coberturas
para telhados, revestimentos para paredes, muros,
construções e edificações, produtos de borracha,
portas e painéis termoisolantes e termoacústicos,
câmaras frigorificas e isotérmicas, de estruturas
metálicas modulares.
Procurador: C. MARCAS - MASCAS E PATENTES
LTDA.
No.840214790 31/07/2012
003
Tit.METALÚRGICA BARRA DO PIRAÍ S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28566933000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MBP COBERTURAS & FECHAMENTOS
NCL(10) 35 comércio através de qualquer meio de
produtos e artefatos de ferro, aço e metal, telhas e
telhados, portas, painéis para construção, coberturas
para telhados, revestimentos para paredes, muros,
construções e edificações, produtos de borracha,
portas e painéis termoisolantes e termoacústicos,
câmaras frigorificas e isotérmicas, de estruturas
metálicas modulares.
Procurador: C. MARCAS - MASCAS E PATENTES
LTDA.
No.840214804 31/07/2012
003
Tit.METALÚRGICA BARRA DO PIRAÍ S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28566933000160

CFE(4) 26.1.1; 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 09 cd-rom, discos de computador e dvds
pré-gravados, e software de computador para
download,
todo
contendo
noticias
gerais,
informações financeiras e de negócios, informações
nas áreas de pesquisa d mercado, pesquisa de
mercado referente a bens e serviços de consumo,
automóveis, barcos, produto eletronicos, finanças,
saúde, residências, seguros, telecomunicações,
viagem, bens de consumo, midi. social, e a industria
automotiva; construção, contratação (empreitada>,
engenharia e arquitetura finanças, informaçao
financeira, pesquisa de mercados financeiros,
investimento, pesquisa e cotação d companhias e
ações, preços de ações, índices de crédito, pesquisa
de participações (de capital), fundos índices
financeiros, soluções de risco, e dados sobre
investimento; indústrias de energia, de produto~
primários ("commodities"), de transporte marítimo,
bem como as de tecnologia da aviação, aeroespacial
aeronáutica e espacial.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840214820 31/07/2012
003
Tit.METALÚRGICA BARRA DO PIRAÍ S/A (BR/RJ)

CFE(4) 26.1.1; 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 16 informativos, folhetos, panfletos e
publicações comerciais nas áreas de pesquisa de
mercado, pesquisa di mercado relacionada a bens e
serviços de consumo, automóveis, barcos, produtos
eletrônicos, finanças saúde, residências, seguros,
telecomunicações, viagens, produtos de consumo,
midia social, e à indústrii automotiva; construção,
contratação (empreitada), engenharia e arquitetura;
finanças, informaçã( financeira, pesquisa de
mercados financeiros, investimento, pesquisa e
cotação de companhias e ações preços de açoes,
índices de credito, pesquisa de participaçoes (de
capital), fundos, indices financeiros soluçoes de
risco, e dados sobre investimento; indústrias de
energia, de produtos primário <"commodities"), de
transporte maritimo, bem como as de tecnologia da
aviação, aeroespacial, aeronáuticj e espacial.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840214847 31/07/2012
003
Tit.CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI
A.G. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0024813
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LINDT EXCELLENCE
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Marca: MCGRAW HILL FINANCIAL

CFE(4) 26.4.12; 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 30 cacau, chocolate; bombons de
chocolate; produtos de padaria e confeitaria,
sorvetes.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840214855 31/07/2012
003
Tit.THE MCGRAW-HILL COMPANIES INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0085014
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MCGRAW HILL FINANCIAL

CFE(4) 26.1.1; 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 35 consultoria em negócios realização de
feiras para fins comerciais nas áreas de pesquisa de
mercado, pesquisa de mercado relacionada a bens e
serviços de consumo, automóveis, barcos, produtos
eletrônicos, finanças, saúde, residências, seguros,
telecomunicações, viagens, produtos de consumo
mídia social, e à indústria automotiva; construção,
contratação (empreitada), engenharia e arquitetura;
finanças, informação financeira, pesquisa de
mercados financeiros, investimento, pesquisa e
cotação de companhias e ações, preços de ações,
índices de credito, pesquisa de participações (de
capital), fundos, índices financeiros, soluções de
risco, e dados sobre investimento; industrias de
energia, de produtos primários ("commodities"), de
transporte maritimo, bem como as de tecnologia da
aviação, aeroespacial, aeronáutica e espacial;
fornecimento on-line de informações sobre negócios;
fornecimento de notícias e informações nas áreas de
bens e serviços de consumo; serviços de pesquisa
de mercado; informaçao sobre negocios nas áreas
de pesquisa de mercado e cotação de produtos e
serviços; fornecimento de um website contendo
cotações de produtos; fornecimento de um website
contendo pesquisas de mercado; realização de
pesquisas sobre negócios e mercados; fornecimento
de reconhecimento na forma de um premio por
receber a melhor classificação em satisfaçao de
produto ao cliente com base em estudos de
levantamento de mercado; fornecimento de um
website contendo informação nas áreas de
informação comercial, informação sobre negocios, e
dados demograficos ou de marketing; serviços de
consultoria na forma de pesquisa de mercado;
fornecimento de uma base de dados on-line que
permite a usuários acessarem noticias e informações
referentes a lances e análises nas indústrias de
projeto, construção, contratação (empreitada),
engenharia e arquitetura.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840214863 31/07/2012
003
Tit.THE MCGRAW-HILL COMPANIES INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0085014
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.1.1; 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 36 consultoria financeira; pesquisa
financeira; índices de valores, fundos mútuos.
investimentos, instituições e governos; serviços de
corretagem de valores; fornecimento on-line de
bases de dados contendo informação financeira e de
investimento; fornecimento de informações em
tempo real relacionadas aos mercados financeiros;
serviços de divulgação de notícias, a saber,
fornecimento de informações em tempo real
relacionadas à indústria de produtos primários
("commodities"), fornecimento de notícias e
informações nas áreas i)e mercados financeiros;
serviços de informação e consultoria financeira e de
investimento; análise financeira; pesquisa de ações
e dados financeiros; fornecimento de informações
sobre índices financeiros, índices de ações, indices
de valores, indices de produtos primários
("commodities'~), e conceitos de investimento;
financiamento, estratégia e gestão de fundos de
investimento e capital de risco~ serviços de
investimento, a saber, investimento financeiro e
consultoria em investimento nas áreas de fundos,
fundos mútuos, propriedade imobiliária, produtos
primários
('commodities"),
capital,
valores,
obrigações e pensões~ consultoria financeira na
forma de fornecimento de serviços de suporte em
relação a fusões e aquisições no campo financeiro;
fornecimento de uma base de dados eletrônica online através de uma rede mundial na área de
informação financeira; serviços de avaliação de
valores; fornecimento de dados de mercados
financeiros em tempo real; serviços de gestão de
risco; negociação de futuros sobre índices de
valores; produtos financeiros baseados em índices. a
saber, fundos mútuos, fundos de investimento
cotados, futuros listados e contratos de opção e
futuros, opções e troca de balcão ("swap").
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840214871 31/07/2012
003
Tit.THE MCGRAW-HILL COMPANIES INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0085014
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MCGRAW HILL FINANCIAL

CFE(4) 26.1.1; 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 42 fornecimento de notícias e informações
nas áreas de arquitetura, engenharia, construção,
contratação ( empreitada) , e construção com
consciência ambiental.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840214880 31/07/2012
003
Tit.THE MCGRAW-HILL COMPANIES INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0085014
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MCGRAW HILL FINANCIAL

CFE(4) 26.1.1; 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 37 fornecimento de uma base de dados online que permite a usuários acessarem noticias e
informações, conteúdo de liderança de projetos,
conteúdo de produtos, projeto funcional e aplicações
relacionadas à construção, todos para a indústria de
projeto e construção; fornecimento de informação
on-line para as indústrias de construção, engenharia
e arquitetura nas áreas de construção, engenharia e
arquitetura; fornecimento de noticias e informação
nas áreas das indústrias da construção, contratação
(empreitada), projeto, engenharia e arquitetura.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840214898 31/07/2012
003
Tit.EPSILON COMPOSITE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8508607
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EPSILON AEROSPACE
NCL(10) 19 materiais de construção não metálicos;
materiais de reforço para construção, feitos de
materiais compostos à base de fibras de carbono;
reforços (não metálicos) em materiais compostos à
base de fibras de carbono; reforços de estruturas de
aeronaves em materiais compostos à base de fibras
de carbono; vigas e postes não metálicos; postes e
vigas em materiais compostos ã base de fibras de
carbono; escoras, não metálicas; esteios em
materiais compostos à base de fibras de carbono;
mastros não metálicos; postes em materiais
compostos à base de fibras de carbono; cintas em
materiais compostos à base de fibras de carbono;
bielas de estruturas de aeronaves nao metalicas;
bielas de estruturas de aeronaves em materiais
compostos à base de fibras de carbono; perfis não
metálicos; perfis (seções> não metálicos à base de
fibras de carbono; frisos <não metálicos?; tubos,
canos e dutos não metálicos à base de fibras de
carbono; invólucros de proteção não metálicos a
base de fibras de carbono; sendo todos estes
produtos destinados aos setores da aeronáutica, do
espacial e da defesa.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840214901 31/07/2012
003
Tit.THE MCGRAW-HILL COMPANIES INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0085014
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MCGRAW HILL FINANCIAL

CFE(4) 26.1.1; 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 39 fornecimento de notícias e informação
on-line mas áreas de tecnologia da aviação,
aeroespacial, aeronáutica e espacial; fornecimento
de notícias e informações gerais nas áreas da
indústria de transporte marítimo.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840214910 31/07/2012

003
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Tit.GENERAL MOTORS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7347790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GMC
NCL(10) 12 veículos motorizados e suas partes na
classe 12.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 roupas impermeáveis e conjuntos
impermeáveis para motociclistas.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.

No.840214928 31/07/2012
003
Tit.GENERAL MOTORS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7347790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GMC
NCL(10) 37 reparo e manutenção de veículos
motorizados e partes de veículos motorizados na
classe 37.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

No.840221436 06/08/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DO MAR
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02483111000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CATA SONHOS
NCL(10) 35 utilização para campanhas de
comunicação; comercialização de produtos; matérias
primas de reciclagem; títulos de ações / atividades
socioambientais; titular empreendimentos diversos.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840217773 24/07/2012
Tit.AMBIENT ENGENHARIA LTDA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11264265000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMBIMET MONITORAMENTOS
AMBIENTAIS

No.840221444 06/08/2012
Tit.FLAPS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11561922000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEW FRESH EVOLUTION

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de propaganda e marketing,
captação de recursos, criação, coordenação e
organização de eventos, feiras e exposições, shows
e festas e eventos públicos e privados, produção
cultural, artística, musical e teatral, comercialização
de produtos relacionados a atividades e aos
eventos,
organização
de
atividades
e
entretenimento, cultural, lazer e diversão.
Procurador: ELAINE GOULART DE OLIVEIRA
No.840221479 06/08/2012
003
Tit.JOSÉ RIBAMAR ALCANTARA DE SOUZA ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07829276000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAZ BEM

CFE(4) 14.1.1; 27.5.1
NCL(10) 37 monitoramentos ambientais.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 odorizante para automóvel.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.

No.840219504 03/08/2012
003
Tit.ALEXEI ABDIEL MUNOZ ALVAREZ (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01425947760
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRIBO DA CACHAÇA O MUNDO SE
ACABANDO

No.840221452 06/08/2012
003
Tit.BRASIL EBENT MARKETING, COMUNICAÇÕES
E PRODUÇÕES LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14088872000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEMANA DE NITERÓI

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de alimentos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840221487 06/08/2012
003
Tit.SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON STEEL CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7211520
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NSENGI

CFE(4) 2.1.4; 2.3.4; 19.7.25; 27.5.1
NCL(10) 25 chaveiro, camisa, copo.
Procurador: MITSI ROCHA FIDELIS DA SILVA
No.840221428 06/08/2012
Tit.FLAPS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11561922000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MOTOLUX ACESSÓRIOS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de propaganda e marketing,
captação de recursos, criação, coordenação e
organização de eventos, feiras e exposições, shows
e festas e eventos públicos e privados, produção
cultural, artística, musical e teatral, comercialização
de produtos relacionados a atividades e aos
eventos,
organização
de
atividades
e
entretenimento, cultural, lazer e diversão.
Procurador: ELAINE GOULART DE OLIVEIRA
No.840221460 06/08/2012
003
Tit.BRASIL EBENT MARKETING, COMUNICAÇÕES
E PRODUÇÕES LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14088872000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NITERÓI WEEK

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 máquinas para sucção de ar; máquinas
paracurvar; máquinas de ar comprimido; bombas de
ar comprimido;
compressores (máquinas);
instalações de condensação para processamento
químico; mecanismos de controle para máquinas
metalúrgicas, máquinas para construção e máquinas
para carga e descarga; conversores para metal;
máquinas trituradoras para metalúrgica, carga e
descarga para construção e para processamento
químico; máquinas cortadeiras para metalúrgica e
construção;
máquinas
de
drenagem
para
construção; aparelhos para aparar para metalúrgica;
máquinas de acabamento para metalúrgica;
gaseificadores; geradores de eletricidade ac;
geradores de eletricidade dc; máquinas moedoras;
guias para máquinas metalúrgicas; ferramentas
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portáteis, exceto asoperadas
manualmente;
permutador
de
calor
para
máquinas
de
processamentoquímico; máquinas para debruar;
porta- ferramenta para ferramentas de máquinas
metalúrgicas; aparelho para usinagem metalúrgica;
máquinas estiradoras;
máquinasmétalúrgicas;
máquinas demoldar para metalúrgica; moldes
(partes de máquinas); máquinas para malhetar para
metalúrgica; transportadores pneumáticos; aparelhos
e máquinas elétricos para polir superfícies de metal;
prensas para metalúrgica; prensas <máquinas para
fins de processamento químico); bate-estacas;
cilindros
para
laminaçâo;
laminadores;
pulverizadores pára esgoto; suporte para carretas
<partes de máquinas); máquinas pará aparar para
metalúrgica; vibradores (máquinas) para uso
industrial; máquinas de compactaçáo de resíduos;
trituradores de resíduos industriais (máquinas);
aparelho de solda, operado a gás; máquinas
elétricas para soldagem; robôs para trabalhar metal;
máquinas de lingotamento continuo; aparelhos para
o tratamento do metal dando um
efeito de
decapagem
na
superfície;
aparelhos
para
estanhagem na superfície de metal; máquinas de
recozimento
para
metalúrgica;
máquinas
eletromecânicas para indústria química; máquinas
para selecionar de uso industrial; bombas;
máquinas pneúmáticas; aparelhos e máquinas
hidráulicos; aparelhos para dar um tratamento de
decapagem na superfície do metal.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840221495 06/08/2012
Tit.SOUTH MARKETING LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8693552
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SMI

Tit.INAIÁ ZLUHAN COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
EIRELI (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10715244000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IZ!GADGETS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de artigos e acessórios para
telefones celulares e tablet em geral.
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.840221525 06/08/2012
Tit.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANGUS
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 98418205000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANGUS CARNE CERTIFICADA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANGUS

003

003

CFE(4) 1.1.1; 3.4.12; 26.1.4; 27.5.1
NCL(10) 44 criação, seleção e marcação de animais.
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 35 serviços de representação comercial nas
áreas comercial e industrial ; serviços de marketing.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS

No.840221533 06/08/2012
003
Tit.SOUTH MARKETING LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27283217000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOUTH MARKETING INTERNATIONAL

No.840221509 06/08/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO GAUCHA DOS BANCOS SOCIAIS
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07018374000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANCO DE ALIMENTOS

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 35 serviços de representação comercial nas
áreas comercial e industrial; serviços de marketing.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS

CFE(4) 3.7.21; 5.1.21; 27.5.1
NCL(10) 45 serviços de gerenciamento de
arrecadação e distribuição de doações de
excedentes de empresas do ramo de alimentação
para entidades previamente cadastradas em seu
banco de dados.
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.840221517 06/08/2012

003

No.840221541 06/08/2012
003
Tit.SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON STEEL CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7211520
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NSENGI

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 consultoria em arquitetura; arquitetura;
desenho de plantas para construção; planejamento
urbano; análise de
arquitetura; serviços de
engenharia na área da usina de energia elétrica;
serviços de engenharia na área de fábricas de
produtos químicos; serviços de engenharia na área
de usinas siderúrgicas; serviços de engenharia na
área de
estações de tratamento de resíduos;
serviços de engenharia na área de estações de
tratamento de
bifenilpoliclorado; serviços de
engenharia na área de usinas de gás natural
liquefeito; serviços de engenharia na área de usinas
de reciclagem; serviços de engenharia na área de
usinas de energia; serviços de engenharia na área
de
usjnas de recebimento e armazenamento;
serviços de engenharia na área de estruturas
flutuantes; serviços de engenharia na área de
estruturas marítimas de aço; concepçao de
dispositivos de controle de vibração e de base de
isolamento; consultoria técnica na área de serviços
de engenharia no segmento de usinas de energia
elétrica; consultoria técnica na área de serviços de
engenharia no segmento de fábricas de produtos
químicos; consultoria técnica na área de serviços de
engenharia no segmento de usinas siderúrgicas;
consultoria técnica na área de
serviços de
engenharia no segmento de estações de tratamento
de resíduos; consultoria técnica na área de serviços
de engenharia no segmento de estações de
tratamento de bifenilpoliclorado; consultoria técnica
na área de serviços de engenharia no segmento de
usinas de gás natural liquefeito; consultoria técnica
na área de serviços de engenharia no segmento de
usinas de reciclagem; consultoria técnica na área de
serviços de engenharia no segmento de usinas de
energia; consultoria técnica na área de serviços de
engenharia no segmento de usinas de recebimento
e armazenamento; consultoria técnica na área de
serviços de engenharia no segmento de estruturas
flutuantes; consultoria técnica na área de serviços
de engenharia no segmento de estruturas marítimas
de aço; serviço de consultoria técnica na produção
de aço; serviço de consultoria técnica para operação
e manutenção de usinas siderúrgicas; consultoria na
área de hardware de computador; programação de
computador; concepção de software
de
computador; concepção de sistema de computador;
analises de sistema de computador; serviços de
proteção contra vírus de computador; manutenção
de software de computador; atualização de software
de computador;
conversão de dados ou
documentos de suporte físico para suporte
eletrônico; criação e manutenção de web sites para
terceiros; conversão de dados e de programas de
computador (exceto conversão física); duplicação de
programas de computador; instalação de software de
computador; provimento de mecanismos de busca
para a internet; recuperação de dados (informática);
consultoria em software de computador; pesquisas
em mecánica; pesquisa sobre construção civil ou
planejamento urbano; testes ou pesquisa sobre
prevenção da poluição; testes ou pesquisa sobre
eletricidade; testes ou pesquisa sobre engenharia
civil; testes, inspeção ou pesquisas sobre
agricultura, pecuária ou pesca; testes ou pesquisa
sobre máquinas, aparelhos e instrumentos; testes de
materiais; pesquisa na área de proteção ambiental;
exploraçáo subaguática; aluguel de software de
computador; aluguel de
servidores web;
hospedagem de sites computador (web sites);
calibragem (medição); levantamentos geodésicos;
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NCL(10) 45 serviço de inserção das entidades de
classe, empresas, empresários e sociedade civil na
área de responsabilidade social, com o objetivo de
apoiar e fortalecer de forma eficaz as iniciativas do
terceiro setor no combate à fome, violência e
miséria.
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA

pesquisas geológicas; levantamento geológicos;
concepçao de máquinas, aparelhos e instrumentos;
introdução e explicação no desempenho e operação
de equipamentos para fabricação de ferro;
elaboração de instrução prática
padrão para
manuais para afiar aço para terceiros; consultoria
técnica na área de serviços de engenharia no
seguimento de estação de tratamento de água
residual; serviços de engenharia elétrica.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840221550 06/08/2012
003
Tit.INAIÁ ZLUHAN COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
EIRELI (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10715244000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DIAMANT PELÍCULAS

CFE(4) 17.2.1; 27.5.1
NCL(10) 16 película adesiva de tocadores de áudio
visual; celular; tablet e notebook.
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.840221568 06/08/2012
003
Tit.SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON STEEL CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7211520
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NSENGI

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 transporte aéreo; transporte por balsa;
transporte por barco; transporte por onibus;
transporte por carro; transporte por carroças;
distribuição de eletricidade; transporte por balsa;
frete (transporte de mercadorias); fretamento;
transporte de valores por carro forte; transporte por
barcaças; transporte maritimo; embalagem de
pacotes; aluguel de vaga de garagem; transporte de
passageiros; pilotagem; transporte ferroviario;
aluguel de armazéns; transporte fluvial; estivagem;
reboque; transporte e armazenamento de detritos;
transporte e armazenamento de lixo; transporte para
viajantes; descarregamento de carga; reboque de
veiculo;
armazenagem;
empacotamento
de
mercadorias; serviços de remoção; coleta de
residuos e detritos industriais; coleta de residuos e
detritos domésticos; fornecimento de informaçao
relacionada a distribuição de eletricidade; serviços
de consultoria relacionados a distribuição de
eletricidade.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840221576 06/08/2012
003
Tit.SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON STEEL CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7211520
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NSENGI

No.840221592 06/08/2012
003
Tit.SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON STEEL CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7211520
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NSENGI
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 construção civil; serviços de isolamento
para
edificações;
vedação
de
edificações;
impermeabilização (edificações);
demolição de
edificações; construção de aeroportos; construção
de instalaçoes aquáticas; construção de torres de
telecomunicação; construção de portos; construção
de quebra-mar construção de edifícios comerciais e
residenciais; construção de estradas; .cqnstruçáo de
concreto ou terraplanagem; construção de base de
isolamento e dispositivo de controlede vibração para
edifícios; construção de estrutura de aço; construção
de armazém;
construção de ilhas artificiais;
construção de túneis; construção de estádios;
construção de tanques de
armazenamento;
perfuração de poços; construção de fábrica;
instalação e reparação de fornos industriais;
instalação de máquinas; manutenção e construção
de oleodutos; serviços de encanamento; rebitagem.;
construção
su~aquática; reparos subaquáticos;
construção de plataformas de perfuração de óleo
natural; construção de plataformas de perfuração de
gás natural; construção de pontes; construção de
estruturas marítimas; construção
de estruturas
costeiras; construção; informação sobre construção;
supervisão de trabalhos de construção civil;
instalação no campo de usinas de énergia elétrica:
instalação. manutenção e reparo no campo de
fábricas de
produtos químicos; instalação,
manutenção e reparo no campo de usinâs
siderúrgicas; instalação no campo de estações de
tratamento de resíduos; instalação no campo de
estações de tratamento de bifenilpoliclorado;
instalação no campo de usinas de reciclagem;
instalação no campo de usinas de energia;
instalação no campo de usinas de gás natural
liquefeito; instalação ereparo de aparelhos de ar
condicionado; instalação, manutenção e reparo de
hardware de computador; instalação e reparo de
telefone; instalação de aparelhos elétricos; .limpeza
é reparo de caldeira; manutenção e reparo de
queimadores; reparo de bomba; consultoria na área
de construção civil; reparo ou manutenção de
máquinas e aparelhos deprocessamento ouimico;
reparo ou manutenção de máquinas e ferramentas
de metalúrgica; reparo ou manutenção de fornos
industriais; reparo ou manutenção detanques de
armazenamento.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840221584 06/08/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO GAUCHA DOS BANCOS SOCIAIS
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07018374000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANCOS SOCIAIS

CFE(4) 21.1.17; 27.5.1

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 11 aparelhos de ar-condicionado;
instalaçoesde ar-condicionado; aparelho desorizador
de ar para fins industriais; instalações de filtragem
de ar para fins industriais; aparelhos e máquinas
purificadores
de ar
pará
fins
industriais;
esterilizadores de ar para fins industriais; depósito de
cinzas para fornos industriais; caldeiras, exceto
partes de
máquinas; resfriadores para fornos
industriais; usinas de dessalinizaçao; aparelho de
destilação; aparelho de secagem; evaporadores;
filtros de ar condicionado para fins industriais; filtros
para fornos industriais; filtros para
caldeiras
industriais; filtros para aparelhôs de ar-condicionado
para fins industriais; filtros para incineradores de
lixo.; filtros para aparelhos de purificação de água;
grelhas para fornos e caldeiras industriais
economizadores de combustível; cinzeiros para
fornos; grelhas de forno para forno industrial e
reatores nucleares; grelhas de forno para caldeiras
industriais; cubas de refrigeração para fornos
industriais; permutador de calor, não partes de
máquinas; elementos de aqueqmento para fins
industriais; instalações de aquecimento de água
quente; aparelho de carga para fornos; instalações
de purificação de esgoto; aparelho de filtragem
deagua para fins industriais; aparelhos de descarga
sanitária pará fins industriais~ instalações de
purificação de água; aparelho e máquinas de
purificação de água; aparelho de fusão de resíduos;
incineradores de lixo; fornos de fusão; aparelho de
tratamento
de água residual; instalações de
purificação de óleo.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840221606 06/08/2012
003
Tit.INAIÁ ZLUHAN COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
EIRELI (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10715244000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DMT PELÍCULAS

CFE(4) 17.2.1; 27.5.1
NCL(10) 16 película adesiva de tocadores de áudio
visual; celular; tablet e notebook.
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No.840221681 06/08/2012
003
Tit.HAGUIDO RODRIGUES DA SILVA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11588806000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ANTECABOS
NCL(10)
35
importação,
exportação
e
comercialização de acessórios para antenas, cabos
de audio, video, telefonia e para informatica, cabos
elétricos, suportes para audio e telefonia,
adaptadores para audio e telefonia, equipamentos e
acessorios para audio, video e telefonia, filtros de
linha, conversores e antenas, aparelhos elétricos e
eletronicos na área de audio, video e telefonia,
chaves comutadoras.
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.

Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.840221614 06/08/2012
003
Tit.SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON STEEL CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7211520
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NSENGI

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 clínica odontológica (serviços).
Procurador: CACILDA FIZ

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 agendas eletrônicas; leitor de código de
barra; unidades centrais de processamento
(processadores); chips
<circuitos integrados>;
programas operacionais para computador, gravado;
dispositivo perifericos de computador; . programas
de computador (software par download); software
para
computador,
gravado;
computadores;
aparelhos parà processâmento de dados; aparelhos
de corte a arco elétrico; aparelhos de soldagem à
arco elétrico; aparelhos de soldagem elétricos;
aparelhos de calvanização; cartões com circuito
integrado (cartões inteligentes); circuitos integrados;
aparelhos de intercomunicação; juke boxes para
computadores; lasers, exceto para uso médico;
suporte magnéticos para dados; codificadores
magnéticos; monitores (programas de computador);
leitores ópticos de caracteres; suportes ópticos para
dados; telefones portáteis; circuitos impressos;
leitores <equipamento de processamento de dado);
semicondutores; aparelho de telefone; transmissores
(telecomunicação>;
conjunto de transmissores
(telecomunicação); videofones; wafer (plaquetas de
sílicio para circuito integrado); filtros de cor para
monitores de cristal líquido; circuitos impressos
flexíveis; materiais para circuitos impressos
flexíveis;
bobinas
elétricas;
aparelho
para
galvanização de superfícies metálicas; pára-chispas
[veda-fagulhas];
publicaçoes eletrônicas para
download.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840221622 06/08/2012
Tit.RIO ZEM LOGISTICA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10443599000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO ZEM ARMAZENS GERAIS

003

No.840221649 06/08/2012
Tit.DANIEL FAVARETO LAVOURA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15746395000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OPER RECORDS

003

CFE(4) 26.1.4; 26.3.23; 27.5.25
NCL(10) 41 produção musical
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840221657 06/08/2012
003
Tit.INDUSTRIA DE MAQUINAS ERPS LTDA.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88259783000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ERPS
NCL(10) 07 peças e máquinas para indústria de
calçados e para beneficiamento e acabamentos de
couros e peles.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840221665 06/08/2012
003
Tit.ANTONIO CARLOS MARINI (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20127006834
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ANTON SOLRAK
NCL(10) 41 nome artístico (pseudônimo).
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.840221673 06/08/2012
003
Tit.PM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA-ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05163832000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PM SERVIÇOS ESPECIAIS

CFE(4) 26.3.5; 26.7.5; 27.5.1; 27.5.6,24
NCL(10) 45 serviços de portaria, consultoria em
segurança, serviços de ronda, serviços de
segurança pessoal.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.

003

CFE(4) 26.3.4; 27.5.5; 29.1.3-4
NCL(10) 35 comercialização, importação e
exportação de equipamentos de movimentação
vertical e horizontal, tais como elevadores, escadas
e esteiras rolantes, plataformas de acessibilidade,
monta cargas, peças e acessórios para tais
equipamentos.
Procurador: LUCIANA COSTA ANUNCIAÇÃO
No.840221703 06/08/2012
003
Tit.UNITED STATES POSTAL SERVICE (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6646042
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: E-USPS DELCON INTL
NCL(10) 16 papel, papelão neste material, não
incluídos em outras classes; material impresso;
artigos de encadernação; fotografias; artigos de
papelaria; adesivos para papelaria ou para uso
doméstico; materiais artísticos; pincéis; máquinas de
escrever e artigos de escritório (exceto mobiliário);
material instrucional e de ensino (exceto aparelhos);
materiais plásticos para embalagem (não incluídos
em outras classes); tipos de impressão; blocos de
impressão; produtos de papel; publicações
impressas; artigos de papelaria; envelopes e caixas
para remessa e embalagem, e outros materiais de
correio; tubos e caixas de papelão e de papelão
corrigado; malotes postais; envelopes; etiquetas;
adesivos; selos e itens filatélicos; acessórios de
escrivaninha (material de escritório); organizadores
pessoais e de escritório (material de escritório);
fichários, pastas, livros de colorir; canetas; lápis.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA.
No.840221711 06/08/2012
Tit.WOLLK ELEVADORES LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04068188000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HYUNDAI ELEVADORES WOLLK

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 transporte rodoviário de carga,
armazéns em geral, carga e descarga, comissaria de
despachos, despachantes aduaneiros, organização
do transporte de carga.
Procurador: CACILDA FIZ
No.840221630 06/08/2012
003
Tit.IMPLANTE RIO CLINICA ODONTOLOGICA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10195319000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: I RIO

No.840221690 06/08/2012
Tit.WOLLK ELEVADORES LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04068188000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HYUNDAI ELEVADORES WOLLK

003
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CFE(4) 26.3.4; 27.5.5; 29.1.3-4
NCL(10) 37 serviços de instalação, montagem e
manutenção de equipamentos de movimentação
vertical e horizontal, tais como elevadores, escadas
e esteiras rolantes, plataformas de acessibilidade,
monta cargas, peças e acessórios para tais
equipamentos.
Procurador: LUCIANA COSTA ANUNCIAÇÃO
No.840221720 06/08/2012
003
Tit.UNITED STATES POSTAL SERVICE (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0442658
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: E-USPS DELCON INTL
NCL(10) 35 triagem, manejo e receptação de
embalagens,
cartas,
anúncios,
catálogos,
publicações e outros itens de correio e coleta,
manutenção e fornecimento de informações acerca
dos mesmos.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA.
No.840221738 06/08/2012
003
Tit.UNITED STATES POSTAL SERVICE (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0442658
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: E-USPS DELCON INTL
NCL(10)
39
transporte,
empacotamento
e
armazenamento de mercadorias; organização de
viagens; coleta, transporte e entrega de pacotes;
cartas, anúncios, catálogos, publicações e outros
itens de correio por vários meios de transporte; e
coleta, manutenção e fornecimento de informação
acerca dos mesmos; serviços de mensageiro.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA.
No.840221746 06/08/2012
003
Tit.CLARK CAPITAL MANAGEMENT GROUP, INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8679002
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NAVIGATOR
NCL(10) 36 serviços de consultoria de investimento,
serviços financeiros, serviços de alocação de ativos,
serviços de corretagem de fundo mútuo.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.840221754 06/08/2012
Tit.TECHIMP TECHNOLOGIES S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8677018
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TECHIMP

instrumentos
para
condução,
chaveamento,
transformação, acúmulo, regulação e controle de
eletricidade; dispositivos e instrumentos de
diagnóstico para sistemas elétricos, relés, pontos de
vias férreas, de amostras sujeitas a stress, de
grandezas elétricas e ambientais; dispositivos e
instrumentos elétricos e eletrônicos para a indústria
de automação; dispositivos e instrumentos de
monitoramento (controle) para telecomunicações e
sistemas industriais de computação; dispositivos e
instrumentos para a medição e análise de grandezas
elétricas; instrumentos para o condicionamento de
sinais de alta frequência, incluindo sensores,
amplificadores, filtros (instrumentos elétricos);
software (programas gravados) para: banco de
dados e gerenciamento de dados, fornecimento de
serviços de energia, previsão com relação a
grandezas elétricas e ambientais, gestão de
maquinário, manutenção de construções e
instalações, corretagem de energia, sistemas
automáticos de tomada de decisão.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.840221762 06/08/2012
Tit.TECHIMP TECHNOLOGIES S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8677018
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECHIMP

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LARS
NCL(10) 44 serviços médicos e veterinários; cirurgia
plástica e estética.
Procurador: ADRIANA LOPES FERNANDES
No.840221797 06/08/2012
Tit.PHILIPPE STARCK (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4964900
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: S+ARCK

003

003

CFE(4) 27.1.2; 27.5.1; 27.5.7; 27.5.9,17
NCL(10) 42 consultoria relativa à pesquisa e
desenvolvimento, diagnóstico de sistemas elétricos,
testes de laboratório e consultoria técnica, avaliação
de risco no setor de energia; serviços de projetos de
engenharia; consultoria computacional (incluindo-se,
por exemplo, soluções web e sistemas de
integração, monitoramento de sistemas de
computadores); serviços relativos à transferência de
tecnologia.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

CFE(4) 24.17.5; 27.5.1
NCL(10) 20 móveis; espelhos; molduras; obra de
arte e estátuas de madeira, cortiça, junco, cana,
vime, chifre, osso, marfim, barbatana de bandeja,
concha, âmbar, madrepér es uma-do-mar e
sucedáneos de todas estas matérias ou de matérias
plásticas; cestos e bandejas exceto de metal; caixas
de madeira ou de plástico; garrafeiras; quadros para
pendurar chaves; suportes para guarda- chuvas;
porta-revistas; almofadas; cabides e capas para
vestuário; anéis, varas e ganchos para cortinas;
escadas portáteis de madeira ou plástico; persianas
internas
para
janelas
(mobiliário);
móbíles
(decoração>; manequins; animais empalhados;
caixas de correia exceto de metal ou alvenaria;
rolhas para garrafas; guarda-fogo para chaminés
(doméstico]; baú para brinquedos; letreiros de
madeira ou plástico (cartazes]; leques para uso
pessoal; maçanetas exceto de metal.
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840221800 06/08/2012
Tit.PHILIPPE STARCK (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4964900
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: S+ARCK

003

No.840221770 06/08/2012
003
Tit.TROPEIRA RURAL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71028351000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TROPEIRA SOLUÇÕES AMBIENTAIS

003

CFE(4) 27.1.2; 27.5.1; 27.5.7; 27.5.9,17
NCL(10) 09 dispositivos e instrumentos científicos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
checagem (supervisão) e diagnóstico; dispositivos e

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços de engenharia ambiental,
assessoria e consultoria ambiental, projetos,
elaboração e licenciamento de projetos ambientais e
de segurança ambiental.
Procurador: MAURÍCIO RAMOS DAMASCENO

CFE(4) 24.17.5; 27.5.1
NCL(10) 35 apresentação de mercadorias em meios
de comunicação para serviços de varejo;
agrupamento de produtos para terceiros <exceto
transportes) para permitir aos consumidores que
vejam e comprem; cómércio varejista de móveis,
itens decorativos, velas, luminárias, aparelhos
sanitários, torneiras, aparelhos domésticos, utensilio
domésticos, louças, artigos de vidro, faqueiros,
tecidos, roupa de cama, mesa e banho, pisos,
vestuário, calçados, apelaria óculos, relógios, artigos
de couro, bagagens, cosméticos, perfumes, artigos
de papelaria, veículos, barcos, equipamentos de
multimidia e áudio e video, catavento, materiais de
construção, artigos esportivos e para ginástica.
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO

No.840221789 06/08/2012
003
Tit.L.A.R.S. - LABORATOIRE D' APPLICATION ET
DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8693560

No.840221819 06/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

003
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Marca: AVATAR FAMESTAR
NCL(10) 42 fornecimento online de um portal para
serviços de vídeo game e redes sociais.
Prior.:85/541,451
13/02/2012 US
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62136304000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ENGLISH ID

inspeções, medição e exploração sísmicas e
geofísicas; serviços de inspeção, medição e
exploração e pesquisa, controle e supervisão
usando aparelhos e instrumentos de fibra óptica;
serviços de supervisão e controle técnico de
reservatórios; serviços de realização de estudos de
viabilidade relacionados à utilização de campos de
petróleo e campos de gás; serviços de
desenvolvimento de sistemas para transmissão de
dados; serviços de projeto, desenvolvimento,
locação, instalação, manutenção e reparo de
software; serviços de informação, consultoria e
aconselhamento em relação aos serviços acima
mencionados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos cientificos,
fotográficos, cinematográficos, ópticos, de ensino,
aparelhos e instrumentos para a transmissão,
distribuição, transformação, acumulação, regulação
ou controle da eletricidade; aparelhos para o
registro, transmissão-recepção e reprodução de som
ou de imagens; suportes de dados ópticos,
magnéticos, magnetico-ópticos e digitais, registrados
ou sem registrar, filmes, (filmes) impressionados;
discos acústicos; distribuidores automáticos e
mecanismos para aparelhos de pagamento prévio;
equipamentos para o tratamento da informação
(processamento de dados) e os computadores,
partes e acessórios destes incluidos nesta classe;
programas de computador gravados; publicações
eletrônicas disponiveis para download nas redes
mundiais de comunicação.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.840226810 09/08/2012
Tit.TONDO S/A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88618285000170
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.840221827 06/08/2012
003
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AVATAR FAMESTAR
NCL(10) 09 software baixável ( downloadable) para
serviços de vídeo game.
Prior.:85/541,451
13/02/2012 US
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840221835 06/08/2012
003
Tit.L.A.R.S. - LABORATOIRE D' APPLICATION ET
DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8693560
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LARS
NCL(10)
05
preparações
farmacêuticas
e
veterinárias; preparações higiênicas para uso
medicinal; emplastros, materiais para curativos , a
saber; tecidos cirúrgicos, implantes cirúrgicos da
natureza de tecidos vivos, desinfetantes.
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840221843 06/08/2012
003
Tit.L.A.R.S.- LABORATOIRE D' APLLICATION ET
DE RECHERCHE SCIENTIFQUE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8864071
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LARS
NCL(10) 10 aparelhos e instrumentos cirúrgicos,
médicos, odontológicos e veterinários; membros,
olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos;
membrds, implantes e suas partes artificiais,
cirúrgicas e medicinais, a saber: ligamentos para uso
terapêutico e para cirurgias reconstrutivas e
restaurativas, materiais para reparação ou
reconstrução de ligamentos, tendões, aponeuroses,
músculos e tecido mole; instrumentos e ferramentas
médicas e veterinárias para implantação dos
implantes acima mencionados e suas partes, a
saber: dispositivos para fixação interna para cirurgias
plásticas e restaurativas, talas cirúrgicas, agrafos
[grampos cirúrgicos], parafusos cirúrgicos, âncoras
cirúrgicas para fixação de dispositivos de uso
médico, fios cirúrgicos e dispositivos auxiliares.
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO

No.840222343 06/08/2012
003
Tit.DEOLEO, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8579962
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: O SABOR DA ESPANHA EM SUA MESA CARBONELL - DESDE 1866 - AZEITE DE OLIVA
TIPO: ÚNICO - RECOMENDADO PARA
COZINHAR ASSADOS E GRELHADOS

003

CFE(4) 3.4.1
NCL(10) 30 farinhas de aveia, trigo, milho, rosca,
farinhas com ovos, farináceos, massas alimentares,
massas com ovos, massa para bolo, milho para
pipoca, biscoitos água e sal, biscoitos amanteigados,
bolachas, massa para bolo, pó para bolos, alimentos
farináceos, farinhas para uso alimentar, macarrão,
talharini, pão, paezinhos, pizza, ravioli, tapioca,
farinha de tapioca, tortas, waffles, mistura para
bolos, macarrão instantâneo, mistura para pães,
massa para pães.
Procurador: CARLOS HENRIQUE WIEBBELLING
No.840227329 10/08/2012
003
Tit.COMUNHÃO MIDIA E PRODUÇÕES LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05590139000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ADORA BRASIL FESTIVAL
NCL(10) 35 eventos, shows, festivais, espetáculos e
apresentações artísticas, com fins comerciais,
lucrativos e publicitários.
Procurador: RODRIGO DONATO FONSECA

No.840221851 06/08/2012
003
Tit.UNITONO BRASIL # SOCIAL CONTACT
CENTER LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8693412
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNITONO AVANZA CONTACT CENTER
CFE(4) 2.3.4; 5.3.17; 26.4.4; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 29 azeite de oliva.
Procurador: NELLIE D SHORES

No.840227337 10/08/2012
Tit.BRUNO LOBO DE MESQUITA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15533336000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DO CAFE

003

No.840222912 07/08/2012
003
Tit.ARTDONIO EDUARDO BEZERRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28932030782
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA FORROZÃO ARTSHOW
NCL(10) 41 grupo musical; shows e espetáculos
artísticos.
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 26.3.23; 27.5.1
NCL(10) 35 agenciamento de mão-de-obra;
assessoria em gestão comercial ou industrial;
assessoria, consultoria e informações sobre
administração de pessoal; gerenciamento de banco
de dados; representação comercial; atendimento e
orientação ao cliente [s.a.c.; serviço ao consumidor];
telemarketing.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840221860 06/08/2012
Tit.EDITORA MODERNA LTDA (BR/SP)

003

No.840226187 08/08/2012
003
Tit.OPTOPLAN AS (NO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8683298
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OPTOWAVE
NCL(10) 42 serviços de monitoramento e controle de
produção de subsolo e reservatórios de petróleo e
gás; serviços de exploração geofísica marinha;
serviços científicos, tecnológicos, de projeto, análise
e geodésicos; serviços de coleta, controle e
confronto e registro e gravação de dados sísmicos;
serviços de inspeções, medição e exploração de
campos de petróleo e campos de gás; serviços de

CFE(4) 11.3.4; 27.5.1; 27.5.4; 27.5.10,17
NCL(10) 35 aluguel da máquinas e equipamentos
para escritorios. aluguel de moveis, utensilios e
aparelhos de uso doméstico e pessoal, instrumentos
musicais. serviços'de organização de feiras,
congressos, exposições e festas aluguelde outras
máquinas e equipamentos comerciais e industriais
não especificados anteriormente, sem operador.
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Procurador: ANA PAULA MAZZEI DOSSANTOS
LEITE
No.840227345 10/08/2012
003
Tit.CONSTROL ENGENHARIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09268374000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTROL ENGENHARIA LTDA
NCL(10) 37 serviços de engenharia civil, elétrica e
mecânica nas áreas de supervisão, coordenação,
orientação técnica, estudos, planejamento, projeto,
especificação,
viabilidade
técnico-econômica,
assistência, assessoria, consultoria, direção de obra
e serviço técnico, fiscalização, condução de equipe
de instalação, montagem, reparo, operação e
manutenção de equipamento e instalação, e
execução de obra e serviço técnico.
Procurador: O PRÓPRIO.

NCL(10) 03 preparações não-medicamentosas;
preparações cosméticas e de beleza; cremes,
loções, musses e géis hidratantes; esfoliantes;
preparações para limpeza da pele; preparações
clareadoras todas para uso pessoal; preparações
depilatórias; ceras e cremes depilatórios; inibidores
de crescimento de pelo; preparações, incluindo
cremes, géis e musses, para uso antes, durante e
após a remoção de pelos; lenços depilatórios; lenços
e esponjas umedecidos para cuidados da pele.
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840227396 10/08/2012
003
Tit.DE LORENZI & SILVA COMERCIAL LTDA ME.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14208070000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EVA LIFE

No.840227353 10/08/2012
003
Tit.COLÉGIO ABEL (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02850903000278
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COLEGIO ABEL OUSADO ALTERNATIVO
E EFICIENTE

CFE(4) 24.11.18
NCL(10) 41 emblema da escola, com o nome
(colégio abel) e o slogan (ousado, alternativo e
eficiente).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840227361 10/08/2012
003
Tit.RECKITT BENCKISER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0391034
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VANISH CLEAN & FRESH
NCL(10) 03 produtos de limpeza e xampus para
carpete; detergentes para uso em lavanderia;
aditivos para uso em lavanderia e removedores de
manchas de carpete e tecidos.
Prior.:010632875
10/02/2012 EM
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840227370 10/08/2012
Tit.A IGREJA METODISTA UNIDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30192272000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IGREJA METODISTA UNIDA

003

CFE(4) 2.9.1; 3.7.11; 20.7.2; 24.13.9
NCL(10) 45 divulgação de trabalho religioso.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840227388 10/08/2012
003
Tit.RECKITT BENCKISER (BRASIL) LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59557124000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VEET NATURALS

CFE(4) 5.7.13; 27.3.1
NCL(10) 03 acetona (removedor de esmalte de
unhas); acetona para uso pessoal; adstringentes
para uso cosmético; água de cheiro; água de
colônia; água de lavanda; água dentifrícia; água
depilatória; água oxigenada (peróxido de hidrogênio)
para uso cosmetico; água-de- toalete; alga
(cosmético); algodão para a higiene pessoal;
algodão para uso cosmetico; almíscar (perfumaria);
âmbar (perfume); animal (produto para higiene sem
aplicaçao
terapêutica>;
antiperspirante
(desodorante); anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal; antitranspirantes (produtos de toalete);
argila para estetica; aromáticos (óleos essenciais);
bases para perfumes de flores; batons para os
labios; caixa para po de arroz (estojo cosmético);
cera para bigode; cera para depilaçao; cílios
postiços; cola para unha artificial; colorantes para
toalete; composto fluorado para higiene bucal;
condicionador (cosmético); condicionador para uso
em animal; cosméticos para animais; cosméticos
para as sobrancelhas; cosméticos para os cílios;
cosmeticos; creme, pasta e liquido rejuvenescedor,
protetor e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico
e sintético; cremes cosméticos; cremes para clarear
a pele; cristal para banho de uso pessoal; decalques
decorativos para uso cosmético; dentifricios;
desodorantes para uso pessoal; erva para banho;
erva para defumador e incenso; esmalte para as
unhas; esmalte para unhas; essência de badiana
(anis estrelado); essências etéreas; estojo
cosmético; estojo de cosmeticos de brinquedo (com
cosméticos reais); estojos de cosméticos; extratos
de flores (perfumaria); filtros solares; geléia de
petroleo para uso cosmético; geraniol; gorduras para
uso cosmetico; hastes com pontas de algodão para
fins cosméticos; incenso; ionona (perfumaria); lápis
de sobrancelhas; lápis para uso cosmético; laque
para cabelos; leite de amêndoas para uso
cosmetico; leite de limpeza para toalete; lenços
impregnados com loções cosméticas; líquido, creme
e pó para limpeza do dente; locoes capilares; locões
para uso cosmético; locões pôs-barba; madeira
aromática; maquiagem para o rosto; máscaras de
beleza; menta para perfumaria; mistura de
fragráncias; odorizadores de uso pessoal; óleo de
amêndoas; óleo de bergamota; óleo de gaulteria
(perfumaria); óleo de jasmim; óleo de lavanda; óleo
de rosa; óleos essenciais de limão; óleos essenciais;
óleos para limpeza; óleos para perfumes e
essências; óleos para toalete; óleos para uso
cosmético; papel impregnado de substância para
higiene pessoal; pastilhas e gomas de mascar para

fins cosméticos (ompi); pedra-pomes; pedras de
alume (pedras-ume) (anti-septicas); pedras pósbarba
(anti-séptcas);
perfumes;
piperonal
(heliotropina); pó para maquiagem; pomadas para
uso cosmetico; preparaçao cosmética para redução
da gordura localizada; preparações bronzeadoras
(cosméticos); preparações cosméticas para banhos;
preparações cosméticas para emagrecimento;
preparações para banho de espuma, exceto para
uso medicinal; preparações para banho de imersão
de uso animal, exceto para uso medicinal;
preparações para banho de imersão de uso pessoal,
exceto para uso medicinal; preparações para ondular
os cabelos; produto de higiene pessoal à base de
própole; produto para limpeza e hidratação da pele,
não medicamentoso; produtos cosméticos para
cuidados da pele; produtos cosm ticos para os cílios;
produtos de perfumaria; produtos de toalete;
produtos depilatórios; produtos descolorantes para
uso cosmético; produtos neutralizadores para
permanentes nos cabelos; produtos para barbear;
produtos para defumaçao (perfumaria); produtos
para maquiagem; produtos para o cuidado das
unhas; produtos para polimento de próteses
dentárias; produtos para remover maquiagem;
pulverizadores para perfumar hálito; removedor de
cosmético; sabonete antitranspirante para os pés;
sabonete antitranspirante; sabonete de amêndoas;
sabonete
desodorante;
sabonete
medicinal;
sabonete para barbear; sabonetes antitranspirantes
para os pés; sabonetes; sais de banho, exceto para
uso medicinal; substâncias adesivas para fixar
cabelos postiços; substâncias adesivas para fixar
cílios postiços; substâncias adesivas para uso
cosmetico; talco para a higiene animal; talco para
toalete; terpenos (óleos essenciais); tinturas
cosméticas; tinturas para barba; tinturas para os
cabelos; unhas postiças; varetas de incenso; xampu
para animal sem finalidade terapêutica; xampus para
animais de estimação; xampus.
Procurador: OLIVERLIMA MARCAS E PATENTES
LTDA ME
No.840227400 10/08/2012
Tit.PAULO YOU NUOVA PASTA EVENTOS E
FESTAS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14777911000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IN HOUSE

003

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 42 bufê
Procurador: MOACIR FRANGHIERU
No.840227418 10/08/2012
003
Tit.G. NEGRINI PRODUTORA E EVENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09256176000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E4
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CFE(4) 5.3.14; 27.5.1
NCL(10)
41
provimento
de
treinamento,
entretenimento, atividades desportivas e culturais,
eventos em geral (organização e exposições),
editoração eletrônica, publicação de livros, textos e
jornais (inclusive online), serviços de imagem digital,
serviços de layout.
Procurador: CLAUDIO FELIX DE REZENDE
No.840227493 10/08/2012
003
Tit.EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30521728000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GODLLYWOOD
CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meio de
comunicação para fins de comércio varejista,
assessoria em gestão de negócios, consultoria em
gestão de pessoal, consultoria profissional de
negócios, exposições (organização de) para fins
comerciais e publicitários, feiras (organização de)
para fins comerciais e publicitários, promoção de
vendas para terceiros
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840227426 10/08/2012
Tit.PAULO YOU NUOVA PASTA EVENTOS E
FESTAS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14777911000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NUOVA PASTA

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 09 produção de monitores de telefonia.
Procurador: WELIGTON DIAS
No.840227469 10/08/2012
003
Tit.EDUARDO COUTINHO RODRIGUES CIPRIANO
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69409978653
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CRC TECNOLOGIA

003

CFE(4) 5.3.14; 27.5.1
NCL(10) 25 vestuários (camisetas, camisas, blusas)
e chapelaria (boné, viseira).
Procurador: CLAUDIO FELIX DE REZENDE
No.840227507 10/08/2012
003
Tit.EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30521728000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GODLLYWOOD
CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 35 comércio de aparelhos para conduzir,
interromper, transformar, acumular, regular ou
controlar eletricidade.
Procurador: WELIGTON DIAS

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 42 bufê
Procurador: MOACIR FRANGHIERU

No.840227477 10/08/2012
Tit.MV5 COMÉRCIO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05295679000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAR STATION

003

No.840227434 10/08/2012
003
Tit.JATOBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE JÓIAS
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10198791000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JUNIA MACHADO

CFE(4) 5.3.14; 27.5.1
NCL(10) 16 blocos, blocos pra desenhos, blocos
para anotações, álbuns, almanaques, calendários,
cartões em geral, decalques, envelopes, etiquetas,
fichários, folhetos, formulários, impressos, gravuras,
folhas de papel, reproduções gráficas, publicações
impressas, material impresso, manuais impressos,
periódicos, revistas em quadrinhos, revistas
periódicas, livros de canções, livros para escrever ou
desenhar, manuais e jornais.
Procurador: CLAUDIO FELIX DE REZENDE
CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 39 aluguel de veículos.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.1.5
NCL(10) 14 desenho de jóias; fabricação e comércio
de jóias e bijouterias finas.
Procurador: ISABEL LOPEZ ANTELO

No.840227485 10/08/2012
003
Tit.EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30521728000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GODLLYWOOD

No.840227515 10/08/2012
003
Tit.EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30521728000120
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

No.840227450 10/08/2012
003
Tit.EDUARDO COUTINHO RODRIGUES CIPRIANO
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69409978653
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CRC TECNOLOGIA
CFE(4) 2.3.16; 2.9.1
NCL(10)
41
provimento
de
treinamento,
entretenimento, atividades desportivas e culturais,
eventos em geral (organização e exposições),
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editoração eletrônica, publicação de livros, textos e
jornais (inclusive online), serviços de imagem digital,
serviços de layout.
Procurador: CLAUDIO FELIX DE REZENDE
No.840227523 10/08/2012
003
Tit.EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30521728000120
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 2.3.16; 2.9.1
NCL(10) 25 vestuários (camisetas, camisas, blusas)
e chapelaria (boné, viseira).
Procurador: CLAUDIO FELIX DE REZENDE
No.840227531 10/08/2012
003
Tit.EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30521728000120
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto
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No.840227558 10/08/2012
003
Tit.EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30521728000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PROJETO RAABE ROMPENDO O
SILÊNCIO

CFE(4) 9.3.13; 16.1.25; 27.5.1
NCL(10) 25 vestuários (camisetas, camisas, blusas)
e chapelaria (boné, viseira).
Procurador: CLAUDIO FELIX DE REZENDE
No.840227566 10/08/2012
003
Tit.EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30521728000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PROJETO RAABE ROMPENDO O
SILÊNCIO

CFE(4) 2.3.16; 2.9.1
NCL(10) 16 blocos, blocos pra desenhos, blocos
para anotações, álbuns, almanaques, calendários,
cartões em geral, decalques, envelopes, etiquetas,
fichários, folhetos, formulários, impressos, gravuras,
folhas de papel, reproduções gráficas, publicações
impressas, material impresso, manuais impressos,
periódicos, revistas em quadrinhos, revistas
periódicas, livros de canções, livros para escrever ou
desenhar, manuais e jornais.
Procurador: CLAUDIO FELIX DE REZENDE

CFE(4) 9.3.13; 16.1.25; 27.5.1
NCL(10) 16 blocos, blocos pra desenhos, blocos
para anotações, álbuns, almanaques, calendários,
cartões em geral, decalques, envelopes, etiquetas,
fichários, folhetos, formulários, impressos, gravuras,
folhas de papel, reproduções gráficas, publicações
impressas, material impresso, manuais impressos,
periódicos, revistas em quadrinhos, revistas
periódicas, livros de canções, livros para escrever ou
desenhar, manuais e jornais.
Procurador: CLAUDIO FELIX DE REZENDE

No.840227540 10/08/2012
003
Tit.EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30521728000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROJETO RAABE ROMPENDO O
SILÊNCIO

No.840227574 10/08/2012
003
Tit.EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30521728000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: THE WOMEN V

CFE(4) 9.3.13; 16.1.25; 27.5.1
NCL(10)
41
provimento
de
treinamento,
entretenimento, atividades desportivas e culturais,
eventos em geral (organização e exposições),
editoração eletrônica, publicação de livros, textos e
jornais (inclusive online), serviços de imagem digital,
serviços de layout.
Procurador: CLAUDIO FELIX DE REZENDE

CFE(4) 2.3.16; 2.9.1; 27.5.1
NCL(10)
41
provimento
de
treinamento,
entretenimento, atividades desportivas e culturais,
eventos em geral (organização e exposições),
editoração eletrônica, publicação de livros, textos e
jornais (inclusive online), serviços de imagem digital,
serviços de layout.
Procurador: CLAUDIO FELIX DE REZENDE

No.840227582 10/08/2012
003
Tit.EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30521728000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THE WOMEN V

CFE(4) 2.3.16; 2.9.1; 27.5.1
NCL(10) 25 vestuários (camisetas, camisas, blusas)
e chapelaria (boné, viseira).
Procurador: CLAUDIO FELIX DE REZENDE
No.840227590 10/08/2012
003
Tit.EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30521728000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THE WOMEN V

CFE(4) 2.3.16; 2.9.1; 27.5.1
NCL(10) 16 blocos, blocos pra desenhos, blocos
para anotações, álbuns, almanaques, calendários,
cartões em geral, decalques, envelopes, etiquetas,
fichários, folhetos, formulários, impressos, gravuras,
folhas de papel, reproduções gráficas, publicações
impressas, material impresso, manuais impressos,
periódicos, revistas em quadrinhos, revistas
periódicas, livros de canções, livros para escrever ou
desenhar, manuais e jornais.
Procurador: CLAUDIO FELIX DE REZENDE
No.840227604 10/08/2012
003
Tit.EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30521728000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: A MULHER V

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 blocos, blocos pra desenhos, blocos
para anotações, álbuns, almanaques, calendários,
cartões em geral, decalques, envelopes, etiquetas,
fichários, folhetos, formulários, impressos, gravuras,
folhas de papel, reproduções gráficas, publicações
impressas, material impresso, manuais impressos,
periódicos, revistas em quadrinhos, revistas
periódicas, livros de canções, livros para escrever ou
desenhar, manuais e jornais.
Procurador: CLAUDIO FELIX DE REZENDE
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edição de videos; produção de dvd; autoração dvd;
provimento de web site disponibilizando fotos, áudio
e
vídeo
não
downloadble
[serviço
de
entretenimento];
entretenimento;
serviços
entretenimento em mídias eletrônicas através da
rede mundial de computadores; provimentode
conteúdo
multimidia
ou
informações
na
internet(serviços de entretenimento).
Procurador: SIGNO MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

No.840227612 10/08/2012
003
Tit.EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30521728000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: A MULHER V

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 vestuários (camisetas, camisas, blusas)
e chapelaria (boné, viseira).
Procurador: CLAUDIO FELIX DE REZENDE
No.840227620 10/08/2012
003
Tit.EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30521728000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A MULHER V

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 11 equipamentos, máquinas para
saneamento básico e ambiental, bem como peças e
acessórios
a
saber,
abrandadores,
desmineralizadores e filtros
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA

No.840227671 10/08/2012
Tit.MACRO4 ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14992910000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MACRO4 ESCOLA DE NEGÓCIOS

003

No.840227655 10/08/2012
003
Tit.L M CASTRO EVENTOS ESPORTIVOS ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15454999000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUDOESTE RADICAL SKATE-BMX
DANÇAS URBANAS

CFE(4) 26.4.1; 26.4.3; 27.5.1
NCL(10) 41 prestação de serviços de cursos livres,
treinamentos e palestras em geral.
Procurador: LUNA & ADVOGADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
41
provimento
de
treinamento,
entretenimento, atividades desportivas e culturais,
eventos em geral (organização e exposições),
editoração eletrônica, publicação de livros, textos e
jornais (inclusive online), serviços de imagem digital,
serviços de layout.
Procurador: CLAUDIO FELIX DE REZENDE
No.840227639 10/08/2012
Tit.CASA DA FOLIA MIX COMERCIAL LTDA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07400434000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOMATE LOCO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 produção e promoção de eventos
esportivos
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.840227663 10/08/2012
003
Tit.SANTA RITA DE IQUIRIRIM PRODUÇÕES
ARTISTICAS LTDA. ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65703845000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUATRO COISAS

No.840227680 10/08/2012
003
Tit.THE SUPREME GRAND LODGE OF THE
ANCIENT AND MYSTICAL ORDER ROSAE
CRUCIS (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4793463
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ROSICRUCIAN ORDER
NCL(10) 41 almanaques, calendários, capas, cartões
postais, cartazes, desenhos, publicações impressas,
monografias, livros, imagens, jornais, revistas e
coleções de fascículos.
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.840227698 10/08/2012
003
Tit.THE SUPREME GRAND LODGE OF THE
ANCIENT AND MYSTICAL ORDER ROSAE
CRUCIS (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4793463
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROSICRUCIAN ORDER
NCL(10) 16 almanaques, calendários, capas, cartões
postais, cartazes, desenhos, publicações impressas,
monografias, livros, imagens, jornais, revistas e
coleções de fascículos.
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.840227701 10/08/2012
003
Tit.DESAFIO JOVEM PENIEL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16630030000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DESAFIO JOVEM PENIEL LAR DA PAZ

CFE(4) 27.5.1; 28.19
NCL(10) 35 comércio de vestuário e acessórios;
comércio de cd's e dvd's e fitas; comércio de
brinquedos e artigos recreativos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840227647 10/08/2012
003
Tit.HIDRALITA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08390172000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HIDRALITA

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 41 produçao de conteudo de audiovisual;
produção de filmes para publicidade; produção de
filmes cinematograficos, de conteúdo cultural, filmes
institucionais, e comerciais de televisão; filmes para
campanhas politicas; filmes para campanhas de
responsabilidade social; produçao cinematográfica,
de videose de programas de televisão e produção de
artes cenicas; produção deprogramas de rádio e
televisão; produção de trilhas sonoras; programas de
entretenimento de televisão; produção de shows;
produção e edição de video tapes; serviços de
estúdios de gravação; reportagens fotograficas;
legendagem serviços de gravação e pós produção
de áudio, video e cinema; produção e edição de som
e imagem; serviços de roteirização; serviços de
imagem digital; serviço de captação, produção e

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 entidade religiosa, com atividades
assistenciais, beneficiente e filantrópicas. igreja.
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consultoria, assessoria, informação, motivação e
crescimento pessoal em assuntos de caráter
subjetivo. encontros religiosos e cultos.
Procurador: IVANA SANTOS VOLPONI

Marca: LINE FRIO

No.840227710 10/08/2012
003
Tit.FENICE INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13103785000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FENICE MÓVEIS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 manutenção e reparação de máquinas e
aparelhos de refrigeração e ventilação
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

CFE(4) 4.3.20
NCL(10) 20 fabricação de móveis de madeira e
derivados; artigos de mobiliário.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840227728 10/08/2012
Tit.MAURICIO PESSOA SHOW E EVENTOS
CULTURAIS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01213680000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAURICIO PESSOA PRODUÇÕES

No.840227752 10/08/2012
003
Tit.FRANCO MULTI SERVIÇOS LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11397383000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO FRANCO

No.840227787 10/08/2012
003
Tit.MARIA HELENA DE SOUZA COSSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11068187000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BILHAR EL CONDOR 13

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio e varejo de automóveis e
camionetas
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 artes cênicas; espetáculos e atividades
complementares.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840227760 10/08/2012
Tit.FRANCO CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12425367000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRANCO EMPREENDIMENTOS

003

No.840227736 10/08/2012
003
Tit.MATEUS DIAS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14601790000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DIAS E SILVA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 construção de rodovias e ferrovias;
obras de terraplenagem/ construção de edifícios/
instalação e manutenção elétrica/ obra de alvenaria
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de produtos alimentícios/
queijo; mussarela; presunto; bacon; requeijão;
linguiça; batata pré-frita
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.840227744 10/08/2012
Tit.J & E COIMÉRCIO, SERVIÇOS DE
REFRIGERAÇÃO LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13147402000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de cerais; comércio de grão de
café; comércio de condimentos; temperos; pimentas
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

003

No.840227779 10/08/2012
003
Tit.SACCONI COM. EXP. E BENEFICIAMENTO DE
PROD. AGRÍCOLAS LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04642939000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SACCONI

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de mesas de bilhar, sinuca e
artigos esportivos
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.840227795 10/08/2012
003
Tit.COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33000092000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MIDIA CENTER LUBES
NCL(10) 35 serviços de venda a varejo e por
atacado de combustíveis e lubrificantes em geral;
lojas de conveniência; serviços de marketing e
consultoria em negócios e em gerenciamento de
negócios no setor de combustíveis e lubrificantes;
promoção de vendas [para terceiros]; publicidade por
catálogos de vendas; sistematização de informações
em bancos de dados de computador.
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840227809 10/08/2012
003
Tit.GEO EVENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11196660000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FUTEBOL RUN
NCL(10) 42 especificação de serviços; serviço de
provedor de aplicativos e software online; serviços
de acesso remoto e compartilhamento de arquivos
digitais, através de dispositivos eletrônicos; serviços
de acesso remoto à software e conteúdo digital em
geral; armazenagem eletrônica de dados; software
de computador (elaboração [concepção] de).
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840227817 10/08/2012
003
Tit.EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33530486000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NET CLOUD
NCL(10) 42 serviço de provedor de aplicativos e
software online; serviços de acesso remoto e
compartilhamento de arquivos digitais, através de
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dispositivos eletrônicos; serviços de acesso remoto à
softwares e conteúdo digital em geral; análise de
suporte e sistema [serviço de informática];
armazenagem eletrônica de dados; hardware de
computador (consultoria em-); manutenção de
software de computador; monitoramento de sistemas
de computadores por acesso remoto; software de
computador (atualização de-); software de
computador (elaboração [concepção] de-); banco de
dados (aluguel de servidor de-, para terceiros);
banco de dados (serviços de desenvolvimento de-)
[informática]; fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros); serviços de análise de processamento de
dados [serviço de informática].
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840227825 10/08/2012
003
Tit.EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33530486000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NET CLOUD
NCL(10) 09 software para acesso, envio,
transferência e compartilhamento e acesso remoto a
arquivos digitais; aparelhos de telecomunicação;
aparelho ou instrumento de reprodução; aparelhos
para transmissão de som; computadores; controle
remoto (aparelho para -); controle remoto de sinais
(aparelhos eletrodinâmicos para o -); magnéticos
(codificadores -); máquina de edição de som e
imagem; modems; processamento de dados
(dispositivos para -); radiotelefonia (aparelhos para ); receptor de som; receptores de áudio e de vídeo;
satélites apra uso científico; som (aparelhos para
gravação de -); som (aparelhos para reprodução de ); telefone (aparelhos de -); telefones (receptores de
-); telefones portáteis; telefônicos (transmissores -);
transceptor [aparelho transmissor e receptor de
sinal]; transmissores [telecomunicação].
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840227833 10/08/2012
003
Tit.DONDOCAS ACESSÓRIOS E BORDADOS
MANUAIS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10988342000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BESSIE COMPLEMENTOS

CFE(4) 17.2.13; 26.1.6; 27.5.1
NCL(10) 14 bijouterias em geral, brincos, anéis,
cordões, colares, gargantilhas, pulseiras, braceletes,
tornozeleiras.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840227841 10/08/2012
003
Tit.CLÁUDIO LUIS ROCHA DE ANDRADE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76776964572
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PUBLISONHOS
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substâncias químicas destinadas a conservar
alimentos; substâncias tanantes; substâncias
adesivas destinadas à indústria.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.840227914 10/08/2012
003
Tit.ARKEMA FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0190535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RNEW
NCL(10) 17 borracha, guta-percha, goma, amianto,
mica; plásticos semiprocessados para fabricação;
para calafetar, vedar e isolar; tubos flexíveis não
metálicos.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

CFE(4) 1.5.8; 3.7.1; 26.4.3
NCL(10) 35 serviços de publicidade.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840227850 10/08/2012
003
Tit.D 7 ARTE DIGITAL S/C LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04792063000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UMA VIDA DEDICADA À VERDADE
NCL(10) 40 serviços fotográficos; impressão;
impressão fotográfica
Procurador: DR. EDUARDO MARTINELLI JÚNIOR
No.840227868 10/08/2012
Tit.GABRIELA CARVALHO SMITH (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02397032511
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GABRIELA SMITH
NCL(10) 41 nome artístico.
Procurador: CARMEN CÉLIA CARNEIRO
CARVALHO SMITH

003

No.840227876 10/08/2012
003
Tit.D 7 ARTE DIGITAL S/C LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04792063000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UMA VIDA DEDICADA À VERDADE
NCL(10) 42 serviços de arte digital e arte final,
desenvolvimento (criação de web sites para
terceiros)
Procurador: DR. EDUARDO MARTINELLI JÚNIOR
No.840227884 10/08/2012
003
Tit.BEMBOLADO ESPORTES E COMÉRCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11377460000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BEMBOLADO

CFE(4) 7.5.9; 21.3.1; 21.3.17; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 41 serviços de caráter desportivo,
recreativo, social e cultural, serviços de ensino e
educação física; serviços de ensino de futebol e de
qualquer outras práticas de esporte, serviços de
locação de quadras e equipamentos de pertences do
esporte em geral
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.840227892 10/08/2012
003
Tit.ARKEMA FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0190535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RNEW
NCL(10) 01 substâncias químicas destinadas à
indústria, às ciências, à fotografia, assim como à
agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas
artificiais não-processadas, matérias plásticas não
processadas; adubo; composições extintoras de
fogo; preparações para temperar e soldar;

No.840227922 10/08/2012
003
Tit.OLE HENRIKSEN OF DENMARK, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8083819
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACNE CLEARING
NCL(10) 03 preparações para cuidados da pele não
medicinais.
Prior.:85/662,052
26/06/2012 US
Procurador: HUGO SILVA, ROSA & MALDONADOPROP. INT
No.840227930 10/08/2012
003
Tit.OLE HENRIKSEN OF DENMARK, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8083819
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POWER PEEL
NCL(10) 03 preparações para cuidados da pele não
medicinais.
Prior.:85/662,070
26/06/2012 US
Procurador: HUGO SILVA, ROSA & MALDONADOPROP. INT
No.840227949 10/08/2012
Tit.SHREE RENUKA SUGARS LTD (IN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8015660
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MADHU
NCL(10) 30 açúcar
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS

003

No.840227957 10/08/2012
003
Tit.SHREE RENUKA SUGARS LTD (IN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8015660
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MADHU
NCL(10)
40
usinagem
transformação,
beneficiamento e tratamento de cana-de-açúcar
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840227965 10/08/2012
003
Tit.LES PRODUITS PAUL BOCUSE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8685487
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BOCUSE D'OR
NCL(10) 35 organização de exposições e eventos
para fins comerciais ou publicitários; patrocínio
(captação de -); promoção de vendas [para
terceiros]; aluguel de espaço publicitário.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840227973 10/08/2012
003
Tit.SHREE RENUKA SUGARS LTD (IN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8015660
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MADHU
NCL(10) 35 distribuição, exportação e importação de
açúcar e alcoól, bem como de quaisquer outros
insumos, produtos, subprodutos ou resíduos
agrícolas
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840227981 10/08/2012
003
Tit.LES PRODUITS PAUL BOCUSE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8685487
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BOCUSE D'OR
NCL(10) 41 organização de eventos para fins
culturais ou de entretenimento, a saber, organização
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e apresentação de seminários, simpósios e
conferências sobre culinária e artes de mesa,
treinamento em matéria de culinária, organização de
competições.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840227990 10/08/2012
003
Tit.SHREE RENUKA SUGARS LTD (IN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8015660
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MADHU
NCL(10) 44 serviços de cultivo de cana-de-açúcar
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840228716 10/08/2012
003
Tit.FISCHERWERKE GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6914870
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FISCHER
NCL(10) 07 máquinas para furar, equipamentos para
perfuração; maquinas para instalação de elementos
de fixação parafusadeiras sem fio; máquinas e
ferramentas para rebitar de operação mecânica para
trabalho com massas endurecíveis, chaves de
parafuso
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840228724 10/08/2012
Tit.FISCHERWERKE GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6914870
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FISCHER

003

CFE(4) 3.9.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 07 máquinas para furar; equipamentos para
perfuração; máquinas para instalação de elementos
de fixação; parafusadeiras sem fio; máquinas e
ferramentas para rebitar de operação mecânica para
trabalho com massas endurecidas; chaves de
parafuso
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840228732 10/08/2012
003
Tit.FISCHERWERKE GMBH & CO KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8861633
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FISCHER
NCL(10) 06 elementos de fixação metálicos, em
particular pinos, prisioneiros, ancoras, chumbadores,
hastes roscadas, porcas, ganchos, perfis, pregos
(pinos); clipes para tubo, parafusos, rebites, garras
para cabo (clipes para cabo), arruelas, mordedores,
luvas para âncora de injeção, luvas para centragem;
materiais metálicos para construção; ferragens,
pequenos itens de ferragens; produtos de metal
comum, não incluidos em outras classes;
subestruturas (de metal), incluindo os respectivos
elementos de junção e de extensão; .trilhos de
montagem (de metal), incluindo os respectivos
elementos de junção e de extensão; lâminas
perfuradas, total ou principalmente de metal.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840228740 10/08/2012
003
Tit.MEGGITT TRAINING SYSTEMS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8683387
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BLUEFIRE

NCL(10) 09 dispositivos sem fio com tecnologia de
radiofrequência utilizados em simuladores de armas
de fogo letais e não letais para treinamento.
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.840228759 10/08/2012
Tit.FISCHERWERKE GMBH & CO KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8861633
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FISCHER

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 32 bebidas eletrolíticas isotônicas não
carbonatadas; bebidas com sabor de frutas
contendo água; e concentrados para preparar
bebidas com sabor de frutas com água.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 3.9.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 01 produtos quimicos, particularmente para
construçao, excluindq produtos quimicos para uso
em pesquisa, testes e análises e para laboratório e
fins científicos; resinas artificiais nâo processadas;
plásticos não processados; composições extintoras
de fogo; preparados para proteção contra incéndio;
adesivos para uso industrial; resinas artificiais autoendureciveis, em particular para ancoragem de
elementos de fixação; caroas de gás e pólvora
(gases solidificados para fins industriais); materiais
químicos para enchimento e materiais para vedação;
espuma para instalação e espuma para aplicação,
incluindo substâncias resistentes a chama; massas
para proteção contra inc~ndio, revestimentos,
materiais ligados.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840228767 10/08/2012
Tit.ELFRAMO S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8701962
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ELFRAMO

003

CFE(4) 15.1.13; 26.4.1-2; 27.5.1
NCL(10) 07 lava-louças (máquinas de lava-louças),
suas partes, peças e equipamentos incluídos nesta
classe
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.840228775 10/08/2012
003
Tit.EXCEL DRYER INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8685479
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XLERATOR
NCL(10) 11 secadores de mão elétricos para fixar
em paredes, secadores de cabelo elétricos para fixar
em paredes.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840228783 10/08/2012
Tit.THE SQWINCHER CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8683360
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SQWINCHER

003

No.840228791 10/08/2012
003
Tit.SHELTERLOGIC CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8685452
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHELTERLOGIC
NCL(10) 19 abrigos temporários, semi-permanentes
e permanentes em metal-moldado cobertos com
tecido, abrigos para qualquer condição de tempo, a
saber, abrigos, garagens, galpões, estufas,
armazéns temporários, cocheiras de cavalo,
hangares, construções transportáveis, coberturas e
abrigos dobráveis de tecido, acessórios, a saber, kits
âncora usados para fixar tais abrigos e kits de
ventilação constituídos principalmente de telas de
insetos para uso na ventilação desses abrigos,
sendo todos os produtos acima mencionados em
materiais não metálicos; e coberturas de reposição
em tecido para os produtos citados acima; abrigos
guarda sol dobráveis.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840228805 10/08/2012
Tit.THROMBOGENICS NV (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8277079
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JETRYA
NCL(10) 05 preparações oftálmicas.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

No.840228813 10/08/2012
003
Tit.SHELTERLOGIC CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8685452
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHELTERLOGIC
NCL(10) 06 abrigos temporários, semi-permanentes
e permanentes em metal-moldado cobertos com
tecido, abrigos para qualquer condição de tempo, a
saber, abrigos, garagens, galpões, estufas,
armazéns temporários, cocheiras de cavalo,
hangares, construções transportáveis, coberturas e
abrigos dobráveis de tecido, acessórios, a saber,
kits, âncora usados para fixar tais abrigos e kits de
ventilação constituídos principalmente de telas de
insetos para uso na ventilação desses abrigos,
sendo todos os produtos acima mencionados em
materiais metálicos; racks para lenha.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840228821 10/08/2012
Tit.THROMBOGENICS NV (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8277079
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JETREIA
NCL(10) 05 preparações oftálmicas.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

No.840228830 10/08/2012
Tit.SMITHS DETECTION INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8063605
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HAZMATID

003
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NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos para detecção
e/ou análise de substâncias químicas e tóxicas e de
material biológico e partes e acessórios para os
mesmos, nenhum deles para uso médico; banco de
dados eletrônico para uso na detecção e análise de
substâncias químicas e tóxicas e de material
biológico para uso na área de segurança e de
detecção de ameaças gravado em mídia de
computador.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIAPROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840228848 10/08/2012
Tit.SHELTERLOGIC CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8685452
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHELTERLOGIC
NCL(10) 22 toldos.
Procurador: NELLIE D SHORES

003

No.840228856 10/08/2012
Tit.THROMBOGENICS NV (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8277079
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JETTRYA
NCL(10) 05 preparações oftálmicas.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

No.840228864 10/08/2012
003
Tit.GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION
COUNCIL (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183709
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESSENTIAL PREP
NCL(10) 09 software baixável de computador, a
saber: um conjunto de programas educacionais para
assistir estudantes, antes de entrarem nos
programas de gestão, no entendimento de trabalho
de curso em contabilidade, em finança, em
habilidades quantitativas e em estatística.
Prior.:85/561,946
06/03/2012 US
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840228872 10/08/2012
003
Tit.MARY KAY INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0083593
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARY KAY LOVE YOUR SKIN FOR LIFE
NCL(10) 16 suprimentos de/para negócios, materiais
ee marketing e subsídios/auxílios para vendas
impressos, catálogos, revistas e brochuras, todos na
área de cosméticos e de cuidados da beleza.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840228880 10/08/2012
003
Tit.UTV MEDIA (GB) LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8684561
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TALKSPORT
NCL(10) 41 serviços de entretenimento de rádio e de
televisão; produção de programas de rádio e de
televisão; serviços de programa de notícias para
rádio e para televisão; publicação de revistas;
serviços de estúdio de gravação de imagem de
vídeo e de som e o provimento de instalações de
estúdio de gravação; serviços de gravação de áudio
e de vídeo; aluguel de gravações de som e de vídeo
e de aparelhos de gravação de som e de vídeo;
organização de apresentações de entretenimento via
rádio e televisão; organização de competições;
aluguel de instalações de radiodifusão e de
teledifusão; produção, apresentação, distribuição,
exibição de programação em "syndication" (exibição
em
diversos
canais),
serviços
de
redes
("networking") e de aluguel de programas de
televisão e de rádio e de filmes, e de gravações de
som e de vídeo; serviços de informações e de
consultoria, todos relacionados aos serviços
anteriormente mencionados.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840228899 10/08/2012
003
Tit.KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (US)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6925910
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: URSINHO LULU

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLEREEZO
NCL(10) 05 preparações oftálmicas.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840228961 10/08/2012
Tit.TESLA MOTORS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8683328
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MODEL X
NCL(10) 12 automóveis elétricos;
automóveis elétricos, a saber, motores.
Prior.:85/541112
13/02/2012 US
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIAPROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 3.1.14; 5.7.1; 26.2.7; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 30 cacau, chocolate, bebidas e
preparações para fazer essas bebidas à base de
cacau e/ou de chocolate, produtos de panificação,
produtos de pastelaria, produtos de confeitaria, a
saber, pão, torradas, biscoitos (doces ou salgados),
bolachas, waffles, bolos, doces, barras de cereais,
preparações feitas de cereais.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840228902 10/08/2012
003
Tit.MARY KAY INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0083593
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARY KAY LOVE YOUR SKIN FOR LIFE
NCL(10) 03 cosméticos; fragrâncias para uso
pessoal; preparações não medicinais para o cuidado
da pele; produtos de toalete não medicinais.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840228910 10/08/2012
003
Tit.GLASS DESIGN TECHNOLOGIES, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8684553
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VY CREATIVE
NCL(10) 42 serviços de arquitetura; serviços de
computação em nuvem ("cloud computing")
apresentando software para uso em layout e em
projeto para engenheiros, para arquitetos, e para
instaladores (computação); consultoria em software
de computador; projeto de software de computador;
engenharia.
Prior.:85540031
10/02/2012 US
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840228929 10/08/2012
003
Tit.TESLA MOTORS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8683328
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MODEL S
NCL(10) 37 construção civil; reparos; serviços de
instalação.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840228937 10/08/2012
Tit.THROMBOGENICS NV (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8277079
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JITREA
NCL(10) 05 preparações oftálmicas.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

No.840228945 10/08/2012
003
Tit.TESLA MOTORS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8683328
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MODEL S
NCL(10) 12 veículos; aparelhos para locomoção por
terra, ar ou água.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIAPROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840228953 10/08/2012
Tit.THROMBOGENICS NV (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8277079

003

No.840228970 10/08/2012
Tit.THROMBOGENICS NV (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8277079
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLERESO
NCL(10) 05 preparações oftálmicas.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

partes

de

003

No.840228988 10/08/2012
003
Tit.TESLA MOTORS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8683328
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MODEL X
NCL(10) 37 serviços de manutenção e de reparo
para automóveis elétricos.
Prior.:85/541117
13/02/2012 US
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIAPROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840228996 10/08/2012
003
Tit.TRB PHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E
FARMACÊUTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61455192000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OSTEONIL TENDON
NCL(10) 05 medicamentos imunossupressores,
antiinflamatórios, antialérgicos, hipossensibilizantes
e desintoxicantes.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840229003 10/08/2012
003
Tit.ALLTECH INVESTIMENTS (IRELAND) LIMITED
(IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8684537
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RUBIND
NCL(10) 19 materiais de construção (não metálicos);
materiais para telhados (não metálicos); asfalto,
piche e betume; materiais aglutinantes para reparo
de estradas.
Prior.:248010
18/07/2012 IL
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840229011 10/08/2012
003
Tit.ALLTECH INVESTIMENTS (IRELAND) LIMITED
(IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8684537
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RUBIND
NCL(10) 17 borracha, borracha sintética, borracha
bruta e semitrabalhada; materiais de borracha para
recauchutagem de pneus.
Prior.:248010
18/07/2012 IL
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840229020 10/08/2012
003
Tit.ALLTECH INVESTIMENTS (IRELAND) LIMITED
(IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8684537
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RUBIND
NCL(10) 02 tintas; vernizes e lacas.
Prior.:248010
18/07/2012 IL
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
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No.840229038 10/08/2012
Tit.VCE COMPANY LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8261202
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VISION OS
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003

No.840229089 10/08/2012
003
Tit.KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO; LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0074500
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KUMIKA INTERNATIONAL
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas; preparações
farmacêuticas para serem utilizadas par aagricultura,
horticultura e silvicultura; fumegantes; fungicidas;
rodenticidas; inseticidas; herbicidas; repelentes de
insetos; antissépticos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840229097 10/08/2012
Tit.VCE COMPANY LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8261202
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VISION OS

003

CFE(4) 26.1.1; 26.4.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 34 tabaco, bruto ou manufaturado; produtos
de tabaco, incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas,
fumo para enrolar seus próprios cigarros, fumo de
cachimbo, fumo de mascar, rapé, cigarro
aromatizado de cravo; tabaco em pó umidificado
("snus"); substitutos do fumo (não para uso médico);
artigos para fumantes, incluindo papel e tubos para
cigarros, filtros para cigarros, latas de fumo, estojos
para cigarros e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de
bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
Prior.:55671/2012
14/05/2012 CH
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 publicações impressas e eletrônicas.
Prior.:85/665,792
29/06/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840229046 10/08/2012
003
Tit.KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO; LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0074500
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KUMIKA
NCL(10) 01 preparações para regularizar o
crescimento de plantas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840229054 10/08/2012
003
Tit.KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO; LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0074500
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KUMIKA
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas; preparações
farmacêuticas para serem utilizadas par aagricultura,
horticultura e silvicultura; fumegantes; fungicidas;
rodenticidas; inseticidas; herbicidas; repelentes de
insetos; antissépticos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840229062 10/08/2012
Tit.VCE COMPANY LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8261202
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VISION OS

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7880057
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: P PARLIAMENT CARAT

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de treinamento técnico;
serviços de treinamento on-line; serviços de
informação on-line.
Prior.:85/665,792
29/06/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840229135 10/08/2012
Tit.VCE COMPANY LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8261202
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VISION OS

003

No.840229100 10/08/2012
003
Tit.FEDERAL-MOGUL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8665478
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DUAL STEEL MONOSTEEL
NCL(10) 07 peças para motores de combustão
interna, a saber, pistões.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de instalação de software e
hardware de computador, redes de computador e
sistemas de computador.
Prior.:85/665,792
29/06/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840229070 10/08/2012
003
Tit.KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO; LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0074500
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KUMIKA INTERNATIONAL
NCL(10) 01 preparações para regularizar o
crescimento de plantas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840229119 10/08/2012
Tit.PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0045195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: L & M

003
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 serviços de disposição de hardware de
computador; serviços de informática, a saber,
consultoria em projeto e implementação de sistemas
de computador, personalização de hardware e
software de computador, projeto e desenvolvimento
de hardware e software de computador, disposição e
instalação
de
software
de
computador,
gerenciamento remoto e in loco de sistemas de
computação em nuvem de tecnologia da informação
de terceiros.
Prior.:85/665,792
29/06/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 3.1.1; 27.5.1
NCL(10) 34 tabaco, bruto ou manufaturado; produtos
de tabaco, incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas,
fumo para enrolar seus próprios cigarros, fumo de
cachimbo, fumo de mascar, rapé, cigarro
aromatizado de cravo; tabaco em pó umidificado
("snus"); substitutos do fumo (não para uso médico);
artigos para fumantes, incluindo papel e tubos para
cigarros, filtros para cigarros, latas de fumo, estojos
para cigarros e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de
bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
Prior.:56174/2012
23/05/2012 CH
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840229127 10/08/2012
Tit.PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL (CH)

No.840229143 10/08/2012
Tit.SOLUTIA SINGAPORE PTE.LTD. (SG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8685363
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IQUE

003
CFE(4) 26.4.4; 27.5.1

003
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NCL(10) 19 vidro de construção; vidro isolante para
construção; vidro de segurança; janelas não
metálicas e caixilhos para janelas para construções;
portas não metálicas; molduras para portas não
metálicas; acessórios de marcenaria não metálicos
inclusos nesta classe.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840229151 10/08/2012
003
Tit.UMICORE, SOCIETE ANONYME (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6677703
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CELLCORE
NCL(10) 01 produtos químicos utilizados na indústria
e ciência, a saber lítio, óxido de lítio, cobaltita de
lítio, óxido de cobalto, cloreto de alumínio, iodeto de
alumínio, dióxido de manganês.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840229160 10/08/2012
003
Tit.UMICORE, SOCIETE ANONYME (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6677703
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CELLCORE
NCL(10) 06 metais comuns e suas ligas, a saber,
cobalto, níquel, alumínio, manganês.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840229178 10/08/2012
Tit.GSN INVESTIMENTOS S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09030121000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GSNB INVESTIMENTOS

003

CFE(4) 24.15.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de assessoria, consultoria,
pesquisa e análise na área empresarial; serviços de
estudos na área empresarial.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840229194 10/08/2012
003
Tit.TECHTRONIC POWER TOOLS TECHNOLOGY
LIMITED (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8145903
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: M18

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 07 ferramentas elétricas; ferramentas de
perfuração elétricas; feramentas elétricas para cortes
rentes e penetrantes, remoção de pasta de cimento
e retificação de argamassa adesiva, lixamento e
raspagem; perfuradoras; aparafusadoras; chaves de
fenda elétricas; martelos mecânicos; martelos
giratórios;
martelos
perfuradores;
furadeiras
motorizadas; furadeiras; furadeiras de impacto;

furadeiras sem fio; furadeiras angulares; ferramentas
giratórias; ferramentas oscilantes; ferramentas de
expansão; pistolas elétricas de lubrificação; pistolas
elétricas para adesivo; serras elétricas; serras
elétricas de corte de metal; prensas perfuradoras;
prensas perfuradoras magnéticas; máquinas de
nodulação; lixadeiras; fitas de lixa; trituradoras;
moedores; serras elétricas; motosserras; serras
circulares de precisão; serras circulares; serras de
esquadria; serras alternadas; serras tico-tico; serras
de fita; serras circulares; serras de mesa; serras de
tração radial; serras de folha fina; serras de fita;
tornos mecânicos para torneamento de madeira;
serras de bancada circulares; tupias; máquinas
estacionárias de carpintaria ou ferramentas de
tampo de bancada; chaves inglesas; furadores de
extração; pregadores de mão; serras de
engrenagem com parafuso sem fim; ferramentas de
corte; máquinas de corte; tesouras elétricas;
tesouras mecânicas; tesouras de grama; sopradores
térmicos; torqueadeiras; recortadoras; polidores;
roteadores; chaves de aperto de impacto; marteletes
de impacto; cortadores de tubulação; cortadores de
tubulação de cobre; pistolas de calafetagem
elétricas; chaves de catraca; cortadores de cabos;
máquinas abrasivas; aerógrafos; limpadores de
drenos; aparelhos para cuidados com o piso;
máquinas de lavar tapetes, pisos e paredes;
máquinas para limpeza de pisos descobertos;
máquinas de limpeza por sucção; máquinas para
sucção de ar; aspiradores de pó; aparelhos
exaustores de poeira; conexões para aspiradores de
pó para espalhar perfumes e desinfetantes;
extratores de tapetes; limpadores elétricos para
pisos rígidos; esfregadores elétricos para pisos
rígidos; máquinas de varrer; vassouras elétricas;
limpadores a vapor elétricos; aparelhos elétricos de
limpeza utiliando vapor; esfregões elétricos a vapor;
máquinas e instalações de purificação de água;
lavadoras de pressão; compressores [máquinas];
bocais e mangueiras para aspiradores de pó e
máquinas de lavar; sacos para aspiradores de pó;
sacos de papel descartáveis para limpadores
elétricos; filtros para aspiradores de pó; correias para
máquinas ; geradores; geradores elétricos;
geradores de vapor; brocas para máquinas e
ferramentas elétricas; lâminas de serra (partes de
máquinas); monta-cargas com corrente de elos e
cabo de arame acionados por energia elétrica;
carrinhos elevados de transporte para movimentação
de monta-cargas; pulverizadores de tinta; montacargas com corrente de elos e alavanca acionados
manualmente e carrinhos elevados de transporte
para movimentação de monta-cargas; ferramentas
para múltiplos canteiros de obras; bolsas adaptadas
para transportar ferramentas elétricas de perfuração
e aperto; coldres para ferramentas elétricas de
perfuração e aperto; cortadores [máquinas];
roçadeiras; cortadores de sebes; aparadoras;
aparadoras de linha; podadeiras; sopradores,
sopradores a vácuo; cortadores de grama;
retalhadores; cultivadores; cultivadoras; podadores;
cortadoras de arbustos, tesourões; rachadores de
lenha; motores e máquinas (exceto veículos);
arranques para motores e máquinas; máquinas de
lavar; pequenos aparelhos para a cozinha;
equipamentos e máquinas elétricos para a casa e
cozinha; ferramentas e utensílio elétricos para a
cozinha; máquinas misturadoras; processadores
elétricos de alimentos; batedeiras e liquidificadores
elétricos; batedeiras e liquidificadores elétricos para
alimentos; batedeiras e liquidificadores elétricos
portáteis; picadores elétricos de alimentos; picadores
de carnes e verduras e legumes (máquinas);
abridores de lata elétricos; espremedores elétricos
de suco; máquinas eletromecânicas para preparação
de bebidas; máquinas para preparação de bebidas
(elétricas, de cozinha); máquinas para moagem,
liquidificadores e moedores de café elétricos;
máquinas combinadas para moer café e fazer café
expresso; máquinas de cervejaria; máquinas
elétricas de fazer sorvete; facas elétricas; facas de
trinchar
elétricas;
condensadores
de
ar;
condensadores (vapor) (partes de máquinas);
máquinas de lavar louça; esterilizadores de louça;
máquinas de passar; ferros elétricos com geração de

vapor;
máquinas
e
máquinas-ferramentas;
acoplamento para máquinas e componentes de
transmissão (exceto para veículos terrestres);
implementos agrícolas com exceção dos acionados
manualmente; máquinas de limpeza, polimentos e
enceramento; bombas; ventiladores; correias para
máquinas e ferramentas elétricas; limpadores de
drenos; filtros, escovas e lâminas para máquinas;
suportes de ferramentas (partes de máquinas); suas
partes e acessórios.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840229208 10/08/2012
003
Tit.PLANO MOLDING COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0263141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TACKLELOGIC
NCL(10) 13 armas de fogo.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840229666 13/08/2012
Tit.MAGALY MITSIKO YUKE - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04054762000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOX CELL INFORMÁTICA

003

CFE(4) 3.1.8; 26.1.15; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio varejista de máquinas,
equipamentos e materiais de informatica
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840229674 13/08/2012
003
Tit.RAFAEL FERREIRA D'AVILA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09487019782
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIVERSO PARALELO
NCL(10) 41 grupo musical; shows e espetáculos
artísticos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840229682 13/08/2012
Tit.TRAMEZINO SERVIÇOS DE LANCHES E
BUFFET LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14793271000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRAMEZINO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 entrega delivery de lanches
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840229690 13/08/2012
003
Tit.DINSMORE ASSOCIATES CONSULTORES S/C
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 86986213000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TER-DA
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No.840229704 13/08/2012
003
Tit.DINSMORE ASSOCIATES CONSULTORES S/C
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 86986213000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GPEX-DA
NCL(10)
41
treinamentos
empresariais
e
desenvolvimento pessoal.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840229712 13/08/2012
003
Tit.DINSMORE ASSOCIATES CONSULTORES S/C
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 86986213000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEX-DA
NCL(10)
41
treinamentos
empresariais
e
desenvolvimento pessoal.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840229720 13/08/2012
003
Tit.DINSMORE ASSOCIATES CONSULTORES S/C
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 86986213000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PBL-DA
NCL(10)
41
treinamentos
empresariais
e
desenvolvimento pessoal.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio , representação, distribuição,
importação
e
exportação
de
alimentos
industrializados para animais, medicamentos,
vacinas e drogas para uso veterinário e produtos de
higiene pessoal.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.840229763 13/08/2012
003
Tit.MAURICIO ANTONIO MENDES & CIA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44907913000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DE CARNES SÃO PAULO

No.840229798 13/08/2012
003
Tit.ADENACON MARCAS & PATENTES LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07932393000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SMACKY

No.840229739 13/08/2012
003
Tit.DINSMORE ASSOCIATES CONSULTORES S/C
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 86986213000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PDCG
NCL(10)
41
treinamentos
empresariais
e
desenvolvimento pessoal.
No.840229747 13/08/2012
003
Tit.JOSE LEANDRO A. DA SILVEIRA DOCES ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10776442000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DOCE DIVERSÃO

CFE(4) 27.5.2,25
NCL(10) 41 provimento de web site disponibilizando
fotos, áudio e vídeo não downloadble [serviço de
entretenimento]; informações sobre entretenimento
[lazer]; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso,
sem
possibilidade
de
dowload];
entretenimento por meio eletrônico através de web
site; rede de convívio social (por meio eletrônico via
rede mundial de computadores); serviços de sorteios
de brindes e presentes; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -); publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable].

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de carnes; açougue
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.840229771 13/08/2012
Tit.COMERCIAL DE CINTOS LUIZA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06002027000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CALVARIO URBANSTREETWEAR

003
CFE(4) 27.5.2,25
NCL(10) 38 fornecimento de salas de bate-papo na
internet [ompi]; leasing de espaço na internet;
provimento de canais de telecomunicação para
serviços de telecompras; provimento de acesso a
lojas eletrônicas [telecomunicação].
No.840229801 13/08/2012
003
Tit.ADENACON MARCAS & PATENTES LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07932393000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SMACKY

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio,
inclusive pela internet), representação, distribuição,
importação e exportação de brinquedos, artigos
escolares e de papelaria, artigos para bebe como
mamadeiras,
porta
mamadeiras,
chupetas,
prendedores
para
chupetas,
frasqueiras,
mordedores, chocalhos, kits para amamentação,
babadores, bolsas, malas , bags e babá eletrônica.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.840229755 13/08/2012
003
Tit.PROFILAX SAUDE ANIMAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01316692000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROFILAX

CFE(4) 27.5.12,25
NCL(10) 25 produtos do vestuário: roupas e
acessórios em geral. camiseta, calça, bermuda,
moleton, jaqueta, vestido , cinto e lenço, etc.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840229780 13/08/2012
003
Tit.ADENACON MARCAS & PATENTES LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07932393000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SMACKY

CFE(4) 27.5.2,25
NCL(10) 35 aluguel de espaço publicitário através de
rede mundial de computadores; promoção de
produtos e serviços de terceiros através da rede
mundial de computadores; serviços de concurso
premiações e sorteios para promoção de produtos e
serviços de terceiros através da rede mundial de
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de
software
(aplicativos
para
telefones,
computadores, tablets, televisores e demais
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07689002000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAVIS
NCL(10) 09 sistemas aviônicos, aparelhos e
instrumentos elétricos e científicos para vigilância
aérea e de controle de aeronaves e veículos
aeroespaciais, incluindo, aparelhos de radar,
câmaras de pouca luz, câmaras de captação de
imagem térmica, câmaras de vídeo, receptor de gps,
altímetro, instrumentos para navegação, receptor de
vídeo, sensores de proximidade do solo,
simuladores, produtos eletrônicos civis ou militares.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS

equipamentos do gênero); apresentação de produtos
em meios de comunicação para fins de comércio
varejista; assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet.
No.840229810 13/08/2012
003
Tit.SUBLIMIX TRANSFERS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16436317000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUBLIMIX

CFE(4) 26.11.6; 27.5.25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
colchões; comércio (através de qualquer meio) de
camas; comércio (através de qualquer meio) de
sofás; comércio (através de qualquer meio) de
travesseiros; comércio (através de qualquer meio) de
almofadas.
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA

CFE(4) 1.15.11; 26.4.5; 26.13.25; 27.5.25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio)
adesivos termocolantes para ornamentação de
artigos têxteis; comércio (através de qualquer meio)
emblemas para roupa, exceto de metal precioso;
comércio (através de qualquer meio) enfeites para
vestuário; comércio (através de qualquer meio)
adesivo para aplicação em roupa quente ou frio.
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA
No.840229828 13/08/2012
Tit.F. MARINE IND. E COM. DE PRODUTOS
NAUTICOS LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04754028000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FIBRAFORT

003

CFE(4) 27.5.21,25
NCL(10) 37 serviços de manutenção, assistência
técnica, conservação, conserto e reparo de
equipamentos e veículos náuticos (barcos, lanchas,
navios, iates e demais do gênero); serviços de
reposição de peças, componentes e acessórios em
equipamentos e veículos náuticos (barcos, lanchas,
navios, iates e demais do gênero).
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA
No.840229836 13/08/2012
003
Tit.M.D.T. (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8351023
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EQUANIMITY
NCL(10) 05 produtos veterinários.
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOCIADOS
No.840229844 13/08/2012
Tit.ADRIANO MOLLERI ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04252500000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SONHO CENTER

003

No.840229852 13/08/2012
003
Tit.M.D.T. (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8351023
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CONFIDENCE EQ
NCL(10) 05 produtos veterinários.
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOCIADOS
No.840229860 13/08/2012
003
Tit.RADIE B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687323
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RADEMAKER
NCL(10) 07 máquinas; aparelhos e instrumentos
para a fabricação e processamento de produtos de
padaria; máquinas e linhas de produção para a
indústria de alimentos.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.840229879 13/08/2012
003
Tit.TV ÔMEGA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02131538000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOP TREND NEWS
NCL(10) 41 "entretenimento (lazer], (informações
sobre - ); (programas de entretenimento de ); rádio e
televisão (produção de programas de -); filmagem
em vídeo; estúdios de gravação <serviços de -);
serviço de imagem digital; televisão (programas de
entretenimento de -); produção de filme, produção
de programas de rádio e televisão; televisão e rádio
(produção de programas de - >; serviço de
concepção de programa de tviradio; programa de
cunho jornalístico a ser exibido pelo canal 09 (nove)
de televisão'.
Procurador: FABIANE FRANCO LACERDA
No.840229887 13/08/2012
003
Tit.EMBRAER S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07689002000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SAVIS
NCL(10) 42 desenvolvimento e integração de
sistemas
computadorizados;
projeto
e
desenvolvimento de produtos eletrônicos militares e
civis para aplicação em veículos aéreos, marítimos e
terrestres, tripuláveis ou não tripuláveis.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840229895 13/08/2012
003
Tit.EMBRAER S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07689002000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAVIS
NCL(10) 07 motores, turbo hélices, turbinas, peças,
acessórios e componentes para aeronaves e
veículos aeroespaciais.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840229909 13/08/2012
Tit.EMBRAER S.A. (BR/SP)

003

No.840229917 13/08/2012
003
Tit.SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON STEEL CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7211520
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
NCL(10) 07 máquinas para sucção de ar; máquinas
para curvar; máquinas de ar comprimido; bombas de
ar
comprimido;
compressores
(máquinas>;
instalações de condensação para processamento
químico; mecanismos de controle para máquinas
metalúrgicas, máquinas para construção e máquinas
para carga e. descarga; conversores para metal;
máquinas trituradoras para metalúrgica, carga e
descarga para construção e para processamento
químico; máquinas cortadeiras para metalúrgica e
construção;
máquinas
de
drenagem
para
construção, aparelhos para aparar para metalúrgica;
máquinas de acabamento p&a metalúrgica;
gaseiticadores; geradores de eletricidade ac;
geradores de eletricidade dc; 'máquinas moedoras;
guias para máquinas metalúrgicas; ferramentas
portáteis, exceto as operadas manualmente;
permutador
de
calor
para
máquinas
de
processamento químico; máquinas para debruar;
porta- ferramenta para.ferramenta.s de máquinas
metalúrgicas; aparelho para usínagem metalúrgica;
máquinas estiradoras; máquinas metalúrgicas;
máquinas de - moldar para metalúrgica; moldes
(partes de máquinas>; máquinas para malhelar para
metalúrgica; transportadóres pneumáticos; aparelhos
e máquinas elétricos para polir superfícies de metal;
prensas para metalúrgica; prensas (máquinas para
fins de 'processamento químico); bate-estacas;
cilindros
para
laminação;
laminadores;
pulverizadore.s para esgoto; suporte para carretas
(partes de máquinas); máquinas para aparar para
metalúrgica;
vibradores
(máquinas)p.ara
uso
industrial; máquinas de compactação de resíduos;
tríturadores de resíduos industriais (máquinas);
aparelho de solda, óperado a gás; máquinas
elétricas para soldagem; robôs para trabalhar metal;
máquinas de lingotamento contínuo; aparelhos para
o tratamento do metal dando um efeito de
decapagem
na
superfície;
aparelhós
para
estanhagem na superfície de metal; máquinas de
~ecozimento
para
metalúrgica;
máquinas
eletromecánicas para indústrià química; máquinas
para selecionar de uso industrial; bombas; máquinas
pneumáticas; aparelhos e máquinas hidráulicos;
aparelhos para dar um tratamento de decapagem na
superfície do metal.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840229925 13/08/2012
003
Tit.SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON STEEL CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7211520
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
NCL(10) 42 consuitoria em arquitetura; arquitetura;
desenho de plantas para construção; planejamento
urbano; análise de arquitetura; serviços de
engenharia na área da usina de energia elétrica;
serviços de engenharia na área de fábricas de
produtos químicos; serviços de engenharia na área
de usinas siderúrgicas; serviços de engenharia na
área de estações de tratamento de resíduos;
serviços de engenharia na área de estações de
tratamento de bifenilpoliclorado; serviços de
engenharia na área de usinas de gás natural
liquefeito; serviços de engenharia na área de usinas
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de reciclagem; serviços de engenharia na área de
usinas de energia; serviços de engenharia na área
de usinas de recebimento e armazenamento;
serviços de engenharia na área de estruturas
flutuantes; serviços de engenharia na área de
estruturas marítimas de aço; concepção de
dispositivos de controle de vibração e de base de
isolamento; consultoria técnica na área de serviços
de engenharia no segmento de usinas de energia
elétrica; consultoria técnica na área de serviços de
engenharia no segmento de fábricas de produtos
químicos; consultoria técnica na área de serviços de
engenharia no segmento de usinas siderúrgicas;
consultoria técnica na área de serviços de
engenharia no segmento de estações de tratamento
de resíduos; consultoria técnica na área de serviços
de engenharia no segmento de estações de
tratamento de bifenilpoliclorado; consultoria técnica
na área de serviços de engenharia no segmento de
usinas de gás natural liquefeito; consultoria técnica
na área de serviços de engenharia no segmento de
usinas de reciclagem; consultoria técnica na área de
serviços de engenharia no segmento de usinas de
energia; consultoria técnica na área de serviços de
engenharia no segmento de usinas de recebimento
e armazenamento; consultoria técnica na área de
serviços de engenharia no segmento de estmturas
flutuantes; consultoria técnica na área de serviços de
engenharia no segmento de estruturas marítimas de
aço; serviço de consultoria técnica na produção de
aço; serviço de consultoria técnica para operação e
manutenção de usinas siderúrgicas; consultoria na
área de hardware de computador; programação de
computador; concepção de software de computador;
concepção de sistema de computador; análises de
sistema de computador; serviços de proteção contra
vírus de computador; manutenção de software de
computador; atualização de software de computador;
conversão de dados ou documentos de suporte
físico para suporte eletrônico; criação e manutenção
de web sites para terceiros; conversão de dados e
de programas de computador (exceto conversão
física>; duplicação de programas de computador;
instalação de software de computador; provimento
de mecanismos de busca para a lnternet;
recuperação de dados <informática); consultoria em
software de computador; pesquisas em mecánica;
pesquisa sobre construção civil ou planejamento
urbano; testes ou pesquisa sobre prevenção da
poluição; testes ou pesquisa sobre eletricidade;
testes ou pesquisa sobre engenharia civil; testes,
inspeção ou pesquisas sobre agricultura, pecuária
ou pesca; testes ou pesquisa sobre máquinas,
aparelhos e instrumentos; testes de materiais;
pesquisa na área de proteção ambiental; exploração
subaquática; aluguel de software de computador;
aluguel de servidores web; hospedagem de sites
computador (web sites>; calibragem (medição>;
levantamentos geodésicos; pesquisas geológicas;
levantamento geológicos; concepção de máquinas,
aparelhos e instrumentos; introdução e explicação
no desempenho e operação de equipamentos para
fabricação de ferro; elaboração de instrução prática
padrão para manuais para afiar aço para terceiros;
consultoria técnica na área de serviços de
engenharia no seguimento de estação de tratamento
de água residual; serviços de engenharia elétrica.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840229933 13/08/2012
003
Tit.EMBRAER S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07689002000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAVIS
NCL(10) 12 aeronaves, veículos aeroespaciais,
aparelhos, máquinas e dispositivos terrestres,
marítimos e a aeronáuticos - para fins civis e
militares.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840229941 13/08/2012
Tit.EMBRAER S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07689002000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SAVIS

003

NCL(10) 35 comercialização, importação e
exportação de aeronaves e veículos aeroespaciais.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840229950 13/08/2012
003
Tit.EMBRAER S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07689002000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SAVIS
NCL(10) 37 serviços de manutenção, modernização
e reparação de aeronaves, veículos aeroespaciais,
sistemas aviônicos, motores e suas partes;
assistência técnica.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840229968 13/08/2012
003
Tit.EMBRAER S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07689002000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SAVIS
NCL(10) 38 serviços de telecomunicações, satélites
e seus sistemas associados, lançamento e operação
de satélites e serviços associados.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840229976 13/08/2012
003
Tit.SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON STEEL CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7211520
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
NCL(10) 39 transporte aéreo; transporte por balsa;
transporte por barco; transporte porônibus;
transporte por carro; transporte por carroças;
distribuição de eletricidade; transporte por balsa;
frete (transporte de mercadorias); fretamento;
transporte de valores por carro forte; transporte por
barcaças; transporte marítimo: embalagérn de
pacotes; aluguel de vaga de garagem; transporte de
passageiros; pilotagem; transporte ferroviário;
aluguel: de armaténs; transporte fluvial; estivagem;
reboque; transporte e armazenamento de detritos;
transporte e armazenamento de lixo; transporte para
viajantes; descarregamento de carga; reboque de
veiculá;
armazenagem;
empacotamento
de
mercadorias; serviços de remoção; coleta de
resíduos e detritos industriais; coleta de resíduos e
detritos domésticos; fornecimentq de informação
relacionada a distribuição de eletricidade; serviços
de consultória relacionados a distribuição de
eletricidade.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840229984 13/08/2012
003
Tit.EMBRAER S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07689002000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SAVIS
NCL(10) 39 transporte e suporte logístico de
produtos eletrônicos militares e civis para aplicação
em veículos aeroespaciais, marítimos e terrestres,
tripuláveis ou não tripuláveis, voltados para área civil
e de defesa e segurança.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840229992 13/08/2012
003
Tit.SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON STEEL CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7211520
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
NCL(10) 37 construção civil; serviços de isolamento
para
edificações;
vedação
de
edificações;
impermeabilização (edificações); demolição de
edificações; construção de aeroportos; construção
de instalações aquáticas <construção de torres de
telecomunicação; construção de portos; construção
de quebra-mar; construçáb de edifícios comerciais e
residenciais; construção de estradas; construção de
concreto ou terraplanagem; construção de base de
isolamento e dispositivo de controle de vibração para
edifícios; construção de estrutura de aço; construção
de armazém, construção de ilhas artificiais;
construção de túneis; constwçáo de estádios;
construção de tanques de armazenamento;
perfuração de poços; 'construção de fábrica;

instalação e reparação-de fornos industriais~
instalação de máquinas; manutenção e construção
de oleodutos; serviços de encanamento; rebitagem;
construção subaquática; reparos subaquáticos;
construção de plataformas de perfuração de óleo
natural; construção de plataformas de perfuração de
gás natural; construção de pontes; construção de
estruturas marítimas; construção de estruturas
costeiras; construção; informação sobre construção;
supervisão de trabalhos de construção civil'
instalação no campo de usinas de energia elétrica;
instalação, manutenção e reparo no campo de
fábricasde produtos químicos; - instalação,
manutenção. e reparo no campo de usinas
siderúrgicas; instalação no campo de estações de
tratamento de resíduos; instalação no campo de
estações de tratamento de bifenilpoliclorado;
instalação no campo dê usinas de reciclagem;
instalação no camp9 de usinas de energia;
instalação no campo de usinas de gás natural
!iquefeito; instalação e reparo de aparelhos de ar
condicionado; instalação, manutenção e reparo de
hardware de computador; instalação e reparo de
telefone; instalação de aparelhos elétricos; limpeza e
reparo de caldeira; manutenção 'e reparo de
queimadores; reparo de bomba; consultoria na área
de construção civil; reparo ou manutenção-de
máquinas e aparelhos de processamento químico;
reparo ou manutenção de.máquinas e ferramentas
de metalúrgica; reparo ou manutenção de fornos
industriais, reparo ou manutenção de tanques de
armazenamento.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840230001 13/08/2012
003
Tit.EMBRAER S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07689002000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SAVIS
NCL(10) 41 serviços de treinamento relacionados a
aeronaves,
sistemas
aviônicos
e
veículos
aeroespaciais.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840230010 13/08/2012
003
Tit.SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON STEEL CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7211520
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
NCL(10) 11 aparelhos de ar-condicionado;
instalações
de
ar-condicionado;
aparelho
desorizador de ar para fins industriais; instalações de
filtragem de ar para fins industriais; aparelhos e
máquinas purificadores de ar para fins industriais;
esterilizadores de ar para fins industriais; depósito de
cinzas para fornos industriais; caldeiras, exceto
partes de máquinas; resfriadores para fornos
industriais; usinas de dessalinizáçáõ;aparelho.de
destilação; aparelho de secagem; evaporadores;
filtros de ar condicionádo para fins industriais; filtros
para fornos industriais; filtros para caldeiras
industriais; filtros para aparelhos de ar-condicionado
para fins industriais; filtros para inéineradores de lixo;
filtros para aparelhos de purificação de água; grelhas
para fornos e caldeiras ,,industriais; economizadores
de combustivel; cinzeiros para fornos; grelhas de
forno paraforno industrial e reatores nucleares;
grelhas de forno para caldeiras industriais; cubas de
refrigeração para fornos industriais; permutador de
calor, não partes de máquinas; elementos de
aquecimento para fins industriais; instalações de
aquecimento de água quente; aparelho de carga
para fornos; instalaçõesde purificação de esgoto;
aparelho de filtragem de água pa.ra fins industriais;
aparelhos de descarga sanitária para fins industriais;
instalações de purificação de água; aparelho e
máquinas de purificação de água; aparelho de fusão
de resíduos; incineradores de lixo; fornos de fusão;
aparelho de tratamento de água residual; instalações
de purificação de óleo.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840230028 13/08/2012
003
Tit.ANALICE C.M. OLIVEIRA & CIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10412388000191
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DANNA COMUNICAÇÃO INTEGRADA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 organização de feiras, congressos,
atividades de entretenimento e eventos.
Procurador: SIDINEI GOMES
No.840230036 13/08/2012
003
Tit.SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON STEEL CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7211520
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
NCL(10) 09 agendas eletrônicas; leitor de código de
barra; unidades centrais de processamento
(processadores); chips (circuitos integrados>;
programas operacionais para computador, gravado;
dispositivo periféricosde computador; programas de
computador (software para download); software para
computador, gravado; computadores; aparelhos para
processamento de dados; aparelhos de corte a arco
elétrico; aparelhos de soldagem à arco elétrico;
aparelhos de soldagem elétricos; aparelhos de
galvanização; cartões com circuito integrado (cartões
inteligentes); circuitosintegrados; aparelhos de
intercomunicação, ~juke boxes para computadores;
lasers, exceto para uso médico; suporte magnéticos
para dados; codificadores magnéticos; monitores
(programas de computador); leitores ópticos de
caracteres; suporte ópticos para dados; telefones
portáteis; circuitos impressos; leitores (equipamentó
de. processamento de dado); semicondutores;
aparelhd
de
telefone;
transmissores
(telecomunicação); conjunto de transmissores
(telecomunicação); videofones; wafer (plaquetas de
silicio para circuito integrado); filtros de cor para
monitores de cristal liquido; circuitos impressos
flexíveis; materiais para circuitos impressos flexíveis;
bobinas elétricas; aparelho para galvanização de
superficies metálicas; pára-chispas [veda-fagulhas];
publicações eletrônicas, para download.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840230044 13/08/2012
003
Tit.AGÊNCIA 4X4 ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11101996000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M 1 MERCATTOUNO BY BONETTI

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 35 captação de patrocínios e anúncios ,
assessoria e consultoria em gestão de negócios
empresarial, exposições ( organização de - ), para
fins comerciais ou publicitários, apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
anúncios varejista.
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.840230052 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RISERVICE
NCL(10) 42 serviços de projetos técnico para
construções, especialmente áreas de segurança
para a tecnologia de informação; prestação de
serviços de pesquisa científica e tecnológica e de
desenho (design) a eles relacionados; serviços de
pesquisa
e
análise
industrial,
projeto
e
desenvolvimento de hardware e software para
computadores; análise e concepção de sistemas de
instalação, desde que incluídos na classe 42,
especialmente gerenciamento técnico de projetos;
análise técnico e concepção relacionados com
fornecimento de energia, sistemas de segurança e
tecnologias de extinção e alarme de fogo,
instalações de ar condicionado e organização de
back-ups de dados e de processamento de dados;
serviços técnicos ao consumidor para centros
integrados de tecnologia da informação, serviços de
consultoria na área da comutação, atualização,
criação e locação de programas para o
processamento de dados; serviços de pesquisa nas
áreas da tecnologia e engenharia mecânica;
desenho em contrução civil, teste de materiais;
serviços de pesquisa física e pesquisa técnica.
Prior.:010638741
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230060 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RIMATRIX
NCL(10)
11
aparelhos
para
climatização,
especialmente aparelhos de refrigeração, trocadores
de calor, filtros de ar, aparelhos de aquecimento,
aparelhos de resfriamento de líquido, especialmente
para armários de distribuição; dispositivos pra
monitoramento de tubulações de gás desde que
compreendidas na classe 11, aparelhos de ar
condicionado e equipamentos de ar condicionado
que os contenham, especialmente para ar
condicionado
tipo
ambiente;
aparelhos
de
iluminação, calefação, geração de vapor, de
cozimento, resfriamento, secagem, ventilação,
suprimento de água e finalidade sanitária; aparelhos
para ar condicionado, especialmente trocadores de
carlos, sopradores de filtro.
Prior.:010638534
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230079 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RIMATRIX
NCL(10) 09 gabinetes e consoles de comutação e
distribuição consistindo em, metal e/ou plástico,
destinados a indústria, instalação eletrônica,
telecomunicação,
processamento
de
dados,
sistemas de terminais e transmissão de dados
interativos; sistemas de suporte e transporte de
cabos (elétricos) em metal e/ou plástico,
compreendendo perfis de suporte e fixações de
parede e/ou fixações de piso e/ou fixações de caixa
e/ou articulações de parede, de apoio e/ou
intermediárias e/ou acoplamentos e/ou adaptadores
de inclinação e/ou de conexão e/ou cotovelos; todos
os produtos anteriormente mencionados também
sendo à prova de terremoto e/ou vandalismo e/ou de
explosão; subracks para unidades tipo plug-in com
circuitos eletrônicos incluídos na classe 9;
dispositivos de sinal para monitoramento e
segurança de armários de distribuição; componentes
de distribuição de corrente incluídos na classe 9,
especialmente adaptadores para componentes de
conexão e dispositivos e chaves interruptoras de
carga, módulos e componentes de sistema para
subdistribuição de energia, fontes de alimentação, a
saber, unidades de fontes de alimentação,
acumuladores elétricos; aparelhos de suprimento de
corrente, incluindo fontes de potência isentos de
interrupção, incluindo os de construção modular;

conversores de potência; inversores de potência;
acumuladores elétricos; dispositivos de proteção
contra sobrecarga para aparelhos eletrônicos e
computadores sensíveis, a saber, fusíveis e
unidades de monitoramento; instalações de alarme,
especialmente alarmes de incêndio, aparelhos
extintores de fogo e sistemas construidos a partir
destes; aparelhos de alerta de água e equipamentos
construídos a partir destes; estações de controle por
computadores; estações de controle eletrônicas;
unidades de alimentação; aparelhos de controle de
acesso elétrico e/ou eletrônico e equipamentos
fabricados a partir destes, aparelhos de controle de
acesso e equipamentos construídos a partir destes;
aparelhos de controle elétricos e eletrônicos e
equipamentos construídos a partir destes, aparelhos
e instrumentos elétricos e eletrônicos incluídos na
classe 9, a saber, para estações de controle, salas
de controle, estações de trabalho de console,
estações de trabalho cad; aparelhos elétricos para
monitoramento de armários e sistemas, controle e
regulagem, monitoramento, também em conexão
com
monitoramento
predial;
software
de
monitoramento e configuração para ambientes de
segurança para a tecnologia de informação;
dispositivos auxiliares de assentamento de cabos
para fins elétricos de metal ou plástico, a saber,
módulos para gerenciamento de canos consistindo
em canais de guia de cabos, canais de recondução
de cabos e/ou elementos de fixação de cabos, a
saber, trilhos de suporte de cabos, guias de cabos;
passagens de cabos para invólucros para
componentes de conexão elétrica; seções de aperto
de borracha, superfícies de inscrição adaptadas para
invólucros de peças de conexão elétrica; unidades
tipo plug-in para sub-racks, a saber, cartões de
encaixe, platinas de barramento, cassetes,
conectores de encaixe; circuito de alimentação
principal, a saber, unidades de fonte de alimentação;
acessórios de processamento de dados, a saber,
pastas de colocação e invólucros para colocação de
floppy discs; bolsas/estojos para inserção de
microfilmes, bolsas/estojos para colocação, pastas
para colocação e invólucros para colocação de
microfilmes, pastas e estojos para conservação de
portadoras de dados de todo tipo, portadoras de
dados magnéticos incluindo-se fitas magnéticas,
discos (magnéticos), floppy discs, compact disc
(cds); dispositivos eletrônicos para monitoração de
tubulações de gás, partes de todos os produtos
citados; aparelhos e instrumentos científicos, de
navegação,
de
prospecção,
fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição,
de sinalização, de verificação (supervisão), de
salvamento e didáticos e instrumentos; aparelhos e
instrumentos
para
condução,
comutação,
transformação, armazenagem, regulação e controle
de
eletricidade;
aparelhos
para
gravação,
transmissão e reprodução de som e imagem;
portadores de gravação magnética e mecanismos
par aparelhos ativados a moeda; máquinas de
calcular, aparelhos de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de fogo; estojos
ou invólucros para portadores de dados magnéticos
incluindo caixas de fita perfurada e anéis de dados;
hardware
de
processamento
de
dados,
computadores e software de computadores.
Prior.:010638534
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230087 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RIMATRIX
NCL(10) 06 armários, especialmente, armários de
distribuição fabricados em metal e/ou de plástico,
racks, gabinetes e consoles destinados à indústria,
instalação eletrônica, computadores, sistemas de
terminal e transmissão de dados interativos,
também, quando em conexão com sistemas
providos de braços de suporte, também quando
climatizados e/ou à prova de terremotos e/ou de
vandalismo e/ou de explosões; caixa-forte em
particular cofres ("safes"), especialmente seguranças
para tecnologia de informação; armários e
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qalojamentos de metal para conservação e proteção
à prova de arrombamento e de fogo e proteção,
especialmente de componentes de hardware de
computadores; construções de metal, em particular
áreas de segurança, em particular espçaos à prova
de fogo; componentes para armários de distribuição,
a saber, estruturas de armação (racks), bandejas de
montagem, trilhos de guia, trilhos de montagem,
bandejas de armazenamento, gavetas, recipientes
de alojamento, registros suspensos, componentes
metálicos de conexão para cabos; materiais de
construção de metal para estações de controle de
computador;
paredes
divisórias
de
metal;
componentes em metal para móveis; sistemas
espaciais que consistem de módulos de armários e
de gabinetes, módulos de parede, especialmente
ambientes de segurança estruturados em módulos,
revestimentos de chapa, a saber, portas, paredes;
dispositivos de fecho de metal; dispositivos de
posicionamento e movimento de metal, a saber,
pedestais e por rodízios; dispositivos de montagem e
dispositivos auxiliares de montagem, fixos ou
móveis, de metal, a saber, placas de montagem,
brazos de suporte giratórios, prateleiras; dispositivos
de fixação de metal, a saber, cantoneiras de suporte;
metais comuns e suas ligas; materiais de construção
de metal; construções transportáveis de metal;
cabos e arames de metal comum (não elétricos);
produtos de serralheria e ferragens miúdas; tubos de
metal; cofres para guarda de valores; produtos de
metal comum, desde que não incluídos em outras
classes, gabinetes em metal.
Prior.:010638534
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230095 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RISERVICE
NCL(10) 35 prestação de serviços de publicidade, de
gerenciamento de empresas, de administração de
empresas; trabalhos de escritório; serviços de
consultoria de empresas, em particular aqueles
relacionados à análise, projeto e concepção de
sistemas operacionais, de informação e de dados,
especialmente análise e concepção de condições
estruturais; desenho e análise empresarial,
profissional em conexão com fornecimento de
energia, sistemas de segurança, tecnologias de
extinção e alarme contra fogo, instalações de ar
condicionado e organização de back-ups de dados e
processamento de dados.
Prior.:010638741
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230109 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RISERVICE
NCL(10) 09 gabinetes e consoles de comutação e
distribuição consistindo em metal e/ou plástico,
destinados a indústria, instalação eletrônica,
telecomunicação,
processamento
de
dados,
sistemas de terminais e transmissão de dados
interativos; sistemas de suporte e transporte de
cabos (elétricos) em metal e/ou plástico,
compreendendo perfis de suporte e fixações de
parede e/ou fixações de piso e/ou fixações de caixa
e/ou articulações de parede, de apoio e/ou
intermediárias e/ou acoplamentos e/ou adaptadores
de inclinação e/ou de conexão e/ou cotovelos; todos
os produtos anteriormente mencionados também
sendo à prova de terremoto e/ou vandalismo e/ou de
explosão; subracks para unidades tipo plug-in com
circuitos eletrônicos incluídos na classe 9;
dispositivos de sinal para monitoramento e
segurança de armários de distribuição; componentes
de distribuição de corrente incluídos na classe 9,
especialmente adaptadores para componentes de
conexão e dispositivos e chaves interruptoras de
carga, módulos e componentes de sistema para
subdistribuição de energia, fontes de alimentação, a
saber, unidades de fontes de alimentação,
acumuladores elétricos; aparelhos de suprimento de
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corrente, incluindo fontes de potência isentos de
interrupção, incluindo os de construção modular;
conversores de potência; inversores de potência;
acumuladores elétricos; dispositivos de proteção
contra sobrecarga para aparelhos eletrônicos e
computadores sensíveis, a saber, fusíveis e
unidades de monitoramento; instalações de alarme,
especialmente alarmes de incêndio, aparelhos
extintores de fogo e sistemas construídos a partir
destes; aparelhos de alerta de água e equipamentos
construídos a partir destes; estações de controle por
computadores; estações de controle eletrônicas;
unidades de alimentação; aparelhos de controle de
acesso elétrico e/ou eletrônico e equipamentos
fabricados a partir destes, aparelhos de controle de
acesso e equipamentos construídos a partir destes;
aparelhos de controle elétricos e eletrônicos e
equipamentos construídos a partir destes; aparelhos
e instrumentos elétricos e eletrônicos incluídos na
classe 9, a saber, para estações de controle, salas
de controle e estações de trabalho de console,
estações de trabalho cad; aparelhos elétricos para
monitoramento de armários e sistemas, controle e
regulagem, monitoramento, também em conexão
com
monitoramento
predial;
software
de
monitoramento e configuração para ambientes de
segurança para a tecnologia de informação;
dispositivos auxiliares de assentamento de cabos
para fins elétricos de metal ou plástico, a saber,
módulos para gerenciamento de cabos consistindo
em canais de guia de cabos, canais de recondução
de cabos e/ou elementos de fixação de cabos, a
saber, trilhos de suporte de cabos, guias de cabos;
passagens de cabos para invólucros para
componentes de conexão elétrica; seções de aperto
de borracha, superfícies de inscrição adaptadas para
invólucros de peças de conexão elétrica; unidades
tipo plug-in para sub-racks a saber, cartões de
encaixe, platinas de barramento, cassetes,
conectores de encaixe; circuito de alimentação
principal, a saber, unidades de fonte de alimentação;
acessórios de processamento de dados, a saber,
pastas de colocação e invólucros para colocação de
floppy discs; bolsas/estojos para inserção de
microfilmes, bolsas/estojos para colocação, pastas
para colocação e invólucros para colocação de
microfilmes, pastas e estojos para conservação de
portadoras de dados de todo tipo, portadoras de
dados magnéticos incluindo-se fitas magnéticas,
discos (magnéticos), floppy discs, compact disc
(cds); dispositivos eletrônicos para monitoração de
tubulações de gás, partes de todos os produtos
citados; aparelhos e instrumentos científicos, de
navegação,
de
prospecção,
fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição,
de sinalização, de verificação (supervisão), de
salvamento e didáticos e instrumentos; aparelhos e
instrumentos
para
condução,
comutação,
transformação, armazenagem, regulação e controle
de
eletricidade;
aparelhos
para
gravação,
transmissão e reprodução de som e imagem;
portadores de gravação magnética e mecanismos
para aparelhos ativados a moeda; máquinas de
calcular, aparelhos de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de fogo; estojos
ou invólucros para portadores de dados magnéticos
incluindo caixas de fitas perfurada e anéis de dados;
hardware
de
processamento
de
dados,
computadores e software de computadores.
Prior.:010638741
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230117 13/08/2012
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RITTAL

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 06 armários, especialmente armários de
distribuição fabricados em metal e/ou de plástico,
racks, gabinetes e consoles destinados a indústria,
instalação, eletrônica, computadores, sistemas de
terminal e transmissão de dados interativos, também
quando em conexão com sistemas providos de
braços de transmissão de dados interativos, também
quando em conexão com sistemas providos de
braços de suporte, também quando climatizados
e/ou à prova de terremotos e/ou de vandalismo e/ou
de explosões; caixa-forte em particular cofres
("safes"), especialmente seguranças para tecnologia
de informação; armários e alojamentos de metal
para conservação e proteção à prova de
arrombamentos e de fogo e proteção, especialmente
de componentes de hardware de computadores;
construções de metal, em particular, áreas de
segurança, em particular espaços à prova de fogo;
componentes para armários de distribuição, a saber,
estruturas de armação (racks), bandejas de
montagem, trilhos de guia, trilhos de montagem,
bandejas de armazenamento, gavetas, recipientes
de alojamento, registros suspensos, componentes
metálicos de conexão para cabos; materiais de
construção de metal para estações de controle de
computador; paredes de divisórias de metal;
componentes em metal para móveis; sistemas
espaciais que consistem de módulos de armários e
de gabinetes, módulos de parede, especialmente
ambientes de segurança estruturados em módulos,
revestimentos de chapa, a saber, portas, paredes;
dispositivos de fecho de metal; dispositivos de
posicionamento e movimento de metal, a saber,
pedestais e por rodízios; dispositivos de montagem e
dispositivos auxiliares de montagem, fixos ou
móveis, de metal, a saber, cantoneiras de suporte;
metais comuns e suas ligas; materiais de construção
de metal; construções transportáveis de metal;
cabos e arames de metal comum (não elétricos);
produtos de serralheria e ferragens miúdas; tubos de
metal; cofres para guarda de valores; produtos de
metal comum, desde que não incluídos em outras
classes, gabinetes em metal.
Prior.:010639664
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230125 13/08/2012
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RITTAL

003

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 09 gabinetes e consoles de comutação e
distribuição consistindo em metal e/ou plástico,
destinados a indústria, instalação eletrônica,
telecomunicação,
processamento
de
dados,
sistemas de terminais e transmissão de dados
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interativos; sistemas de suporte e transporte de
cabos (elétricos) em metal e/ou plástico,
compreendendo perfis de suporte e fixações de
parede e/ou fixações de piso e/ou fixações de caixa
e/ou articulações de parede, de apoio e/ou
intermediárias e/ou acoplamentos e/ou adaptadores
de inclinação e/ou de conexão e/ou cotovelos; todos
os produtos anteriormente mencionados também
sendo à prova de terremoto e/ou vandalismo e/ou de
explosão; subracks para unidades tipo plug-in com
circuitos eletrônicos incluídos na classe 9;
dispositivos de sinal para monitoramento e
segurança de armários de distribuição; componentes
de distribuição de corrente incluídos na classe 9,
especialmente adaptadores para componentes de
conexão e dispositivos e chaves interruptoras de
carga, módulos e componentes de sistema para
subdistribuição de energia, fontes de alimentação, a
saber, unidades de fontes de alimentação,
acumuladores elétricos; aparelhos de suprimento de
corrente, incluindo fontes de potência isentos de
interrupção, incluindo os de construção modular;
conversores de potência; inversores de potência;
acumuladores elétricos; dispositivos de proteção
contra sobrecarga para aparelhos eletrônicos e
computadores sensíveis, a saber, fusíveis e
unidades de monitoramento; instalações de alarme,
especialmente alarmes de incêndio, aparelhos
extintores de fogo e sistemas construídos a partir
destes; aparelhos de alerta de água e equipamentos
construídos a partir destes; estações de controle por
computadores; estações de controle eletrônicas;
unidades de alimentação; aparelhos de controle de
acesso elétrico e/ou eletrônico e equipamentos
fabricados a partir destes, aparelhos de controle de
acesso e equipamentos construídos a partir destes;
aparelhos de controle elétricos e eletrônicos e
equipamentos construídos a partir destes; aparelhos
e instrumentos elétricos e eletrônicos incluídos na
classe 9, a saber, para estações de controle, salas
de controle e estações de trabalho de console,
estações de trabalho cad; aparelhos elétricos para
monitoramento de armários e sistemas, controle e
regulagem, monitoramento, também em conexão
com
monitoramento
predial;
software
de
monitoramento e configuração para ambientes de
segurança para a tecnologia de informação;
dispositivos auxiliares de assentamento de cabos
para fins elétricos de metal ou plástico, a saber,
módulos para gerenciamento de cabos consistindo
em canais de guia de cabos, canais de recondução
de cabos e/ou elementos de fixação de cabos, a
saber, trilhos de suporte de cabos, guias de cabos;
passagens de cabos para invólucros para
componentes de conexão elétrica; seções de aperto
de borracha, superfícies de inscrição adaptadas para
invólucros de peças de conexão elétrica; unidades
tipo plug-in para sub-racks a saber, cartões de
encaixe, platinas de barramento, cassetes,
conectores de encaixe; circuito de alimentação
principal, a saber, unidades de fonte de alimentação;
acessórios de processamento de dados, a saber,
pastas de colocação e invólucros para colocação de
floppy discs; bolsas/estojos para inserção de
microfilmes, bolsas/estojos para colocação, pastas
para colocação e invólucros para colocação de
microfilmes, pastas e estojos para conservação de
portadoras de dados de todo tipo, portadoras de
dados magnéticos incluindo-se fitas magnéticas,
discos (magnéticos), floppy discs, compact disc
(cds); dispositivos eletrônicos para monitoração de
tubulações de gás, partes de todos os produtos
citados; aparelhos e instrumentos científicos, de
navegação,
de
prospecção,
fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição,
de sinalização, de verificação (supervisão), de
salvamento e didáticos e instrumentos; aparelhos e
instrumentos
para
condução,
comutação,
transformação, armazenagem, regulação e controle
de
eletricidade;
aparelhos
para
gravação,
transmissão e reprodução de som e imagem;
portadores de gravação magnética e mecanismos
para aparelhos ativados a moeda; máquinas de
calcular, aparelhos de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de fogo; estojos
ou invólucros para portadores de dados magnéticos
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incluindo caixas de fitas perfurada e anéis de dados;
hardware
de
processamento
de
dados,
computadores e software de computadores.
Prior.:010639664
13/02/2012 AU
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230133 13/08/2012
003
Tit.CEMPRE - CONHECIMENTO & EDUCAÇÃO
EMPRESARIAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56828965000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PALAVRA ACESA
NCL(10) 35 comercialização e distribuição de livros;
revistas [periódicos]; materiais didáticos [exceto
aparelhos]; materiais técnicos; vídeos; apostilas;
publicações
impressas;
materiais
impressos;
publicações
em
fascículos
impressos;
kits
educacionais, compreendendo livros e cds ou dvds,
embalados como uma unidade; livros didáticos.
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.840230141 13/08/2012
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RITTAL

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10)
11
aparelhos
para
climatização,
especialmente aparelhos de refrigeração, trocadores
de calor, filtros de ar, aparelhos de aquecimento,
aparelhos de resfriamento de líquido, especialmente
para armários de distribuição; dispositivos pra
monitoramento de tubulações de gás desde que
compreendidas na classe 11, aparelhos de ar
condicionado e equipamentos de ar condicionado
que os contenham, especialmente para ar
condicionado
tipo
ambiente;
aparelhos
de
iluminação, calefação, geração de vapor, de
cozimento, resfriamento, secagem, ventilação,
suprimento de água e finalidade sanitária; aparelhos
para ar condicionado, especialmente trocadores de
carlos, sopradores de filtro.
Prior.:010639664
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230150 13/08/2012
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RITTAL THE SYSTEM

003

CFE(4) 26.4.18; 27.5.11
NCL(10) 06 armários, especialmente, armários de
distribuição fabricados em metal e/ou de plástico,
racks, gabinetes e consoles destinados à indústria,
instalação eletrônica, computadores, sistemas de
terminal e transmissão de dados interativos,
também, quando em conexão com sistemas

providos de braços de suporte, também quando
climatizados e/ou à prova de terremotos e/ou de
vandalismo e/ou de explosões; caixa-forte em
particular cofres ("safes"), especialmente seguranças
para tecnologia de informação; armários e
alojamentos de metal para conservação e proteção à
prova de arrombamento e de fogo e proteção,
especialmente de componentes de hardware de
computadores; construções de metal, em particular
áreas de segurança, em particular espaços à prova
de fogo; componentes para armários de distribuição,
a saber, estruturas de armação (racks), bandejas de
montagem, trilhos de guia, trilhos de montagem,
bandejas de armazenamento, gavetas, recipientes
de alojamento, registros suspensos, componentes
metálicos de conexão para cabos; materiais de
construção de metal para estações de controle de
computador;
paredes
divisórias
de
metal;
componentes em metal para móveis; sistemas
espaciais que consistem de módulos de armários e
de gabinetes, módulos de parede, especialmente
ambientes de segurança estruturados em módulos,
revestimentos de chapa, a saber, portas, paredes;
dispositivos de fecho de metal; dispositivos de
posicionamento e movimento de metal, a saber,
pedestais e por rodízios; dispositivos de montagem e
dispositivos auxiliares de montagem, fixos ou
móveis, de metal, a saber, placas de montagem,
braços de suporte giratórios, prateleiras; dispositivos
de fixação de metal, a saber, cantoneiras de suporte;
metais comuns e suas ligas; materiais de construção
de metal; construções transportáveis de metal;
cabos e arames de metal comum (não elétricos);
produtos de serralheria e ferragens miúdas; tubos de
metal; cofres para guarda de valores; produtos de
metal comum, desde que não incluídos em outras
classes, gabinetes em metal.
Prior.:010640159
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230168 13/08/2012
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RITTAL THE SYSTEM

003

CFE(4) 26.4.18; 27.5.11
NCL(10) 09 gabinetes e consoles de comutação e
distribuição consistindo em, metal e/ou plástico,
destinados a indústria, instalação eletrônica,
telecomunicação,
processamento
de
dados,
sistemas de terminais e transmissão de dados
interativos; sistemas de suporte e transporte de
cabos (elétricos) em metal e/ou plástico,
compreendendo perfis de suporte e fixações de
parede e/ou fixações de piso e/ou fixações de caixa
e/ou articulações de parede, de apoio e/ou
intermediárias e/ou acoplamentos e/ou adaptadores
de inclinação e/ou de conexão e/ou cotovelos; todos
os produtos anteriormente mencionados também
sendo à prova de terremoto e/ou vandalismo e/ou de
explosão; subracks para unidades tipo plug-in com
circuitos eletrônicos incluídos na classe 9;
dispositivos de sinal para monitoramento e
segurança de armários de distribuição; componentes
de distribuição de corrente incluídos na classe 9,
especialmente adaptadores para componentes de
conexão e dispositivos e chaves interruptoras de
carga, módulos e componentes de sistema para
subdistribuição de energia, fontes de alimentação, a
saber, unidades de fontes de alimentação,
acumuladores elétricos; aparelhos de suprimento de
corrente, incluindo fontes de potência isentos de
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interrupção, incluindo os de construção modular;
conversores de potência; inversores de potência;
acumuladores elétricos; dispositivos de proteção
contra sobrecarga para aparelhos eletrônicos e
computadores sensíveis, a saber, fusíveis e
unidades de monitoramento; instalações de alarme,
especialmente alarmes de incêndio, aparelhos
extintores de fogo e sistemas construidos a partir
destes; aparelhos de alerta de água e equipamentos
construídos a partir destes; estações de controle por
computadores; estações de controle eletrônicas;
unidades de alimentação; aparelhos de controle de
acesso elétrico e/ou eletrônico e equipamentos
fabricados a partir destes, aparelhos de controle de
acesso e equipamentos construídos a partir destes;
aparelhos de controle elétricos e eletrônicos e
equipamentos construídos a partir destes, aparelhos
e instrumentos elétricos e eletrônicos incluídos na
classe 9, a saber, para estações de controle, salas
de controle, estações de trabalho de console,
estações de trabalho cad; aparelhos elétricos para
monitoramento de armários e sistemas, controle e
regulagem, monitoramento, também em conexão
com
monitoramento
predial;
software
de
monitoramento e configuração para ambientes de
segurança para a tecnologia de informação;
dispositivos auxiliares de assentamento de cabos
para fins elétricos de metal ou plástico, a saber,
módulos para gerenciamento de canos consistindo
em canais de guia de cabos, canais de recondução
de cabos e/ou elementos de fixação de cabos, a
saber, trilhos de suporte de cabos, guias de cabos;
passagens de cabos para invólucros para
componentes de conexão elétrica; seções de aperto
de borracha, superfícies de inscrição adaptadas para
invólucros de peças de conexão elétrica; unidades
tipo plug-in para sub-racks, a saber, cartões de
encaixe, platinas de barramento, cassetes,
conectores de encaixe; circuito de alimentação
principal, a saber, unidades de fonte de alimentação;
acessórios de processamento de dados, a saber,
pastas de colocação e invólucros para colocação de
floppy discs; bolsas/estojos para inserção de
microfilmes, bolsas/estojos para colocação, pastas
para colocação e invólucros para colocação de
microfilmes, pastas e estojos para conservação de
portadoras de dados de todo tipo, portadoras de
dados magnéticos incluindo-se fitas magnéticas,
discos (magnéticos), floppy discs, compact disc
(cds); dispositivos eletrônicos para monitoração de
tubulações de gás, partes de todos os produtos
citados; aparelhos e instrumentos científicos, de
navegação,
de
prospecção,
fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição,
de sinalização, de verificação (supervisão), de
salvamento e didáticos e instrumentos; aparelhos e
instrumentos
para
condução,
comutação,
transformação, armazenagem, regulação e controle
de
eletricidade;
aparelhos
para
gravação,
transmissão e reprodução de som e imagem;
portadores de gravação magnética e mecanismos
par aparelhos ativados a moeda; máquinas de
calcular, aparelhos de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de fogo; estojos
ou invólucros para portadores de dados magnéticos
incluindo caixas de fita perfurada e anéis de dados;
hardware
de
processamento
de
dados,
computadores e software de computadores.
Prior.:010640159
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230176 13/08/2012
003
Tit.LENITA PESSÔA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75473194915
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OFTALVET
NCL(10) 44 clínica e veterinária, oftalmológica
veterinária.
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.840230184 13/08/2012
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RITTAL THE SYSTEM

003

CFE(4) 26.4.18; 27.5.11
NCL(10)
11
aparelhos
para
climatização,
especialmente aparelhos de refrigeração, trocadores
de calor, filtros de ar, aparelhos de aquecimento,
aparelhos de resfriamento de líquido, especialmente
para armários de distribuição; dispositivos pra
monitoramento de tubulações de gás desde que
compreendidas na classe 11, aparelhos de ar
condicionado e equipamentos de ar condicionado
que os contenham, especialmente para ar
condicionado
tipo
ambiente;
aparelhos
de
iluminação, calefação, geração de vapor, de
cozimento, resfriamento, secagem, ventilação,
suprimento de água e finalidade sanitária; aparelhos
para ar condicionado, especialmente trocadores de
calor, sopradores de filtro.
Prior.:010640159
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230192 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FASTER BETTER WORLDWIDE
NCL(10)
11
aparelhos
para
climatização,
especialmente aparelhos de refrigeração, trocadores
de calor, filtros de ar, aparelhos de aquecimento,
aparelhos de resfriamento de líquido, especialmente
para armários de distribuição; dispositivos pra
monitoramento de tubulações de gás desde que
compreendidas na classe 11, aparelhos de ar
condicionado e equipamentos de ar condicionado
que os contenham, especialmente para ar
condicionado
tipo
ambiente;
aparelhos
de
iluminação, calefação, geração de vapor, de
cozimento, resfriamento, secagem, ventilação,
suprimento de água e finalidade sanitária; aparelhos
para ar condicionado, especialmente trocadores de
calor, sopradores de filtro.
Prior.:010640357
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230206 13/08/2012
003
Tit.METALURGICA DUQUE SA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84683762000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALLBLACK
NCL(10) 12 partes, componentes e acessórios de
veículos e bicicletas.
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.840230214 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FASTER BETTER WORLDWIDE
NCL(10) 09 gabinetes e consoles de comutação e
distribuição consistindo em, metal e/ou plástico,
destinados a indústria, instalação eletrônica,
telecomunicação,
processamento
de
dados,
sistemas de terminais e transmissão de dados
interativos; sistemas de suporte e transporte de
cabos (elétricos) em metal e/ou plástico,
compreendendo perfis de suporte e fixações de
parede e/ou fixações de piso e/ou fixações de caixa
e/ou articulações de parede, de apoio e/ou
intermediárias e/ou acoplamentos e/ou adaptadores
de inclinação e/ou de conexão e/ou cotovelos; todos
os produtos anteriormente mencionados também
sendo à prova de terremoto e/ou vandalismo e/ou de
explosão; subracks para unidades tipo plug-in com

circuitos eletrônicos incluídos na classe 9;
dispositivos de sinal para monitoramento e
segurança de armários de distribuição; componentes
de distribuição de corrente incluídos na classe 9,
especialmente adaptadores para componentes de
conexão e dispositivos e chaves interruptoras de
carga, módulos e componentes de sistema para
subdistribuição de energia, fontes de alimentação, a
saber, unidades de fontes de alimentação,
acumuladores elétricos; aparelhos de suprimento de
corrente, incluindo fontes de potência isentos de
interrupção, incluindo os de construção modular;
conversores de potência; inversores de potência;
acumuladores elétricos; dispositivos de proteção
contra sobrecarga para aparelhos eletrônicos e
computadores sensíveis, a saber, fusíveis e
unidades de monitoramento; instalações de alarme,
especialmente alarmes de incêndio, aparelhos
extintores de fogo e sistemas construidos a partir
destes; aparelhos de alerta de água e equipamentos
construídos a partir destes; estações de controle por
computadores; estações de controle eletrônicas;
unidades de alimentação; aparelhos de controle de
acesso elétrico e/ou eletrônico e equipamentos
fabricados a partir destes, aparelhos de controle de
acesso e equipamentos construídos a partir destes;
aparelhos de controle elétricos e eletrônicos e
equipamentos construídos a partir destes, aparelhos
e instrumentos elétricos e eletrônicos incluídos na
classe 9, a saber, para estações de controle, salas
de controle, estações de trabalho de console,
estações de trabalho cad; aparelhos elétricos para
monitoramento de armários e sistemas, controle e
regulagem, monitoramento, também em conexão
com
monitoramento
predial;
software
de
monitoramento e configuração para ambientes de
segurança para a tecnologia de informação;
dispositivos auxiliares de assentamento de cabos
para fins elétricos de metal ou plástico, a saber,
módulos para gerenciamento de canos consistindo
em canais de guia de cabos, canais de recondução
de cabos e/ou elementos de fixação de cabos, a
saber, trilhos de suporte de cabos, guias de cabos;
passagens de cabos para invólucros para
componentes de conexão elétrica; seções de aperto
de borracha, superfícies de inscrição adaptadas para
invólucros de peças de conexão elétrica; unidades
tipo plug-in para sub-racks, a saber, cartões de
encaixe, platinas de barramento, cassetes,
conectores de encaixe; circuito de alimentação
principal, a saber, unidades de fonte de alimentação;
acessórios de processamento de dados, a saber,
pastas de colocação e invólucros para colocação de
floppy discs; bolsas/estojos para inserção de
microfilmes, bolsas/estojos para colocação, pastas
para colocação e invólucros para colocação de
microfilmes, pastas e estojos para conservação de
portadoras de dados de todo tipo, portadoras de
dados magnéticos incluindo-se fitas magnéticas,
discos (magnéticos), floppy discs, compact disc
(cds); dispositivos eletrônicos para monitoração de
tubulações de gás, partes de todos os produtos
citados; aparelhos e instrumentos científicos, de
navegação,
de
prospecção,
fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição,
de sinalização, de verificação (supervisão), de
salvamento e didáticos e instrumentos; aparelhos e
instrumentos
para
condução,
comutação,
transformação, armazenagem, regulação e controle
de
eletricidade;
aparelhos
para
gravação,
transmissão e reprodução de som e imagem;
portadores de gravação magnética e mecanismos
par aparelhos ativados a moeda; máquinas de
calcular, aparelhos de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de fogo; estojos
ou invólucros para portadores de dados magnéticos
incluindo caixas de fita perfurada e anéis de dados;
hardware
de
processamento
de
dados,
computadores e software de computadores.
Prior.:010640357
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230230 13/08/2012
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
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Marca: FASTER BETTER WORLDWIDE
NCL(10) 06 armários, especialmente, armários de
distribuição fabricados em metal e/ou de plástico,
racks, gabinetes e consoles destinados à indústria,
instalação eletrônica, computadores, sistemas de
terminal e transmissão de dados interativos,
também, quando em conexão com sistemas
providos de braços de suporte, também quando
climatizados e/ou à prova de terremotos e/ou de
vandalismo e/ou de explosões; caixa-forte em
particular cofres ("safes"), especialmente seguranças
para tecnologia de informação; armários e
alojamentos de metal para conservação e proteção à
prova de arrombamento e de fogo e proteção,
especialmente de componentes de hardware de
computadores; construções de metal, em particular
áreas de segurança, em particular espaços à prova
de fogo; componentes para armários de distribuição,
a saber, estruturas de armação (racks), bandejas de
montagem, trilhos de guia, trilhos de montagem,
bandejas de armazenamento, gavetas, recipientes
de alojamento, registros suspensos, componentes
metálicos de conexão para cabos; materiais de
construção de metal para estações de controle de
computador;
paredes
divisórias
de
metal;
componentes em metal para móveis; sistemas
espaciais que consistem de módulos de armários e
de gabinetes, módulos de parede, especialmente
ambientes de segurança estruturados em módulos,
revestimentos de chapa, a saber, portas, paredes;
dispositivos de fecho de metal; dispositivos de
posicionamento e movimento de metal, a saber,
pedestais e por rodízios; dispositivos de montagem e
dispositivos auxiliares de montagem, fixos ou
móveis, de metal, a saber, placas de montagem,
braços de suporte giratórios, prateleiras; dispositivos
de fixação de metal, a saber, cantoneiras de suporte;
metais comuns e suas ligas; materiais de construção
de metal; construções transportáveis de metal;
cabos e arames de metal comum (não elétricos);
produtos de serralheria e ferragens miúdas; tubos de
metal; cofres para guarda de valores; produtos de
metal comum, desde que não incluídos em outras
classes, gabinetes em metal.
Prior.:010640357
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230249 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RICABINET
NCL(10) 09 gabinetes e consoles de comutação e
distribuição consistindo em, metal e/ou plástico,
destinados a indústria, instalação eletrônica,
telecomunicação,
processamento
de
dados,
sistemas de terminais e transmissão de dados
interativos; sistemas de suporte e transporte de
cabos (elétricos) em metal e/ou plástico,
compreendendo perfis de suporte e fixações de
parede e/ou fixações de piso e/ou fixações de caixa
e/ou articulações de parede, de apoio e/ou
intermediárias e/ou acoplamentos e/ou adaptadores
de inclinação e/ou de conexão e/ou cotovelos; todos
os produtos anteriormente mencionados também
sendo à prova de terremoto e/ou vandalismo e/ou de
explosão; subracks para unidades tipo plug-in com
circuitos eletrônicos incluídos na classe 9;
dispositivos de sinal para monitoramento e
segurança de armários de distribuição; componentes
de distribuição de corrente incluídos na classe 9,
especialmente adaptadores para componentes de
conexão e dispositivos e chaves interruptoras de
carga, módulos e componentes de sistema para
subdistribuição de energia, fontes de alimentação, a
saber, unidades de fontes de alimentação,
acumuladores elétricos; aparelhos de suprimento de
corrente, incluindo fontes de potência isentos de
interrupção, incluindo os de construção modular;
conversores de potência; inversores de potência;
acumuladores elétricos; dispositivos de proteção
contra sobrecarga para aparelhos eletrônicos e
computadores sensíveis, a saber, fusíveis e
unidades de monitoramento; instalações de alarme,
especialmente alarmes de incêndio, aparelhos
extintores de fogo e sistemas construidos a partir
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destes; aparelhos de alerta de água e equipamentos
construídos a partir destes; estações de controle por
computadores; estações de controle eletrônicas;
unidades de alimentação; aparelhos de controle de
acesso elétrico e/ou eletrônico e equipamentos
fabricados a partir destes, aparelhos de controle de
acesso e equipamentos construídos a partir destes;
aparelhos de controle elétricos e eletrônicos e
equipamentos construídos a partir destes, aparelhos
e instrumentos elétricos e eletrônicos incluídos na
classe 9, a saber, para estações de controle, salas
de controle, estações de trabalho de console,
estações de trabalho cad; aparelhos elétricos para
monitoramento de armários e sistemas, controle e
regulagem, monitoramento, também em conexão
com
monitoramento
predial;
software
de
monitoramento e configuração para ambientes de
segurança para a tecnologia de informação;
dispositivos auxiliares de assentamento de cabos
para fins elétricos de metal ou plástico, a saber,
módulos para gerenciamento de canos consistindo
em canais de guia de cabos, canais de recondução
de cabos e/ou elementos de fixação de cabos, a
saber, trilhos de suporte de cabos, guias de cabos;
passagens de cabos para invólucros para
componentes de conexão elétrica; seções de aperto
de borracha, superfícies de inscrição adaptadas para
invólucros de peças de conexão elétrica; unidades
tipo plug-in para sub-racks, a saber, cartões de
encaixe, platinas de barramento, cassetes,
conectores de encaixe; circuito de alimentação
principal, a saber, unidades de fonte de alimentação;
acessórios de processamento de dados, a saber,
pastas de colocação e invólucros para colocação de
floppy discs; bolsas/estojos para inserção de
microfilmes, bolsas/estojos para colocação, pastas
para colocação e invólucros para colocação de
microfilmes, pastas e estojos para conservação de
portadoras de dados de todo tipo, portadoras de
dados magnéticos incluindo-se fitas magnéticas,
discos (magnéticos), floppy discs, compact disc
(cds); dispositivos eletrônicos para monitoração de
tubulações de gás, partes de todos os produtos
citados; aparelhos e instrumentos científicos, de
navegação,
de
prospecção,
fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição,
de sinalização, de verificação (supervisão), de
salvamento e didáticos e instrumentos; aparelhos e
instrumentos
para
condução,
comutação,
transformação, armazenagem, regulação e controle
de
eletricidade;
aparelhos
para
gravação,
transmissão e reprodução de som e imagem;
portadores de gravação magnética e mecanismos
par aparelhos ativados a moeda; máquinas de
calcular, aparelhos de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de fogo; estojos
ou invólucros para portadores de dados magnéticos
incluindo caixas de fita perfurada e anéis de dados;
hardware
de
processamento
de
dados,
computadores e software de computadores.
Prior.:010638997
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230257 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RICABINET
NCL(10) 06 armários, especialmente, armários de
distribuição fabricados em metal e/ou de plástico,
racks, gabinetes e consoles destinados à indústria,
instalação eletrônica, computadores, sistemas de
terminal e transmissão de dados interativos,
também, quando em conexão com sistemas
providos de braços de suporte, também quando
climatizados e/ou à prova de terremotos e/ou de
vandalismo e/ou de explosões; caixa-forte em
particular cofres ("safes"), especialmente seguranças
para tecnologia de informação; armários e
alojamentos de metal para conservação e proteção à
prova de arrombamento e de fogo e proteção,
especialmente de componentes de hardware de
computadores; construções de metal, em particular
áreas de segurança, em particular espaços à prova
de fogo; componentes para armários de distribuição,
a saber, estruturas de armação (racks), bandejas de

montagem, trilhos de guia, trilhos de montagem,
bandejas de armazenamento, gavetas, recipientes
de alojamento, registros suspensos, componentes
metálicos de conexão para cabos; materiais de
construção de metal para estações de controle de
computador;
paredes
divisórias
de
metal;
componentes em metal para móveis; sistemas
espaciais que consistem de módulos de armários e
de gabinetes, módulos de parede, especialmente
ambientes de segurança estruturados em módulos,
revestimentos de chapa, a saber, portas, paredes;
dispositivos de fecho de metal; dispositivos de
posicionamento e movimento de metal, a saber,
pedestais e por rodízios; dispositivos de montagem e
dispositivos auxiliares de montagem, fixos ou
móveis, de metal, a saber, placas de montagem,
braços de suporte giratórios, prateleiras; dispositivos
de fixação de metal, a saber, cantoneiras de suporte;
metais comuns e suas ligas; materiais de construção
de metal; construções transportáveis de metal;
cabos e arames de metal comum (não elétricos);
produtos de serralheria e ferragens miúdas; tubos de
metal; cofres para guarda de valores; produtos de
metal comum, desde que não incluídos em outras
classes, gabinetes em metal.
Prior.:010638997
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230265 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RICABINET
NCL(10) 19 edificações de concreto; componentes
de concreto, a saber, elementos de parede, de piso
e de teto, especialmente para ambientes de
segurança; revestimentos de vidro ou plástico, a
saber, para portas e paredes; materiais de
construção (não metálicas); tubos rígidos não
metálicos
para
edificações;
edificações
transportáveis não metálicas; paredes divisórias não
metálicas; componentes para edificações em metal,
em particular ambientes de segurança; em particular
ambientes a prova de fogo, em concreto, a saber,
elementos de parede, piso ou teto.
Prior.:010638997
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230273 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RICABINET
NCL(10) 20 racks; revestimentos de folha metálica,
vidro ou plástico, paredes; em particular, divisórias,
invólucros
em
plástico;
dispositivos
de
posicionamento e movimento de plástico, a saber,
bases e rolos; componentes para todos os objetos
citados, mobiliado, em particular, móveis de
escritório, móveis de serviços técnicos e sistemas
construídos a partir dos mesmos, em particular para
estações de controle, salas de controle, estações de
trabalho tipo console, estações de trabalho cad;
racks; contêineres de rolamento frontal; gabinetes;
cadeiras; produtos de plástico, desde que não
estejam incluídos em outras classes; buchas
plásticas pra cabos, componentes em material
plástico para móveis.
Prior.:010638997
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230281 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RIPOWER
NCL(10) 06 armários, especialmente, armários de
distribuição fabricados em metal e/ou de plástico,
racks, gabinetes e consoles destinados à indústria,
instalação eletrônica, computadores, sistemas de
terminal e transmissão de dados interativos,
também, quando em conexão com sistemas
providos de braços de suporte, também quando
climatizados e/ou à prova de terremotos e/ou de
vandalismo e/ou de explosões; caixa-forte em
particular cofres ("safes"), especialmente seguranças
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para tecnologia de informação; armários e
alojamentos de metal para conservação e proteção à
prova de arrombamento e de fogo e proteção,
especialmente de componentes de hardware de
computadores; construções de metal, em particular
áreas de segurança, em particular espaços à prova
de fogo; componentes para armários de distribuição,
a saber, estruturas de armação (racks), bandejas de
montagem, trilhos de guia, trilhos de montagem,
bandejas de armazenamento, gavetas, recipientes
de alojamento, registros suspensos, componentes
metálicos de conexão para cabos; materiais de
construção de metal para estações de controle de
computador;
paredes
divisórias
de
metal;
componentes em metal para móveis; sistemas
espaciais que consistem de módulos de armários e
de gabinetes, módulos de parede, especialmente
ambientes de segurança estruturados em módulos,
revestimentos de chapa, a saber, portas, paredes;
dispositivos de fecho de metal; dispositivos de
posicionamento e movimento de metal, a saber,
pedestais e por rodízios; dispositivos de montagem e
dispositivos auxiliares de montagem, fixos ou
móveis, de metal, a saber, placas de montagem,
braços de suporte giratórios, prateleiras; dispositivos
de fixação de metal, a saber, cantoneiras de suporte;
metais comuns e suas ligas; materiais de construção
de metal; construções transportáveis de metal;
cabos e arames de metal comum (não elétricos);
produtos de serralheria e ferragens miúdas; tubos de
metal; cofres para guarda de valores; produtos de
metal comum, desde que não incluídos em outras
classes, gabinetes em metal.
Prior.:010638302
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230290 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RIPOWER
NCL(10) 09 gabinetes e consoles de comutação e
distribuição consistindo em, metal e/ou plástico,
destinados a indústria, instalação eletrônica,
telecomunicação,
processamento
de
dados,
sistemas de terminais e transmissão de dados
interativos; sistemas de suporte e transporte de
cabos (elétricos) em metal e/ou plástico,
compreendendo perfis de suporte e fixações de
parede e/ou fixações de piso e/ou fixações de caixa
e/ou articulações de parede, de apoio e/ou
intermediárias e/ou acoplamentos e/ou adaptadores
de inclinação e/ou de conexão e/ou cotovelos; todos
os produtos anteriormente mencionados também
sendo à prova de terremoto e/ou vandalismo e/ou de
explosão; subracks para unidades tipo plug-in com
circuitos eletrônicos incluídos na classe 9;
dispositivos de sinal para monitoramento e
segurança de armários de distribuição; componentes
de distribuição de corrente incluídos na classe 9,
especialmente adaptadores para componentes de
conexão e dispositivos e chaves interruptoras de
carga, módulos e componentes de sistema para
subdistribuição de energia, fontes de alimentação, a
saber, unidades de fontes de alimentação,
acumuladores elétricos; aparelhos de suprimento de
corrente, incluindo fontes de potência isentos de
interrupção, incluindo os de construção modular;
conversores de potência; inversores de potência;
acumuladores elétricos; dispositivos de proteção
contra sobrecarga para aparelhos eletrônicos e
computadores sensíveis, a saber, fusíveis e
unidades de monitoramento; instalações de alarme,
especialmente alarmes de incêndio, aparelhos
extintores de fogo e sistemas construidos a partir
destes; aparelhos de alerta de água e equipamentos
construídos a partir destes; estações de controle por
computadores; estações de controle eletrônicas;
unidades de alimentação; aparelhos de controle de
acesso elétrico e/ou eletrônico e equipamentos
fabricados a partir destes, aparelhos de controle de
acesso e equipamentos construídos a partir destes;
aparelhos de controle elétricos e eletrônicos e
equipamentos construídos a partir destes, aparelhos
e instrumentos elétricos e eletrônicos incluídos na
classe 9, a saber, para estações de controle, salas
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de controle, estações de trabalho de console,
estações de trabalho cad; aparelhos elétricos para
monitoramento de armários e sistemas, controle e
regulagem, monitoramento, também em conexão
com
monitoramento
predial;
software
de
monitoramento e configuração para ambientes de
segurança para a tecnologia de informação;
dispositivos auxiliares de assentamento de cabos
para fins elétricos de metal ou plástico, a saber,
módulos para gerenciamento de canos consistindo
em canais de guia de cabos, canais de recondução
de cabos e/ou elementos de fixação de cabos, a
saber, trilhos de suporte de cabos, guias de cabos;
passagens de cabos para invólucros para
componentes de conexão elétrica; seções de aperto
de borracha, superfícies de inscrição adaptadas para
invólucros de peças de conexão elétrica; unidades
tipo plug-in para sub-racks, a saber, cartões de
encaixe, platinas de barramento, cassetes,
conectores de encaixe; circuito de alimentação
principal, a saber, unidades de fonte de alimentação;
acessórios de processamento de dados, a saber,
pastas de colocação e invólucros para colocação de
floppy discs; bolsas/estojos para inserção de
microfilmes, bolsas/estojos para colocação, pastas
para colocação e invólucros para colocação de
microfilmes, pastas e estojos para conservação de
portadoras de dados de todo tipo, portadoras de
dados magnéticos incluindo-se fitas magnéticas,
discos (magnéticos), floppy discs, compact disc
(cds); dispositivos eletrônicos para monitoração de
tubulações de gás, partes de todos os produtos
citados; aparelhos e instrumentos científicos, de
navegação,
de
prospecção,
fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição,
de sinalização, de verificação (supervisão), de
salvamento e didáticos e instrumentos; aparelhos e
instrumentos
para
condução,
comutação,
transformação, armazenagem, regulação e controle
de
eletricidade;
aparelhos
para
gravação,
transmissão e reprodução de som e imagem;
portadores de gravação magnética e mecanismos
par aparelhos ativados a moeda; máquinas de
calcular, aparelhos de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de fogo; estojos
ou invólucros para portadores de dados magnéticos
incluindo caixas de fita perfurada e anéis de dados;
hardware
de
processamento
de
dados,
computadores e software de computadores.
Prior.:010638302
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230303 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RIPOWER
NCL(10)
11
aparelhos
para
climatização,
especialmente aparelhos de refrigeração, trocadores
de calor, filtros de ar, aparelhos de aquecimento,
aparelhos de resfriamento de líquido, especialmente
para armários de distribuição; dispositivos pra
monitoramento de tubulações de gás desde que
compreendidas na classe 11, aparelhos de ar
condicionado e equipamentos de ar condicionado
que os contenham, especialmente para ar
condicionado
tipo
ambiente;
aparelhos
de
iluminação, calefação, geração de vapor, de
cozimento, resfriamento, secagem, ventilação,
suprimento de água e finalidade sanitária; aparelhos
para ar condicionado, especialmente trocadores de
calor, sopradores de filtro.
Prior.:010638302
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230311 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RITHERM
NCL(10) 06 armários, especialmente, armários de
distribuição fabricados em metal e/ou de plástico,
racks, gabinetes e consoles destinados à indústria,
instalação eletrônica, computadores, sistemas de
terminal e transmissão de dados interativos,
também, quando em conexão com sistemas

providos de braços de suporte, também quando
climatizados e/ou à prova de terremotos e/ou de
vandalismo e/ou de explosões; caixa-forte em
particular cofres ("safes"), especialmente seguranças
para tecnologia de informação; armários e
alojamentos de metal para conservação e proteção à
prova de arrombamento e de fogo e proteção,
especialmente de componentes de hardware de
computadores; construções de metal, em particular
áreas de segurança, em particular espaços à prova
de fogo; componentes para armários de distribuição,
a saber, estruturas de armação (racks), bandejas de
montagem, trilhos de guia, trilhos de montagem,
bandejas de armazenamento, gavetas, recipientes
de alojamento, registros suspensos, componentes
metálicos de conexão para cabos; materiais de
construção de metal para estações de controle de
computador;
paredes
divisórias
de
metal;
componentes em metal para móveis; sistemas
espaciais que consistem de módulos de armários e
de gabinetes, módulos de parede, especialmente
ambientes de segurança estruturados em módulos,
revestimentos de chapa, a saber, portas, paredes;
dispositivos de fecho de metal; dispositivos de
posicionamento e movimento de metal, a saber,
pedestais e por rodízios; dispositivos de montagem e
dispositivos auxiliares de montagem, fixos ou
móveis, de metal, a saber, placas de montagem,
braços de suporte giratórios, prateleiras; dispositivos
de fixação de metal, a saber, cantoneiras de suporte;
metais comuns e suas ligas; materiais de construção
de metal; construções transportáveis de metal;
cabos e arames de metal comum (não elétricos);
produtos de serralheria e ferragens miúdas; tubos de
metal; cofres para guarda de valores; produtos de
metal comum, desde que não incluídos em outras
classes, gabinetes em metal.
Prior.:010638385
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230320 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RITHERM
NCL(10) 09 gabinetes e consoles de comutação e
distribuição consistindo em, metal e/ou plástico,
destinados a indústria, instalação eletrônica,
telecomunicação,
processamento
de
dados,
sistemas de terminais e transmissão de dados
interativos; sistemas de suporte e transporte de
cabos (elétricos) em metal e/ou plástico,
compreendendo perfis de suporte e fixações de
parede e/ou fixações de piso e/ou fixações de caixa
e/ou articulações de parede, de apoio e/ou
intermediárias e/ou acoplamentos e/ou adaptadores
de inclinação e/ou de conexão e/ou cotovelos; todos
os produtos anteriormente mencionados também
sendo à prova de terremoto e/ou vandalismo e/ou de
explosão; subracks para unidades tipo plug-in com
circuitos eletrônicos incluídos na classe 9;
dispositivos de sinal para monitoramento e
segurança de armários de distribuição; componentes
de distribuição de corrente incluídos na classe 9,
especialmente adaptadores para componentes de
conexão e dispositivos e chaves interruptoras de
carga, módulos e componentes de sistema para
subdistribuição de energia, fontes de alimentação, a
saber, unidades de fontes de alimentação,
acumuladores elétricos; aparelhos de suprimento de
corrente, incluindo fontes de potência isentos de
interrupção, incluindo os de construção modular;
conversores de potência; inversores de potência;
acumuladores elétricos; dispositivos de proteção
contra sobrecarga para aparelhos eletrônicos e
computadores sensíveis, a saber, fusíveis e
unidades de monitoramento; instalações de alarme,
especialmente alarmes de incêndio, aparelhos
extintores de fogo e sistemas construidos a partir
destes; aparelhos de alerta de água e equipamentos
construídos a partir destes; estações de controle por
computadores; estações de controle eletrônicas;
unidades de alimentação; aparelhos de controle de
acesso elétrico e/ou eletrônico e equipamentos
fabricados a partir destes, aparelhos de controle de
acesso e equipamentos construídos a partir destes;
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aparelhos de controle elétricos e eletrônicos e
equipamentos construídos a partir destes, aparelhos
e instrumentos elétricos e eletrônicos incluídos na
classe 9, a saber, para estações de controle, salas
de controle, estações de trabalho de console,
estações de trabalho cad; aparelhos elétricos para
monitoramento de armários e sistemas, controle e
regulagem, monitoramento, também em conexão
com
monitoramento
predial;
software
de
monitoramento e configuração para ambientes de
segurança para a tecnologia de informação;
dispositivos auxiliares de assentamento de cabos
para fins elétricos de metal ou plástico, a saber,
módulos para gerenciamento de canos consistindo
em canais de guia de cabos, canais de recondução
de cabos e/ou elementos de fixação de cabos, a
saber, trilhos de suporte de cabos, guias de cabos;
passagens de cabos para invólucros para
componentes de conexão elétrica; seções de aperto
de borracha, superfícies de inscrição adaptadas para
invólucros de peças de conexão elétrica; unidades
tipo plug-in para sub-racks, a saber, cartões de
encaixe, platinas de barramento, cassetes,
conectores de encaixe; circuito de alimentação
principal, a saber, unidades de fonte de alimentação;
acessórios de processamento de dados, a saber,
pastas de colocação e invólucros para colocação de
floppy discs; bolsas/estojos para inserção de
microfilmes, bolsas/estojos para colocação, pastas
para colocação e invólucros para colocação de
microfilmes, pastas e estojos para conservação de
portadoras de dados de todo tipo, portadoras de
dados magnéticos incluindo-se fitas magnéticas,
discos (magnéticos), floppy discs, compact disc
(cds); dispositivos eletrônicos para monitoração de
tubulações de gás, partes de todos os produtos
citados; aparelhos e instrumentos científicos, de
navegação,
de
prospecção,
fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição,
de sinalização, de verificação (supervisão), de
salvamento e didáticos e instrumentos; aparelhos e
instrumentos
para
condução,
comutação,
transformação, armazenagem, regulação e controle
de
eletricidade;
aparelhos
para
gravação,
transmissão e reprodução de som e imagem;
portadores de gravação magnética e mecanismos
par aparelhos ativados a moeda; máquinas de
calcular, aparelhos de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de fogo; estojos
ou invólucros para portadores de dados magnéticos
incluindo caixas de fita perfurada e anéis de dados;
hardware
de
processamento
de
dados,
computadores e software de computadores.
Prior.:010638385
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230338 13/08/2012
003
Tit.RITTAL GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4849035
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RITHERM
NCL(10)
11
aparelhos
para
climatização,
especialmente aparelhos de refrigeração, trocadores
de calor, filtros de ar, aparelhos de aquecimento,
aparelhos de resfriamento de líquido, especialmente
para armários de distribuição; dispositivos pra
monitoramento de tubulações de gás desde que
compreendidas na classe 11, aparelhos de ar
condicionado e equipamentos de ar condicionado
que os contenham, especialmente para ar
condicionado
tipo
ambiente;
aparelhos
de
iluminação, calefação, geração de vapor, de
cozimento, resfriamento, secagem, ventilação,
suprimento de água e finalidade sanitária; aparelhos
para ar condicionado, especialmente trocadores de
calor, sopradores de filtro.
Prior.:010638385
13/02/2012 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS/MAGNUS ASPEBY
No.840230346 13/08/2012
Tit.DUAS VIAS IDÉIAS E SOLUÇÕES EM
EVENTOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09334316000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASAMENTO & ARTE

003

e peças para sistemas e equipamentos de frenagem
regulada.
Prior.:010879195
14/05/2012 EM
Procurador: BHERING ADVOGADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 congressos, exposições, feiras de
amostras, festas para casamentos, aniversários,
formaturas, confraternizações, seminários.
Procurador: MARLENE DOS SANTOS
No.840230354 13/08/2012
003
Tit.WABCO EUROPE BVBA (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8381135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ONLANE
NCL(10) 09 sistemas de diagnóstico e seus
componentes para veículos terrestres; dispositivos
de medição e de controle para sistemas operados
eletricamente ou por meio de pressão e seus
componentes para veículos terrestres; sensores para
medição de sinais relevantes de veículo; aparelhos e
unidades
de
controle
eletrônico
para
o
processamento e a avaliação de sinais gerados por
sensores para medição de sinais relevantes de
veículo terrestre; interruptores operados por pressão;
válvulas solenoides e seus componentes na classe
9, mas não incluídos em outras classes; aparelhos
de controle eletrônico, incluindo software para
sistemas de frenagem acionados por pressão para
veículos terrestres, para sensores, para sensores de
posição, para sensores de distância e para sensores
para medição do desgaste de blocos de freio;
sensores de posição; desaceleradores com unidades
de controle eletrônico e software; dispositivos para
fornecimento de sinais de aviso acústicos, óticos ou
táteis (incluídos na classe 9); unidades de controle
eletrônico e software para condução de sistemas de
frenagem para veículos terrestres; unidades de
controle eletrônico e software para sistemas de
controle para embreagens acionadas por pressão
para veículos terrestres; sensores para sinais de
veículos, e unidades de controle eletrônico e
software para os mesmos; aparelhos para gravação,
aparelhos para transmissão e para reprodução de
som ou imagens, especialmente de filmadoras.
Prior.:010879195
14/05/2012 EM
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840230362 13/08/2012
003
Tit.WABCO EUROPE BVBA (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7960018
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ONLANE
NCL(10) 12 peças para veículos a motor,
especialmente veículos utilitários, a saber:
dispositivos de freio, cilindros, sistemas de frenagem
acionados por pressão para veículos terrestres,
incluindo linhas de pressão, acessórios, válvulas de
freio, válvulas de proteção de multi-circuito, cilindros
de freio, cabeçotes de engate, ajustadores de haste
de freio, sistemas antibloqueio de frenagem (abs) e
peças para os mesmos, sistemas de regulagem
antideslizante (asr) e peças para os mesmos,
sistemas de frenagem eletrônica (ebs) e peças para
os mesmos (incluídos na classe 12), sistemas de
servo-freio; freios de roda para veículos terrestres,
sapatas deslizantes, freios a disco e suas peças;
aparelhos para frenagem de veículos terrestres;
peças
estruturais
para
veículos
terrestres,
acoplamentos e atuadores de marcha para veículos
terrestres; sistemas e componentes para os
mesmos, para controle da estabilidade de
movimento de veículos terrestres; sistemas de
frenagem e equipamentos de frenagem com
câmeras de vídeo e/ou sensores de distância e/ou
equipamentos de controle e peças para os mesmos,

No.840230370 13/08/2012
003
Tit.INTERNATIONAL PAPER COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0064491
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IMAGELOK
NCL(10) 16 papel para impressão, para publicação,
reprodução, ´para cópia e para escrita; papel para
impressão a laser, papel para ofsete, papel para
impressão a jato de tinta, papel multiuso, papel para
computador e para formulários.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840230389 13/08/2012
003
Tit.HELLY HANSEN AS (NO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0349232
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIFA
NCL(10) 25 vestuario; roupas para esporte; roupas
de chuva; roupas de baixo; trajes de banho;
casacos; anoraques, parcas, vestidos, suéteres,
"tops", calças, calções, luvas, luvas para iatismo,
luvas de lã (só com duas divisões), cachecõis,
meias, roupões de banho; calçados; sapatos
casuais, botas de montanhismo, botas de borracha,
sapatos e sandálias; polainas e/ou perneiras,
perneiras para escalar montanhas; vestimenta para
a cabeça; capuzes, bonés, viseiras, toucas de lã,
balaclavas, chapéus impermeáveis de aba larga e
cumprido atrás (chapéus de chuva); cintos
(vestuário); calças, incluindo calças para canoagem;
roupas impermeáveis para esportes aquáticos, para
velejar e para nado subaquático.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840230400 13/08/2012
003
Tit.PROBI AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8685550
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROBI
NCL(10)
05
preparações
farmacêuticas
e
veterinárias; preparações sanitárias para fins
medicinais; substâncias dietéticas adaptadas para
uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros,
materiais para curativos; material para obturações
dentárias; cera dentária; desinfetantes; preparações
para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas;
preparações bacteriológicas e preparações de
microorganismos para uso médico e veterinário, a
saber, bactérias probióticas e culturas de bactérias,
sendo ingredientes para substâncias dietéticas para
uso farmacêutico, médico e veterinário; meios para
culturas bacteriológicas.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840230419 13/08/2012
003
Tit.TELEVISA, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5101662
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EME 15
NCL(10) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840230427 13/08/2012
003
Tit.PROBI AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8685703
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROBI
NCL(10) 32 cervejas; águas minerais e gaseificadas
e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas,
sucos de frutas; xaropes e outras preparações para
fazer bebidas.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840230435 13/08/2012
Tit.TELEVISA, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5101662
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EM3 15

003
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Tit.DÓRIA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01409348000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INNOVATION TRIP
NCL(10) 35 serviços de organização de eventos,
congressos, seminários, convenções com fins
promocionais, publicitários e comerciais.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840230443 13/08/2012
Tit.ENGAGIST WORLD, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8685878
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENGAGIST

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 42 serviço de criação e desenvolvimento de
recursos tecnológicos e de software para a
comunicação digital; criação e distribuição de
conteúdo em todos os tipos de formatos e para
todos os tipos de mídias online, plataformas digitais
e dispositivos fixos e móveis.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840230451 13/08/2012
Tit.TELEVISA, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8618224
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EM3 15

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodesicos, fotográficos, cinematograficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; suporte de registro
magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras
automáticas e mecanismos para aparelhos operados
com moedas; caixas registradoras, máquinas de
calcular, equipamento de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de incendio.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840230460 13/08/2012

003

No.840230478 13/08/2012
Tit.GEMBALLA GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8431450
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MIRAGE
NCL(10) 12 automóveis e suas partes.
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

003

No.840230486 13/08/2012
003
Tit.KAO KABUSHIKI KAISHA (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5440220
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ATTACK
NCL(10) 03 abrasivos; preparações de difusão de
fragrância no ar; preparações antiestáticas para fins
domésticos; detergentes exceto para uso em
operações de manufatura e para fins medicinais,
incluindo detergentes para uso doméstico,
detergentes para uso na cozinha, detergentes para
lavar louça, detergentes de lavanderia, preparações
de limpeza para canos de esgoto; produto de
branqueamento para lavanderia; esmalte para
lavanderia;
preparações
para
lavanderia;
preparações para enxaguar para lavanderia; goma
de amido para lavanderia; perfumaria incluindo
perfumes; cera para móveis e pisos; papel para polir;
preparações para polir; sabão; amaciantes de
tecidos para uso em lavanderia; removedores de
manchas; produtos de toalete; preparações para
lavagem.
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

CFE(4) 3.7.5; 24.17.25
NCL(10) 07 máquinas de lavar, refrigeradores,
compressores de refrigerador; partes e componentes
para maquinas de lavar e compressores de
refrigerador.
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.840231040 13/08/2012
003
Tit.PETER THOMAS ROTH LABS, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7968833
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PETER THOMAS ROTH LASER-FREE
RESURFACER
NCL(10) 03 produtos de cuidados da pele, a saber,
soro facial não medicamentoso.
Prior.:85/540,573
12/02/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840231059 13/08/2012
003
Tit.BARILLA G.E R. FRATELLI - SOCIETÀ PER
AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0247812
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ITALIAN CULINARY TRAVEL BY
ACADEMIA BARILLA

No.840231016 13/08/2012
003
Tit.PETER THOMAS ROTH LABS, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7968833
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PETER THOMAS ROTH LASER-FREE
RESURFACING EYE SERUM
NCL(10) 03 soro para os olhos não medicamentoso.
Prior.:85/540,414
12/02/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840231024 13/08/2012
003
Tit.FORJAS TAURUS SA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92781335000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TAURUS
NCL(10) 20 caixas de madeira ou de plástico, para
ferramentas (vazia) sem ferramentas; enrolador não
mecânico e não metálicos para mangueiras flexiveis;
guarnições e rodizios não metálicos para móveis,
caixas, cortinas; prateleiras e suportes de
prateleiras; guarnições não metálicas para
prateleiras; guarnições não metálicas para portas e
janelas; roldanas não metálicas; resites não
metálicos; empunhaduras não metálicas para
ferramentas.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840231032 13/08/2012
Tit.HENAN XINFEI ELECTRIC CO. LTD. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4980840
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 5.1.1; 6.19.9; 7.1.9; 27.5.1
NCL(10) 43 serviços de fornecimento de comida e
bebida; acomodações temporárias.
Prior.:MI2012C007640 27/07/2012 IT
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C.
No.840231067 13/08/2012
003
Tit.WALL-CHEMIE GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7264682
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HYDROPHAN
NCL(10) 35 atividade comercial, a saber: comércio
de produtos químicos sob a forma de tensoativos
(para
vernizes,
lacas,
mordentes,
resinas,
substâncias adesivas) para fins industriais, produtos
auxiliares têxteis e de couro, a saber, ceras, agentes
para limpeza e conservação de couro, agentes de
acabamento e de curtição, massa de lustro para a
indústria de couro e têxtil.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840231075 13/08/2012
003
Tit.AKKIM YAPI KIMYASALLARI SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI (TR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8852502
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AKFIX
NCL(10) 17 borracha, guta-percha, goma, amianto,
mica e produtos feitos com estes materiais e não
incluídos em outras classes; plásticos em formas
extrudadas para utilização na fabricação; materiais
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para embalagem, interrupção e isolamento; materiais
e substâncias utilizadas para voz, para fins de
isolamento a quente e elétrico; lã de vidro; espumas;
placas de isolamento; placas de isolamento feitas de
mica; tecidos isolantes; celulose; papelão e bases
com amianto, tintas e lacas isolantes; pastas de
enchimentos; fitas adesivas que não são utilizadas
para papelaria, uso doméstico ou fins médicos;
faixas e fitas isolantes; faixas e fitas isolantes para
ser utilizadas nas portas e janelas de casas e
veículos; revestimentos de parede com amianto,
fibras e placas com amianto; feltros e panos com
amianto; materiais de interrupção feitos de borracha
ou plástico; lavadores, gaxetas; materiais de
embalagem; gaxetas para torneiras; gaxetas de
motores; anel-o; materiais sintéticos semiacabados;
borrachas; resinas sintéticas, películas e fólios feitos
de borracha, celulose, plásticos e viscose que não
são
utilizadas
para
a
embalagem
e
acondicionamento; lona de embreagem; fios de
borracha não utilizados na indústria têxtil; fibras
sinteticas; fios elásticos feitos de borracha (não usar
na área têxtil).
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840231083 13/08/2012
003
Tit.NEUE ZÜRCHER ZEITUNG AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687463
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GLUBAL
NCL(10) 41 educação, treinamento, entretenimento,
atividades desportivas e culturais; serviços de
educação superior; cursos por correspondência;
provimento de instalações para treinamento;
organização de cursos de formação; organização de
ações de treinamento para jovens e/ou cursos de
treinamento educacional para adultos; condução de
seminários de treinamento; serviços educacionais
providos por escolas; provimento de informações
relativas a escolas e ensino superior em certas
cidades e áreas; serviços de publicação (exceto
textos publicitários); serviços de publicação
eletrônica; provimento de publicações eletrônicas online; provimento de publicações eletrônicas on-line
não descarregáveis (non-downloadable); publicação;
serviços de publicação; publicação e edição de
livros, jornais e outras informações na forma de
produtos
editorais
(impressos
ou
on-line);
disseminação de material educacional; provimento
de informação interativa sobre educação e
treinamento, fornecida on-line à partir de uma base
de dados de computador ou da internet; treinamento
baseado em computador; aluguel de materiais e
aparelhos educacionais; serviços de biblioteca;
serviços de biblioteca eletrônica para fornecimento
de informação eletrônica (incluindo informações
arquivadas) na forma de texto, linguagem e/ou
vídeo; serviços de clube (de entretenimento ou
educação).
Prior.:630542
13/02/2012 CH
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.840231091 13/08/2012
003
Tit.CONCESSIONÁRIA RIO MAIS S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15404443000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO MAIS
NCL(10) 35 administração de negócios no âmbito do
parque olímpico; gerenciamento e coordenação de
projetos de negócios no âmbito do parque olímpico;
distribuição de material publicitário no âmbito do
parque olímpico; aluguel de espaço publicitário no
âmbito do parque olímpico; publicidade externa
(letreiros, outdoors) realizada no âmbito do parque
olímpico; publicidade externa para promoção do
parque olímpico; marketing voltado à promoção do
parque olímpico; captação de patrocínio voltada à
promoção do parque olímpico; publicidade e
propaganda realizada no âmbito do parque olímpico;
publicidade e propaganda para promoçao do parque
olímpico; promoção de vendas [para terceiros] no
âmbito das atividades relativas ao parque olimpico;
distribuição e comercialização de brindes das
atividades e dos programas desenvolvidos no âmbito
do parque olímpico.
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Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231105 13/08/2012
003
Tit.SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT (LI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0205320
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOLA & GRACE
NCL(10) 35 serviços de varejo comercial,
especialmente também pela internet, em relação a
aparelhos eletrônicos, hardware de computador,
óculos, óculos de sol, pedras para joalheria e
bijuteria, artigos de joalheria e bijuteria, relógios,
impressos, papelaria, bolsas de todos os tipos,
estojos, espelhos, artigos de vidro, ornamentos de
vidro, berloques de vidro, botões, fechos, ganchos,
fitas ornamentais, fitas decorativas, fivelas e bordas,
sutache, ornamentos de cabelo; serviços de
organização e realização de exposições com fins
comerciais e publicitários.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO MAIS
NCL(10) 36 administração de imóveis realizada no
ambito do parque olímpico; administração predial
realizada no âmbito do parque olímpico; locação de
imóveis realizada no âmbito do parque olímpico;
empreendimentos imobiliários realizados no âmbito
do parque olímpico; incorporação e loteamento
imobiliário realizados no âmbito do parque
imobiliário.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231148 13/08/2012
003
Tit.BARILLA G.E R. FRATELLI - SOCIETÀ PER
AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0247812
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ITALIAN CULINARY TRAVEL BY
ACADEMIA BARILLA

No.840231113 13/08/2012
003
Tit.BARILLA G.E R. FRATELLI - SOCIETÀ PER
AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0247812
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ITALIAN CULINARY TRAVEL BY
ACADEMIA BARILLA

CFE(4) 5.1.1; 6.19.9; 7.1.9; 27.5.1
NCL(10) 41 educação, provimento de treinamento,
entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Prior.:MI2012C007640 27/07/2012 IT
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C.

CFE(4) 5.1.1; 6.19.9; 7.1.9; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços científicos e tecnológicos,
pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de
análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e
desenvolvimento de hardware e software de
computador.
Prior.:MI2012C007640 27/07/2012 IT
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C.

No.840231156 13/08/2012
003
Tit.KONYA SEKER SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI (TR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702209
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TORKU

No.840231121 13/08/2012
003
Tit.KONYA SEKER SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI (TR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702209
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TORKU
CFE(4) 26.4.2; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 31 produtos agrícolas, produtos e sementes
hortícolas, produtos florestais, animais vivos
(incluindo ovos para incubação, ovos fertilizados),
plantas e ervas vivas e secas, forragens e aditivos
não médico para forragem , malte (não para
consumo humano).
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA

CFE(4) 26.4.2; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 32 cervejas; preparos dos tipos utilizados
na fabricação de cerveja; água mineral; água de
nascente; água potável, água com gás e água
tônica; bebidas de vegetais e fritas; concentrados e
extratos de vegetais e frutas; bebidas em pó e em
forma granulada extraído de frutas, refrigerantes.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840231130 13/08/2012
003
Tit.CONCESSIONÁRIA RIO MAIS S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15404443000115

No.840231164 13/08/2012
003
Tit.BARILLA G.E R. FRATELLI - SOCIETÀ PER
AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0247812
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ITALIAN CULINARY TRAVEL BY
ACADEMIA BARILLA
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NCL(10)
41
divertimento;
entretenimento;
organização, produção e apresentação de shows;
planejamento
de
festas;
organização
de
competições desportivas; provimento de instalações
desportivas; provimento de instalações para
recreação; todos os serviços anteriormente
mencionados desenvolvidos e prestados no ambito
de arena recreativa.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 5.1.1; 6.19.9; 7.1.9; 27.5.1
NCL(10) 39 transporte; embalagem e armazenagem
de produtos; organização de viagens.
Prior.:MI2012C007640 27/07/2012 IT
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C.
No.840231172 13/08/2012
003
Tit.CONCESSIONÁRIA RIO MAIS S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15404443000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO MAIS
NCL(10) 37 construção e reparação de obra civil
realizada no âmbito do parque olímpico; supervisâo
de trabalhos de construção civil realizados no âmbito
do parque olimpico; construção de estrutura predial
realizada no âmbito do parque olímpico; limpeza de
fachada de edificações realizada no âmbito do
parque olímpico; limpeza de interiores de edifícios
realizada no âmbito do parque olímpico; instalação e
reparo de elevadores realizados no âmbito do
parque olimpico; limpeza de ruas realizada no
ambito do parque olímpico; lavagem realizada no
âmbito do parque olimpico; demoliçâo de edificações
realizada no âmbito do parque olímpico.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231180 13/08/2012
003
Tit.KONYA SEKER SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI (TR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702209
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TORKU

CFE(4) 26.4.2; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 29 carnes, peixes, aves, carne de caça,
extratos de carne, caldo, caldo, carne processada;
feijão, grão de bico, lentilha, soja preservados ou
processados, sopa instantànea ou pré-cozida;
azeitonas processadas, pasta de azeitona; leite e
produtos lácteos, ou seja, leite, queijo, manteiga,
iogurte, ayran (bebida à base de iogurte), natas, leite
em pó, base de leite; bebidas óleos comestíveis e
gorduras; enlatados, secos, frutas e vegetais
processados ou conservados; grãos processados e
torrados, amendoins, pistache, amêndoas; nozes
preparadas, tamine (pasta de semente de gergelim);
ovos, ovos em po; proteínas para utilização como
aditivos alimentares, pólen de abelha processado
para fins alimentares; batata chips.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840231199 13/08/2012
Tit.ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702225
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ARENA RIO

003

No.840231202 13/08/2012
003
Tit.MERCK SHARP & DOHME CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477201
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COMVED
NCL(10) 05 preparações oftálmicas.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840231210 13/08/2012
003
Tit.CONCESSIONÁRIA RIO MAIS S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15404443000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO MAIS
NCL(10)
41
divertimento;
entretenimento;
organização, produção e apresentação de shows;
planejamento
de
festas;
organização
de
competições desportivas; provimento de instalações
desportivas; provimento de instalações para
recreação; todos os serviços anteriormente
mencionados desenvolvidos e prestados no âmbito
do parque olímpico.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231229 13/08/2012
003
Tit.AKKIM YAPI KIMYASALLARI SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI (TR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8852502
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AKFIX
NCL(10) 01 produtos químicos utilizados na
indústria, ciencia e na fotografia, bem como na
agricultura, horticultura e silvicultura; artificiais não
processados, resinas, plásticos não processados,
adubos, composições para extinção de incêndios;
preparações de misturas e solda, substâncias
químicas para conservação dos alimentos;
substâncias tanantes; adesivos utilizados em
industrias; substâncias sinteticas não processadas;
resinas artificiais cruas; goma de lavanderia utilizada
para fins industriais; detergentes (com lascas)
utilizados
para
fins
industriais;
preparos
removedores de graxa para uso em processos de
fabricação; substâncias separadoras para fundição;
água destilada; gases industriais; pastas utilizadas
para fins de produção; preparos de descolamento;
líquidos refrigerantes; aditivos para cimento e
concreto; substâncias utilizadas para isolamento de
líquido; substâncias utilizadas para tornar cimento e
concreto durável e resistente à água; concreto
químico para aditivos; substâncias utilizadas para
endurecer o cimento rapidamente (aceleradores de
ajuste); substâncias isolantes à base de água ou
cimento; colas utilizadas para fins industriais; colas
de papel de parede; colas de móveis; materiais de
filtragem química; preparos de prevenção de cal e
limo; limpadores químico de chaminés.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840231237 13/08/2012
003
Tit.ODEBRECHT INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07668258000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ARENA RIO
NCL(10) 35 análise de custos no âmbito da
exploração de concessões de obras e de serviços
públicos; assessoria em estão de negócios no
âmbito da exploração de concessões de obras e de
serviços públicos; compras para terceiros (serviços
de -) [compra de produtos e serviços para outras
empresas] no âmbito da exploraçâo de concessões
de obras e de serviços públicos; informações

(levantamento de -> de negócios no âmbito de
exploração de concessões de obras e de serviços
públicos; administração comercial; implantação de
programa de controle de qualidade no âmbito da
exploração de concessões de obras e de serviços
públicos; consultoria em organização de negócios no
âmbito da exploração de concessões de obras e de
serviços públicos; gestão (consultoria em -) de
negócios; gestão públicaiprivada; assessoria em
gestão de negócios; publicidade e propaganda;
promoção de vendas [para terceiros]; distribuição e
comercializaçao de brindes.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231245 13/08/2012
003
Tit.MERCK SHARP & DOHME CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477201
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LOYADA
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas para uso
humano.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840231253 13/08/2012
003
Tit.CONCESSIONÁRIA RIO MAIS S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15404443000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO MAIS
NCL(10) 42 serviços de engenharia prestados no
âmbito do parque olímpico; serviços de arquitetura
prestados no âmbito do parque olímpico; criação e
projeto de planta para construção desenvolvidos no
âmbito do parque olímpico; desenho de planta para
construção desenvolvido no âmbito do parque
olímpico.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231261 13/08/2012
003
Tit.MERCK SHARP & DOHME CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477201
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OMPTERA
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas para uso
humano.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840231270 13/08/2012
003
Tit.CONCESSIONÁRIA RIO MAIS S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15404443000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO MAIS
NCL(10) 43 restaurantes , restaurantes de autoserviço, bar ( serviços de -), bufê serviços de -),
cafés [bares], cantinas, cafeterias, lanchonetes, a
serem desenvolvidos e prestados no âmbito do
parque olímpico; casas para turistas [alojamento],
pensões [alojamento], hotéis, no âmbito do parque
olímpico.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231288 13/08/2012
003
Tit.MERCK SHARP & DOHME CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477201
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TAPTIQOM
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas para uso
humano.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840231296 13/08/2012
003
Tit.CONCESSIONÁRIA RIO MAIS S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15404443000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO MAIS
NCL(10) 45 serviços de segurança pessoal e
patrimonial prestados no âmbito do parque olímpico.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231300 13/08/2012

003
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Tit.ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702225
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ARENA RIO
NCL(10) 42 assessoria em serviços de engenharia e
arquitetura; informações, assessoria e serviços de
criação de projeto de planta para construção;
construção ( desenho de planta para).
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Marca: VIMASCEND
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas para uso
humano.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840231377 13/08/2012
003
Tit.KONYA SEKER SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI (TR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702209
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TORKU

No.840231318 13/08/2012
003
Tit.MERCK SHARP & DOHME CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477201
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TANRIOS
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas para a
prevenção e tratamento de doenças ósseas.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840231326 13/08/2012
003
Tit.ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702225
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ARENA RIO
NCL(10) 37 construção e reparação de obra civil;
supervisão de trabalhos de construção civil;
informação sobre construção; construção de
estrutura predial; supervisão e assistência técnica na
construção civil.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231334 13/08/2012
003
Tit.MERCK SHARP & DOHME CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477201
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RAZCORTA
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas para uso
humano.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840231342 13/08/2012
003
Tit.ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702225
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ARENA RIO
NCL(10) 36 participação no capital social de outras
empresas comerciais.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231350 13/08/2012
003
Tit.AKKIM YAPI KIMYASALLARI SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI (TR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8852502
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AKFIX
NCL(10) 02 tintas, vernizes, lacas; conservantes
contra a ferrugem e contra a deterioração da
madeira, preparos de ligação e substâncias corantes
para tintas: tintas, conservação contra a ferrugem,
tinta
pigmentada,
conservantes
contra
a
deterioração da madeira, preparos de proteção para
metais, preparos de ligação e diluentes de tintas
(ligação, diluente, nafta>, fixadores de cor para
couro, madeira e têxteis, tintura para calçados, tintas
de impressão, toners para fotocopiadoras, corantes
para alimentos, tintas para produtos farmacêuticos e
bebidas; resinas brutas naturais; folha metálica para
pintores, decoradores, impressoras, artistas, metais
em pó para pintores, decoradores, impressoras,
artistas; massa de vidraceiro, pasta de pintor, pasta
para alisar superficies irregulares.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840231369 13/08/2012
Tit.MERCK SHARP & DOHME CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477201
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 26.4.2; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 30 cafe, cacau, gafe artificial, preparos
vegetais para uso como substitutos do café, bebidas
à base de cacau, bebidas ã base de café, tapioca,
sagu, macarrão, lasanha, produtos de panificação,
isto é, doces produtos de padaria; bolos, farinhas
para alimentação, produtos a base de farinha,
designadamente os chips, macarrão, massa os
produtos, ou seja, massa de pizza, massa de bolo,
massa de pão, biscoitos, bolachas, crackers, tortas,
bolos, pães, pizzas, sanduíches, pudins, misturas
prontas de bolo, fermento biológico, balas (doces)
barras doces, doces para enfeites para bolos, doces
para alimentos, doces com caramelo, doces de
menta, chocolates, doces de gomas, doces gelados,
doces sem açúcar, chocolates e bombons, chocolate
em barras, chocolate doces, chocolates ou pastilhas,
chocolate coberto por grãos, pasta de chocolate,
chocolate em pó, xarope de chocolate, chocolates
para recheio, bebidas ã base de chocolates não
sendo leite ou vegetal, mel, geleiareal para consumo
humano, própolis para consumo humano, doce turco
(a rei dos doces), halvah, farinha, açúcar, malte para
alimentos, gomas de mascar não para fins medicos;
sorvetes; gelo; gelos de frutas comestíveis frutas;
sorvete, sal; arroz; chá; catchup; maionese;
mostardas aromas de limão, molhos, molho para
salada, especiarias isto é: pimenta, gengibre, canela
em pó, petiscos feitos de cereais, isto é, flocos de
milho, aveia.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840231385 13/08/2012
003
Tit.KAREN STEINER DO COUTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03397869730
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: S.O.S. CAFÉ DETOX
NCL(10) 43 serviços de alimentação.
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840231407 13/08/2012
003
Tit.MERCHANT PURCHASING NETWORK LLC
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8684936
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MCX
NCL(10) 36 serviços de pagamento de contas;
serviços de pagamento de contas fornecidos através
de um web site; serviços de cartão de crédito e de
cartão de pagamento; serviços de processamento de
pagamento de cartão de crédito; serviços de
pagamento de comércio eletrônico, a saber,
estabelecimento de contas financiadas usadas para
comprar produtos e serviços na internet; pagamento
eletrônico, a saber, processamento e transmissão
eletrônicos de dados de pagamento de contas;
serviços de transação financeira, a saber,
fornecimento de transações comerciais seguras e de

opções de pagamento; serviços de transação
financeira, a saber, fornecimento de transações
comerciais seguras e de opções de pagamento
utilizando um dispositivo móvel em um ponto de
venda; serviços de processamento de pagamento de
cupom de fidelidade; serviços de processamento de
pagamento de programa de fidelidade; serviços
mercantis, a saber, serviços de processamento de
transação
de
pagamento;
serviços
de
processamento de pagamento, a saber, serviços de
processamento de transação de cartão de crédito e
de cartão de débito; serviços de cartão de compra
pré-pago, a saber, processamento de pagamentos
eletrônicos feitos através de cartões pré-pagos;
serviços de cartão de compra pré-pago, a saber,
processamento de pagamentos eletrônicos através
de
cartões
pré-pagos;
processamento
de
pagamentos eletrônicos feitos através de cartões
pré-pagos;
fornecimento
de
processamento
eletrônico de transações de câmaras de
compensação automáticas (ach) e de cartão de
crédito e de pagamentos eletrônicos através de uma
rede global de computadores; fornecimento de
processamento eletrônico de transações de cartão
de crédito e de pagamentos eletrônicos através de
uma rede global de computadores; fornecimento de
processamento eletrônico de transferência eletrônica
de fundos, de câmaras de compensação
automáticas (ach), de cartão de crédito, de cartão de
débito, de cheque eletrônico e de pagamentos
eletrônicos; fornecimento de opções múltiplas de
pagamento por meio de terminais eletrônicos
operados pelo cliente disponíveis no local em lojas
de venda a varejo; resgate de vouchers de terceiros
para pagamento de produtos ou de serviços.
Prior.:85977181
13/02/2012 US
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231415 13/08/2012
003
Tit.MERCHANT PURCHASING NETWORK LLC
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8684936
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MCX
NCL(10) 09 software de computador, a saber,
plataforma financeira eletrônica que acomoda tipos
múltiplos de transações de pagamentos e de dívidas
em um ambiente integrado de telefone móvel, de
assistente pessoal digital (pda) com base na web;
cartões de identificação eletrônicos e magnéticos
para uso em relação a pagamento por serviços;
terminal de pagamento eletrônico; terminais de
computador multifuncionais com função de
pagamento; terminais de pagamento eletrônico
multifuncionais.
Prior.:85540949
13/02/2012 US
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231423 13/08/2012
003
Tit.MERCHANT PURCHASING NETWORK LLC
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8684936
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MCX
NCL(10) 38 fornecimento de transmissão eletrônica
de dados de transação de cartão de crédito e de
dados de pagamento eletrônico através de uma rede
global de computadores.
Prior.:85977182
13/02/2012 US
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231431 13/08/2012
003
Tit.SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS
POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7067232
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEPPIC
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limpar, polir e decapar; produtos abrasivos;
sabões/sabonetes, produtos de perfumaria, óleos
essenciais, cosméticos, loções para os cabelos;
dentifrícios.
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Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231440 13/08/2012
003
Tit.SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS
POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7067232
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEPPIC
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas, preparações
veterinárias e preparações higiênicas; desinfetantes;
herbicidas, fungicidas.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231458 13/08/2012
003
Tit.SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS
POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7067232
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEPPIC
NCL(10) 01 produtos químicos para uso na indústria
e na ciência, matérias-primas para fabricação de
produtos cosméticos e de produtos farmacêuticos.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231466 13/08/2012
003
Tit.XEROX CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0147052
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ASSET DB
NCL(10) 09 software de computador; programas de
computador; software pré-gravado; aparelhos para
gravação; para transmissão ou para reprodução de
som ou de imagens; suportes de registros
magnéticos; discos acústicos; equipamento de
processamento de dados; computadores; hardware
de computador; periféricos de computador;
informação armazenada dentro de ou em meios
eletrônicos magnéticos e/ou óticos; partes e
acessórios para os produtos anteriormente
mencionados.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231474 13/08/2012
003
Tit.XEROX CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0147052
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ASSET DB
NCL(10) 42 serviços científicos e tecnológicos;
serviços de pesquisa e de desenho/projeto;
desenho/ projeto e desenvolvimento de hardware e
de software de computador; serviços de
programação
de
computador;
serviços
de
informação e de consultoria relacionados a todos os
serviços supracitados.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231482 13/08/2012
003
Tit.ROYAL CANIN SAS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0387851
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROYAL CANIN FELINE BREED NUTRITION

CFE(4) 24.9.3; 27.5.1; 29.1.1,8
NCL(10) 44 serviços veterinários; serviços de
higiene e de beleza para animais, toalete de animais
de estimação; extermínio de animais nocivos para
agricultura; criação de animais; consultoria prestada
em matéria de cuidados com animais, de
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alimentação, de adestramento, de comportamento;
pet shop.
Prior.:12 3 896 725
13/02/2012 FR
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIAPROPRIEDADE INTELECTUAL

fortificantes para animais, bebidas para animais,
objetos comestíveis para mascar para animais.
Prior.:12 3 896 723
13/02/2012 FR
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIAPROPRIEDADE INTELECTUAL

No.840231490 13/08/2012
003
Tit.ROYAL CANIN SAS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0387851
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROYAL CANIN FELINE BREED NUTRITION

No.840231539 13/08/2012
003
Tit.ROYAL CANIN SAS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7763662
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROYAL CANIN FELINE CARE NUTRITION

CFE(4) 24.9.3; 27.5.1; 29.1.1,8
NCL(10) 31 alimentos para animais, suplementos
alimentares para animais, substâncias alimentares
fortificantes para animais, bebidas para animais,
objetos comestíveis para mascar para animais.
Prior.:12 3 896 725
13/02/2012 FR
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIAPROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 24.9.3; 27.5.1; 29.1.1,8
NCL(10) 05 produtos veterinários, complementos
nutricionais para uso veterinário para animais,
suplementos alimentares para animais, fraldas em
papel ou celulose para animais (descartáveis),
produtos para lavar os animais.
Prior.:12 3 896 723
13/02/2012 FR
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIAPROPRIEDADE INTELECTUAL

No.840231504 13/08/2012
003
Tit.ROYAL CANIN SAS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0387851
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROYAL CANIN FELINE BREED NUTRITION

CFE(4) 24.9.3; 27.5.1; 29.1.1,8
NCL(10) 05 produtos veterinários, complementos
nutricionais para uso veterinário para animais,
suplementos alimentares para animais, fraldas em
papel ou em celulose para animais (descartáveis),
produtos para lavar os animais.
Prior.:12 3 896 725
13/02/2012 FR
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIAPROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231520 13/08/2012
003
Tit.ROYAL CANIN SAS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0387851
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROYAL CANIN FELINE CARE NUTRITION

CFE(4) 24.9.3; 27.5.1; 29.1.1,8
NCL(10) 31 alimentos para animais, suplementos
alimentares para animais, substâncias alimentares

No.840231547 13/08/2012
Tit.ROYAL CANIN SAS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0387851
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROYAL CANIN VETERINARY CARE
NUTRITION

003

CFE(4) 24.9.3; 27.5.1; 29.1.1,8
NCL(10) 44 serviços veterinários; serviços de
higiene e de beleza para animais, toalete de animais
de estimação; extermínio de animais nocivos para
agricultura; criação de animais; consultoria prestada
em matéria de cuidados com animais, de
alimentação, de adestramento, de comportamento;
pet shop.
Prior.:12 3 896 728
13/02/2012 FR
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIAPROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231555 13/08/2012
Tit.ROYAL CANIN SAS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0387851
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROYAL CANIN VETERINARY CARE
NUTRITION

003

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 317

No.840231580 13/08/2012
Tit.ROYAL CANIN SAS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0387851
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROYAL CANIN BREED HEALTH
NUTRITION

003

No.840231628 14/08/2012
003
Tit.FIBRA EXPERTS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09369378000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DUETTO
NCL(10)
36
incorporação
imobiliária
e
empreendimento imobiliário
Procurador: ROBERTO DRATCU

CFE(4) 24.9.3; 27.5.1; 29.1.1,8
NCL(10) 31 alimentos para animais, suplementos
alimentares para animais, substâncias alimentares
fortificantes para animais; bebidas para animais,
objetos comestíveis para mascar para animais.
Prior.:12 3 896 728
13/02/2012 FR
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIAPROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231563 13/08/2012
Tit.ROYAL CANIN SAS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0387851
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROYAL CANIN VETERINARY CARE
NUTRITION

003

CFE(4) 24.9.3; 27.5.1; 29.1.1,8
NCL(10) 31 alimentos para animais, suplementos
alimentares para animais, substâncias alimentares
fortificantes para animais, bebidas para animais,
objetos comestíveis para mascar para animais.
Prior.:12 3 896 726
13/02/2012 FR
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIAPROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231598 13/08/2012
Tit.ROYAL CANIN SAS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0387851
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROYAL CANIN BREED HEALTH
NUTRITION

CFE(4) 24.9.3; 27.5.1; 29.1.1,8
NCL(10) 05 produtos veterinários; complementos
nutricionais para uso veterinário para animais;
suplementos alimentares para animais, fraldas em
papel ou em celulose para animais (descartáveis),
produtos para lavar os animais.
Prior.:12 3 896 728
13/02/2012 FR
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIAPROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840231571 13/08/2012
Tit.ROYAL CANIN SAS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0387851
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROYAL CANIN BREED HEALTH
NUTRITION

003

Tit.COMITÊ NACIONAL BRASILEIRO DA CIGRÉ
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30033823000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SMARS SEMINARIO BRASILEIRO DE
MEIO AMBIENTE E RESPONSAB
NCL(10) 41 seminários, cursos e palestras,
organização de feiras, congressos, exposições,
espetáculos artísticos e culturais de carater social,
recreativo e cultural sem fins lucrativos.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840231636 14/08/2012
Tit.BLIMPS RIO BALÕES EVENTOS
PROMOCIONAIS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8693366
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BLIMPS BALOES PROMOCIONAIS

003

003

CFE(4) 27.7.1
NCL(10) 41 confecção de blimps, balões
promocionais, réplicas, infláveis em geral - blimp
promocionais.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 24.9.3; 27.5.1; 29.1.1,8
NCL(10) 05 produtos veterinários, complementos
nutricionais para uso veterinário para animais,
suplementos alimentares para animais, fraldas em
papel ou em celulose para animais (descartáveis),
produtos para lavar os animais.
Prior.:12 3 896 726
13/02/2012 FR
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

No.840231644 14/08/2012
003
Tit.ANTONIO MARCIO DE LIMA BLANC PIZZAIOLO
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11786474000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PIZZAIOLO IN KAZA

No.840231601 14/08/2012
003
Tit.ERINALDO MATIAS DE CARVALHO (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01962319000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PERNAMBUCO CHECK UP

CFE(4) 24.9.3; 27.5.1; 29.1.1,8
NCL(10) 44 serviços veterinários; serviços de
higiene e de beleza para animais; toalete de animais
de estimação; extermínio de animais nocivos para
agricultura; criação de animais; consultoria prestada
em matéria de cuidados com animais, de
alimentação, de adestramento, de comportamento;
pet shop.
Prior.:12 3 896 726
13/02/2012 FR
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIAPROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 8.7.4
NCL(10) 43 loja com serviços de pizzaria com
produção interna/externa com marca específica;
serviços de alimentação para eventos e recepções;
bufê e pizzaria.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de manutenção e reparação
mecânica de veículos automotores.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840231610 14/08/2012

003

No.840231679 14/08/2012
003
Tit.VIAJAR GRAMADO AGENCIA DE VIAGENS,
PROMOÇÕES E TURISMO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14633757000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIAJAR GRAMADO
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comestíveis para mascar para animais, sal para
gado, torta para gado e gestão de negócios.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.840231709 14/08/2012
003
Tit.SABORELLE DISTRIBUIÇÃO LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07815535000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PET FULL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 agência de viagens.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840231687 14/08/2012
Tit.H L DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA. - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15226987000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NUTRACAPS

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 35 drogaria (comércio), farmácia (comércio
de medicamentos, produtos farmacêuticos, produtos
dietéticos e cosméticos) incluídos nesta classe
Procurador: CARLOS DE LENA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 algodão para uso cosmético,
cosméticos, desodorantes, perfumes, sabões,
sabonetes e xampus destinados a animais
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.840231725 14/08/2012
Tit.NEOFORMA CAMPINAS MANIPULAÇÃO
LIMITADA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71869770000466
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BF SUPLEMENTOS

003

CFE(4) 2.1.25; 26.2.7; 27.5.1
NCL(10) 05 suplemento alimentar, cápsulas de óleo
de cártamo, óleo de coco e óleo de peixe
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

CFE(4) 9.3.13; 27.5.25
NCL(10) 18 fabricação de produtos têxteis tais como,
bolsas, malas, necessaires, mochilas, carteiras de
bolso, bolsas de mão, sacolas de compras.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840231695 14/08/2012
003
Tit.SABORELLE DISTRIBUIÇÃO LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07815535000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PET FULL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de: algodão para uso
cosmético, cosméticos, desodorantes, perfumes,
sabões, sabonetes e xampus destinados a animais,
algodão para uso medicinal, cães (loções para -),
cães (produtos para lavar -), câes (repelentes para >, coleiras antiparasitas para animais, loções para
uso veterinário, produtos para lavar gado,
veterinárias (preparações -), arreios para animais,
capas para animais, cavalos (cabrestos para -),
cavalos (cobertas para -), cavalos (rédeas para -),
chicotes, coberturas para selas de cavalo, coleiras
para animais, correias de arreios, estribos,
ferraduras de metal, focinheira, freios para animais,
joelheiras para cavalos, presilhas de selas, rédeas,
roupas para animais de estimação, selas (armações
de -), selas (coberturas para -) cavalo], selas de
cavalos (xairéis para -), selas para montaria,
alimento para gado, alimentos para animais,
alimentos para animais de estimação, areia higiénica
aromática para animais de estimação, bebidas para
animais de estimação, biscoitos para cães, farelos
(massa de -) para consumo animal, farinha para
animais, grãos para consumo animal, objetos

No.840231750 14/08/2012
003
Tit.ANA LUIZA VALENTIM GRANDINETTI (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12670321000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MIMUS IDEIAS

No.840231768 14/08/2012
Tit.ANTONIO JACÓ LIMA DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25451042802
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORROZÃO GIRA O MUNDO
CFE(4) 1.15.9; 27.5.1
NCL(10) 35 comercialização de: proteínas;
carboidratos; massas; hipercalóricos; hiperproteicos;
aminoácidos; energéticos; repositores energéticos;
queimadores de gordura; percursores hormonais;
barras de proteína; barras de cereais; farináceos;
grâos e sementes; coqueteleiras; garrafinhas;
squeezes; luvas de boxe; luvas de mma; luvas de
musculaçâo; bandagens; talas; capacetes de
treinamento; caneleiras de muay thai; protetores
bucais; camisetas (diversos esportes); bermudas
(idem); shorts (idem); barras ocas e maciças; anilhas
emborrachadas e pintadas; halteres; emborrachados
e pintados; ajustadores de passos; bolas de tempo e
reaçâo; cordas de pular; rodas de exercício:
aparadores de chutes; manoplas de foco; sacos de
pancada; suporte para sacos de pancada; bolas de
pilates; elásticos para exercício e pesos para
musculação.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.840231733 14/08/2012
Tit.ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA
FORMULARIUM LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55689939000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: F FORMULARIUM

003

003

CFE(4) 26.1.14; 27.5.25
NCL(10) 41 apresentações de shows e eventos
musicais
Procurador: RICARDO JOSÉ VALENTE DE
MORAIS
No.840231776 14/08/2012
003
Tit.LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09519224750
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DRENNA ROCK
NCL(10) 41 cantora e guitarrista de grupo musical;
shows e espetáculos artísticos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840231784 14/08/2012
Tit.HORDUS SERVIÇOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12593627000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SOS PSIQUIATRIA

003
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NCL(10) 44 serviços médicos hospitalares na área
de psiquiatria.
Procurador: GRUENBAUM & GASPAR LTDA
No.840231792 14/08/2012
Tit.HORDUS SERVIÇOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12593627000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HORDUS
NCL(10) 44 serviços médicos hospitalares.
Procurador: GRUENBAUM & GASPAR LTDA

003

No.840231806 14/08/2012
003
Tit.JOSÉ LUIZ MACHADO GAGLIANONE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67130518715
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLITOP
NCL(10) 44 serviços médicos hospitalares.
Procurador: GRUENBAUM & GASPAR LTDA
No.840231822 14/08/2012
003
Tit.ANDERSON DIONÍZIO DAS NEVES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03410554769
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇO ARTE ANDERSON DIONISIO

CFE(4) 2.7.2; 27.5.1
NCL(10) 41 centro cultural, ballet clássico, dança,
teatro.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840231830 14/08/2012
003
Tit.WYSE TECHNOLOGY INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7418264
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WYSE P25
NCL(10) 42 serviços de consultoria de hardware e
software de computador, nomeadamente serviços de
consultoria
com
relação
ao
projeto
e
desenvolvimento de equipamento de computador e
software para empresas e pessoas físicas; serviços
de suporte técnico, nomeadamente, solução de
problemas de software de computador para
empresas e pessoas físicas; serviços de suporte
com relação a software de computador,
nomeadamente reparo de software de computador
para empresas e pessoas físicas; serviços de
suporte técnico, nomeadamente solução de
problemas na forma de diagnosticar problemas de
hardware de computador para empresas e pessoas
físicas; serviços de computador, nomeadamente
atuando como fornecedor de serviço de aplicativo na
área software de computador online, permitindo a
interação entre equipamentos de processamento
múltiplo, nomeadamente acesso, processamento,
tradução e comunicação de informações entre
equipamentos
de
processamento
múltiplo,
nomeadamente centro de dados, telefones portáteis,
assistentes
pessoais
digitais,
smartphones,
computadores, computadores portáteis [laptops],
computadores
portáteis,
equipamentos
para
servidores,
equipamentos
portáteis
computadorizados, nomeadamente equipamentos
multimídia, nomeadamente players de mídia
portáteis, equipamentos de áudio, equipamentos de
vídeo.
Prior.:85/602,418
19/04/2012 US
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840231849 14/08/2012
Tit.WYSE TECHNOLOGY INC (US)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0265268
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WYSE P25
NCL(10) 09 hardware de computador e periféricos
de computador, nomeadamente computadores e
periféricos de computador na natureza de desktops,
clientes zero, notebook (computadores), clientes
zero de notebook, terminais para tela de vídeo,
monitores, teclados, tela para raios catódicos,
adaptadores, cabos e memória; software de sistema
operacional, nomeadamente software de sistema
operacional para cliente zero; sistema de aplicativo
de computador para os produtos supracitados que
consiste em um sistema operacional gerenciador de
redes, segurança e funções de interface de usuário
de cliente zero ou equipamento similar, inlcuindo
suporte para software integrado e projetado para
exibir funcionalidade de aplicativo de um centro de
dados que utiliza serviços de terminais de terceiros,
sistemas de virtualização, terminais, aplicativos de
rede e servidores; software de gerenciamento para
uso em hardware operacionais e periféricos de
computador; software multimídia para download e
software multimídia gravado em cd-rom para
fornecer programações de televisão, entretenimento,
notícias e informações por rede sem fio; hardware de
computador, software de computador e máquinas
virtuais para permitir interação entre equipamentos
de processamento múltiplo, nomeadamente centro
de dados, telefones, telefones portáteis, assistentes
pessoais digitais, smartphones, computadores,
computadores portáteis (laptops), computadores
portáteis,
equipamentos
para
servidores,
equipamentos
portáteis
computadorizados,
nomeadamente
equipamentos
multimídia,
nomeadamente players de mídia portáteis,
equipamentos de áudio, equipamento de vídeo.
Prior.:85/602,418
19/04/2012 US
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840231857 14/08/2012
003
Tit.MARCO AURÉLIO DE SOUSA OUTERELO
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12783856000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OVER LIFE
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840231881 14/08/2012
003
Tit.AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (TAMBÉM
COMERCIANDO COMO AIPHONE CO. , LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003409
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MISTDIA
NCL(10) 07 pontas de corte de metal duro; maquinas
e ferramentas de metal, incluindo, maquinas
perfuradoras, serras (máquinas), máquinas de
moagem, cortadores (máquinas>, tornos (máquinas),
máquinas de usinagem, brocas de metal, máquinas
furàdeiras, furadeiras pneumáticas (de mão>,
martelos pneumáticos (de mão), furadeiras a energia
operados a mão, martelos a energia operados a
mão, chaves de parafuso a energia operadas a mão,
ferramentas de corte de metal duro, ferramentas de
corte de metal de ponta de diamante; maquinas de
construção e aparelhos, incluindo, perfuradoras de
concreto; madeira pesada, madeira, ou maquinas e
aparelhos de madeira placada ou madeira
compensada, incluindo : serras (máquinas), tornos
(ferramentas de máquinas), máquinas de perfuração,
fresadoras, máquinas e aparelhos para madeira,
cortadores (máquinas); maquinas e aparelhos para
azulejos e pedras, incluindo: brocas para azulejos e
pedras; peças e acessórios para todos os produtos
acima mencionados, incluindo, lãminas de serra,
serras de furos, brocas, mandris, cabeçotes portabrocas, ferramentas de perfuração, haste de broca,
e adaptadores para conectar um acessório de corte
a uma haste de uma ferramenta de corte operada a
energia.
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
No.840231890 14/08/2012
Tit.BS BRAND & DESIGN AG (CN)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702284
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HAY
NCL(10) 11 queimadores para lâmpadas; iluminação
de teto; lustres, lanternas chinesas, lâmpadas
elétricas para árvores de natal; luzinhas para
decorações festivas; filamentos para lâmpadas
elétricas; lâmpadas a gás; mangas do candeeiro;
vidros para lâmpadas; globo para lâmpadas; capas
para lâmpadas; abajures; lâmpadas; suportes para
abajures; lanternas para iluminação; lâmpadas
elétricas; lâmpadas a óleo
Procurador: REGINA GARGIULO NEVES DA SILVA
No.840231903 14/08/2012
003
Tit.BS BRAND & DESIGN AG (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702284
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HAY
NCL(10) 35 reunião de uma variedade de
mercadorias (excluindo seu transporte), para o
benefício de terceiros, permitindo aos clientes
convenientemente olhar e comprar tais mercadorias
através de lojas de varejo, vendas por atacado ou
por meio da mídia eletrônica, a saber: queimadores
para lâmpadas; iluminação de teto; lustres, lanternas
chinesas, lâmpadas elétricas para árvores de natal;
luzinhas para decorações festivas; filamentos para
lâmpadas elétricas; lâmpadas a gás; mangas do
candeeiro; vidros para lâmpadas; globo para
lâmpadas; capas para lâmpadas; abajures;
lâmpadas; suportes para abajures; lanternas para
iluminação; lâmpadas elétricas; lâmpadas a óleo.
poltronas; cestas não de metal; cortinas de contas
para decoração; artigos para cama (exceto roupa de
cama); camas; rodízios para cama, não de metal;
estrados de madeira; bancos (mobilia); recipientes
não de metal; recipientes de madeira ou plástico;
rolos (de cama); apoio para livros (mobilia); caixas
de madeira ou plástico; bustos de madeira, cera,
gesso ou plástico; gabinete de trabalho; mesa com
rodinhas para computadores (mobilia); caixas de
madeira ou plástico; suporte para barris não de
metal; barris, não de metal; cadeiras (assentos);
baús para brinquedos; cômodas com gavetas; baús
não de metal; tábuas de carne (mesas para
açougue); fechos não de metal para recipientes;
ganchos para roupa não de metal; cabides para
casacos; cabideiros para roupas; contêineres, não
de metal (armazenamento, transporte); cabides para
vestuário; balcóes (mesas); camas de armar; berços;
armários (guarda-louças); almofadas; cadeiras de
praia; decoraçóes de plástico para embalagens
alimentos; escrivaninhas; carrinhos de servir a mesa
(mobiliário); quadro de avisos; prateleiras para
exposição; divãs; penteadeiras; espreguiçadeiras
(cadeiras); estatuetas de madeira, cera, gesso ou
plástico; gabinete de arquivos; suportes para vasos
de flores; pedestais para flores <mobilia); mobilia;
rodizios para mobílias não de metal; móveis de
metal; móveis de prateleiras; porta-chapéus; apoios
para cabeça (mobília); ganchos não de metal para
cabideiros de roupas; gaveteiros com índices
(mobilia); escadas de madeira ou plástico; caixas
para cartas não de metal ou alvenaria; armários;
porta-revistas; colchões; espelhos; espelhos de mão
(toalete); espelhos (mobilia); espelhos (placas de
vidro para); bancas de jornal; mobília para escritório;
recipientes de plástico para embalagem suportes
para porta-retrato; molduras para quadros;
travesseiros; prateleiras para pratos; prateleiras
(mobilia); cavaletes; biombos (mobiliário); sofas
estantes para arquivos (mobília); prateleiras para
armazenamento; cristaleira (mobiliário); aparadores;
canapés (móveis); mesas de trabalho; banquetas
tampos de mesa; mesas de metal; mesas; tanques
não de metal nem de alvenaria; carrinhos para chá;
armário para guardar toalhas (mobilia); bandejas nao
de metal; cavaletes (mobilia); carrinhos (mobilia);
porta guarda-chuvas; peças de arte de madeira,
cera, gesso ou plástico; persianas de madeira
(mobílíário); escrivaninhas.
toalhas de banho,
exceto vestuário; cobertores para cama; roupas de
cama; colchas de cama; roupa de cama de linho;
brocados; porta-copos de tecido (para mesa);
cobertas (roupa de cama; capas para móveis; capas
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para almofadas; droguete (estofo); tecidos para uso
têxtil; toalhas de rosto de tecido; capas para móveis
de plástico; capas para mobília de tecido; fustão;
tecido para vidro (toalha.); lenços de bolso téxteis;
produtos têxteis para o lar; capas para colchões;
capas para travesseiros; fronhas para travesseiro;
esteiras de mesa não de papel; capas para
impressoras de tecido; mantas; flanela higiênica;
lençóis (têxteis); cortinas para o chuveiro de tecido
ou plástico; toalhas de mesa não de papel;
guardanapos de mesa de tecido; caminhos de mesa;
panos de mesa não de papel; esteiras de mesa não
de papel; protetores de colchão (capas); toalhas de
tecido; mantas de viagem; tapeçarias de parede (de
tecido). tapetes de banheiro; forro de carpete,
carpetes, capachos, revestimentos de assoalho;
esteiras; tapetes; tapeçarias de parede (não de
tecido); papel de parede; linóleo.
Procurador: TRENCH ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS
No.840231911 14/08/2012
003
Tit.BS BRAND & DESIGN AG (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702284
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HAY
NCL(10) 27 tapetes de banheiro; forro de carpete,
carpetes, capachos, revestimentos de assoalho;
esteiras; tapetes; tapeçarias de parede (não de
tecido); papel de parede; linóleo
Procurador: REGINA GARGIULO NEVES DA SILVA
No.840231920 14/08/2012
003
Tit.BS BRAND & DESIGN AG (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702284
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HAY
NCL(10) 24 toalhas de banho, exceto vestuário;
cobertores para cama; roupas de cama; colchas de
cama; roupa de cama de linho; brocados; portacopos de tecido (para mesa); cobertas (roupa de
cama; capas para móveis; capas para almofadas;
droguete (estofo); tecidos para uso têxtil; toalhas de
rosto de tecido; capas para móveis de plástico;
capas para mobília de tecido; fustão; tecido para
vidro (toalha.); lenços de bolso téxteis; produtos
têxteis para o lar; capas para colchões; capas para
travesseiros; fronhas para travesseiro; esteiras de
mesa não de papel; capas para impressoras de
tecido; mantas; flanela higiênica; lençóis (têxteis);
cortinas para à chuveiro de tecido ou plástico;
toalhas de mesa não de papel; guardanapos de
mesa de tecido; caminhos de mesa; panos de mesa
não de papel; esteiras de mesa não de papel;
protetores de colchão (capas); toalhas de tecido;
mantas de viagem; tapeçarias de parede (de tecido).
Procurador: REGINA GARGIULO NEVES DA SILVA
No.840231938 14/08/2012
003
Tit.BS BRAND & DESIGN AG (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702284
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HAY
NCL(10) 20 poltronas; cestas não de metal; cortinas
de contas para decoração; artigos para cama
(exceto roupa de cama); camas; rodízios para cama,
não de metal; estrados de madeira; bancos (mobilia);
recipientes não de metal; recipientes de madeira ou
plástico; rolos (de cama); apoio para livros (mobilia);
caixas de madeira ou plástico; bustos de madeira,
cera, gesso ou plástico; gabinete de trabalho; mesa
com rodinhas para computadores (mobilia); caixas
de madeira ou plástico; suporte para barris não de
metal; barris, não de metal; cadeiras (assentos);
baús para brinquedos; cômodas com gavetas; baús
não de metal; tábuas de carne (mesas para
açougue); fechos não de metal para recipientes;
ganchos para roupa não de metal; cabides para
casacos; cabideiros para roupas; contêineres, não
de metal (armazenamento, transporte); cabides para
vestuário; balcóes (mesas); camas de armar; berços;
armários (guarda- louças); almofadas; cadeiras de
praia; decoraçóes de plástico para embalagens
alimentos; escrivaninhas; carrinhos de servir a mesa
(mobiliário); quadro de avisos; prateleiras para
exposição; divãs; penteadeiras; espreguiçadeiras
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(cadeiras); estatuetas de madeira, cera, gesso ou
plástico; gabinete de arquivos; suportes para vasos
de flores; pedestais para flores <mobilia); mobilia;
rodizios para mobílias não de metal; móveis de
metal; móveis de prateleiras; porta- chapéus; apoios
para cabeça (mobília); ganchos não de metal para
cabideiros de roupas; gaveteiros com índices
(mobilia); escadas de madeira ou plástico; caixas
para cartas não de metal ou alvenaria; armários;
porta- revistas; colchões; espelhos; espelhos de mão
(toalete); espelhos (mobilia); espelhos (placas de
vidro para); bancas de jornal; mobília para escritório;
recipientes de plástico para embalagem suportes
para porta-retrato; molduras para quadros;
travesseiros; prateleiras para pratos; prateleiras
(mobilia); cavaletes; biombos (mobiliário); sofas
estantes para arquivos (mobília); prateleiras para
armazenamento; cristaleira (mobiliário); aparadores;
canapés (móveis); mesas de trabalho; banquetas
tampos de mesa; mesas de metal; mesas; tanques
não de metal nem de alvenaria; carrinhos para chá;
armário para guardar toalhas (mobilia); bandejas nao
de metal; cavaletes (mobilia); carrinhos (mobilia);
porta guarda-chuvas; peças de arte de madeira,
cera,
gesso
ou
plástico;
persianas
de
madeira(mobílíário); escrivaninhas.
Procurador: REGINA GARGIULO NEVES DA SILVA
No.840231946 14/08/2012
003
Tit.EMBRAER S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07689002000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PHEROM 300
NCL(10) 37 manutenção e reparo de aeronaves;
serviços de reparação de motores e suas partes
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840231954 14/08/2012
003
Tit.EMBRAER S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07689002000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PHENOM 100
NCL(10) 37 manutenção e reparo de aeronaves;
serviços de reparação de motores e suas partes
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840232004 14/08/2012
003
Tit.LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05044984000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZIPRAS
NCL(10) 05 medicamento de uso humano indicado
para o tratamento de esquizofrenia, transtornos
esquizoafetivo e esquizofreniforme, estados de
agitação psicótica e mania bipolar aguda
Procurador: LUÍS FELIPE BALIEIRO LIMA
No.840232012 14/08/2012
Tit.THAISSA JAKOBI MARTINS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13663781720
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DELICATEZZA DOCES
DELICATEZZA.DOCES@GMAIL.COM

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8692327
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BROOKSIDE

CFE(4) 5.1.1; 6.1.2; 6.3.11; 27.5.1
NCL(10) 30 doces; chocolate e confeitos à base de
chocolate; confeitos de frutas com cobertura de
chocolate; castanhas com cobertura de chocolate.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.840232039 14/08/2012
003
Tit.LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05044984000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GEOGRAN
NCL(10) 05 medicamento de uso humano indicado
para o tratamento de esquizofrenia, transtornos
esquizoafetivo e esquizofreniforme, estados de
agitação psicótica e mania bipolar aguda
Procurador: LUÍS FELIPE BALIEIRO LIMA
No.840232047 14/08/2012
Tit.HERSHEY CANADA INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8692327
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BROOKSIDE

003

CFE(4) 5.1.1; 6.1.2; 6.3.11; 27.5.1
NCL(10) 29 lanches à base de frutas secas; lanches
mistos compostos principalmente de castanhas
processadas, sementes, frutas secas e chocolate;
lanches mistos compostos principalmente de
castanhas processadas, sementes e frutas secas;
lanches à base de frutas; chips de frutas secas;
flocos de frutas secas; chips de frutas; flocos de
frutas.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.840232055 14/08/2012
003
Tit.BUSCHLE & LEPPER S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84684471000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRICLOROBEL
NCL(10) 01 produto químico à base de
triclorotriazina triona, sólido, para desinfecção de
águas em geral; produto químico para uso sanitário.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA

CFE(4) 26.1.16,22
NCL(10) 30 produtos de confeitaria, bolos, bombons,
confeitos, doces, sorvetes, tortas, caramelos, geléias
de frutas, tortillas, pudins.
Procurador: SAMUEL RODRIGUES MARTINS
No.840232020 14/08/2012
Tit.HERSHEY CANADA INC. (CA)

003

No.840232063 14/08/2012
003
Tit.DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6679595
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OLMETEC TRIPLO
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No.840232110 14/08/2012
003
Tit.ANDERNA GROUP (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687536
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANDERNA
NCL(10) 16 material impresso, jornais, periódicos,
publicações impressas, livros, manuais; todos estes
produtos
sendo
materiais
de
treinamento
especialmente em negócios, em gerenciamento de
equipe comercial, em gerenciamento de relações
com cliente e materiais didáticos para métodos
comportamentais.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas para a
tratamento de doenças cardiovasculares incluíndo
hipertenção
arterial,
insuficiência
cardíaca
congestiva, nefropatia diabética, aterosclerose e
acidente vascular cerebral, disponíveis somente sob
prestação médica e somente em forma de
comprimidos para administração por via oral
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840232080 14/08/2012
003
Tit.PROBIOTICAL S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4782720
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITALONGUM
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas; preparações
higiênicas para uso medicinal; substâncias e
alimentos dietéticos adaptados para uso medicinal,
alimentos para bebês; suplementos dietéticos para
seres humanos; substâncias e alimentos dietéticos
para fins cosméticos; substâncias e alimentos
dietéticos exceto para uso medicinal.
Prior.:VA2012C000074 20/02/2012 IT
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840232098 14/08/2012
003
Tit.ANDERNA GROUP (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687536
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ANDERNA
NCL(10) 41 serviços de treinamento, de ensino e de
educação, especialmente treinamento contínuo de
gerentes e de equipes comerciais, treinamento em
gerenciamento de relações com cliente, ensino de
métodos comportamentais; serviços de organização
e de condução de seminários, de congressos e de
palestras para treinamento contínuo de gerentes e
de equipes comerciais, para treinamento em
gerenciamento de relações com cliente, para ensino
de métodos comportamentais; serviços de
publicação de material impresso, de jornais, de
periódicos, de publicações, de livros, de manuais, de
textos (exceto de publicidade), especialmente na
área de treinamento contínuo de executivos de
empresas e de equipes comerciais, na área de
gerenciamento de relações com cliente e na área de
ensino de métodos comportamentais; serviços de
publicação de livros eletrônicos e de revistas online,
especialmente na área de treinamento contínuo de
executivos de empresas e de equipes comerciais, na
área de gerenciamento de relações com cliente e na
área de ensino de métodos comportamentais.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840232101 14/08/2012
003
Tit.ANDERNA GROUP (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687536
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ANDERNA
NCL(10)
35
serviços
de
assistência
em
gerenciamento de negócios; serviços de assitência
em gerenciamento industrial ou comercial; serviços
de consultoria em organização e gerenciamento de
negócios; serviços de assistência a empresas no
gerenciamento de equipes comerciais, a saber:
assistência no desenvolvimento de habilidades de
vendas,
motivação
e
desempenho
de
representantes; serviços de assistência a empresas
no gerenciamento de relações com cliente, a saber:
assistência na aquisição e na manutenção de
clientes e de técnicas de venda avançadas.
Procurador: BHERING ADVOGADOS

No.840232128 14/08/2012
003
Tit.ANDERNA GROUP (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687536
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANDERNA
NCL(10) 09 mídia de dados magnéticos, mídia de
dados ópticos, discos compactos (áudio-vídeo),
discos ópticos, discos ópticos compactos, discos
magnéticos; todos estes produtos sendo materiais
de treinamento especialmente em negócios, em
gerenciamento
de
equipe
comercial,
em
gerenciamento de relações com cliente e materiais
didáticos para métodos comportamentais; programas
de computador, software, tutoriais, publicações
eletrônicas baixáveis; todos estes produtos sendo
materiais de treinamento em negócios, em
gerenciamento
de
equipe
comercial,
em
gerenciamento de relações com cliente e materiais
didáticos para métodos comportamentais.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840232136 14/08/2012
003
Tit.COMITÊ BRASILEIRO DE ESPORTE MASTERCBEM (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12666740000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JOGOS BRASILEIROS MASTERS RIO DE
JANEIRO

No.840232152 14/08/2012
Tit.PARTS-MALL CORPORATION (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687528
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PARTS-MALL

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 12 veículos; aparelhos para locomoção por
terra, ar ou água.
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840232160 14/08/2012
Tit.HRHH IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687498
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REHAB
NCL(10) 30 chá e café.
Prior.:85542698
14/02/2012 US
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

No.840232144 14/08/2012
003
Tit.COMITÊ BRASILEIRO DE ESPORTE MASTERCBEM (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12666740000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CBEM

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de organização e de realização
dos jogos brasileiros master.
Procurador: BHERING ADVOGADOS

003

No.840232179 14/08/2012
003
Tit.HRHH IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687498
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REHAB
NCL(10) 32 drinks de frutas, bebidas de frutas,
sucos de frutas e bebidas não alcoólicas.
Prior.:85542698
14/02/2012 US
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840232187 14/08/2012
Tit.HRHH IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687498
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REHAB
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas.
Prior.:85542698
14/02/2012 US
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

CFE(4) 1.15.5; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de organização e de realização
dos jogos brasileiros master.
Procurador: BHERING ADVOGADOS

003

003

No.840232195 14/08/2012
003
Tit.COMPASS LIMITED (BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6679188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BATA INDUSTRIALS
NCL(10) 25 vestuário, calçados, chapelaria
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840232209 14/08/2012
Tit.T. DO NASCIMENTO COSTA - ME (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11214263000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GETSÊMANI FOR PEACE

003

CFE(4) 3.7.11
NCL(10) 25 confecção de roupas em geral.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840232217 14/08/2012

003
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Tit.HRHH IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687498
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REHAB
NCL(10) 41 serviços de cassinos; serviços de
entretenimento, a saber, realização de festas com
música ao vivo e gravada entretenimento, alimentos
e bebidas; serviços de casa noturna (nightclub) e
casa diurna (dayclub).
Prior.:85542757
14/02/2012 US
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840232225 14/08/2012
003
Tit.HRHH IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687498
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REHAB
NCL(10) 43 serviços de hotel e resort; serviços de
restaurante; serviços de bar; serviços de catering
(bufê).
Prior.:85542757
14/02/2012 US
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840232233 14/08/2012
003
Tit.ICON TM CO LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8845964
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ICONICAL
NCL(10) 42 serviços de projeto; projeto e
desenvolvimento de hardware e software de
computador;
programação
de
computador;
instalação, manutenção e reparo de 5oftware de
computador; serviços de consultoria de computação;
projeto, desenvolvimento e redação sob encomenda
para compilação de web sites; criação, manutenção
e hospedagem de web sites de terceiros;
mecanismos para busca na internet; serviços de
provedor de serviços de aplicação (application
service provider - asp>, incluindo software para uso
relacionado à midia digital, especificamente para
navegação, recuperação e audição de arquivos
digitais; fornecimento de instalações on-line, via
internet, dispositivos móveis, redes de internet sem
fio ou sistemas e redes de computadores ou
comunicações
eletrônicas;
fornecimento
de
mecanismos de busca para obtenção de dados em
redes globais de computadores; serviços de
pesquisa; serviços especializados relacionados a
tecnologia; serviços de informações, assessoria e
consultoria relacionados aos serviços acima.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840232241 14/08/2012
003
Tit.COMPASS LIMITED (BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6679170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BATA TECHNOLOGY
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840232250 14/08/2012
Tit.HRHH IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687498
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REHAB RX
NCL(10) 30 chá e café.
Prior.:85542724
14/02/2012 US
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

003

No.840232268 14/08/2012
003
Tit.HRHH IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687498
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REHAB RX
NCL(10) 32 drinks de frutas, bebidas de frutas,
sucos de frutas e bebidas não alcoólicas.
Prior.:85542724
14/02/2012 US
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840232276 14/08/2012
Tit.ICON TM CO LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8845964
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ICONICAL

003

NCL(10) 38 serviços de sala de bate-papo; serviços
de portal; serviços de e-mail; fornecimento de
acesso à internet para usuários; serviços de data
mining e de análise de dados; serviços de
webcasting; fornecimento de salas de bate-papo online, bulletin boards e fóruns comunitários para
transmissão de mensagens entre usuários, nas
áreas de entretenimento, música, concertos, notícias
e eventos culturais; serviços de telecomunicações;
serviços de radiodifusão; fornecimento de acesso à
internet para usuários; serviços de informações,
assessoria e consultoria relacionados aos serviços
acima.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

máquinas elétricas, filtros para máquinas, filtros para
motores a combustão interna, filtros para fins
industriais.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

No.840232284 14/08/2012
003
Tit.COMPASS LIMITED (BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6679170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COMFIT
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA

No.840232349 14/08/2012
Tit.HRHH IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687498
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REHAB RX

No.840232292 14/08/2012
Tit.HRHH IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687498
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REHAB RX
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas.
Prior.:88542724
14/02/2012 US
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

No.840232330 14/08/2012
003
Tit.HRHH IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687498
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REHAB RX
NCL(10) 43 serviços de hotel e resort; serviços de
restaurante; serviços de bar; serviços de catering
(bufê).
Prior.:85542768
14/02/2012 US
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
003

003

No.840232306 14/08/2012
003
Tit.COMPASS LIMITED (BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6679170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BATA AMBASSADOR
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840232314 14/08/2012
003
Tit.HRHH IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687498
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REHAB RX
NCL(10) 41 serviços de cassinos; serviços de
entretenimento, a saber, realização de festas com
música ao vivo e gravada, entretenimento, alimentos
e bebidas; serviços de casa noturna (nightclub) e
casa diurna (dayclub).
Prior.:85542768
14/02/2012 US
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840232322 14/08/2012
003
Tit.MP FILTRI SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702233
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MP FILTRI
NCL(10) 07 máquinas, ou seja, as máquinas
utilizadas para a realização de filtração na indústria
farmacêutica;
máquinasferramentas,
nomeadamente para filtros de sucção dispostos em
linha ou montados em tanques, para filtros de
retorno dispostos em linha ou montados em tanques,
filtros de baixa, média e alta pressão, filtros de ar
para os tanques de fluido hidráulico, cúpula em
alumínio para bombas hidráulicas mecânica e
motores de combustão interna e elétricos, peças de
acoplamento em ferro fundido e de eixo de alumínio;
filtros para motores hidráulicos e elétricos e motores,
exceto para veículos terrestres; acoplamentos de
alumínio e de ferro fundido adequados para
transmitir a rotação do eixo do motor elétrico motor
de combustão interna para o eixo da bomba
hidráulica, do eixo do motor elétrico / motor de
combustão interna para a caixa de redução, o eixo
de dois motores hidráulicos, filtros de fluxo reversível
(partes de máquinas), filtros que são partes de
motores, filtros que são partes de máquinas
elétricas, filtros de combustível, filtros de ar para
motores, filtros de ar para fins mecânicos, filtros de
óleo, filtros de óleo <partes de máquinas), filtros de
óleo para motores, filtros de óleo para motores e

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 chá e café.
Prior.:85542732
14/02/2012 US
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840232365 14/08/2012
003
Tit.SICHUAN HUILI INTERNATIONAL TRADE CO.,
LTD. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687560
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JB

CFE(4) 25.5.2; 26.1.1
NCL(10) 21 garrafas térmicas; utensílios para uso
doméstico; recipientes para uso doméstico ou uso da
cozinha; jarros; cântaros; recipientes de cozinha;
cafeteiras não eléctricas; recipientes com isolamento
térmico para comida, vasos para consumo humano.
Procurador: ANDREIA DE ANDRADE GOMES
No.840232373 14/08/2012
Tit.HRHH IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687498
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REHAB RX

003
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Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840232403 14/08/2012
Tit.HRHH IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687498
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REHAB RX

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687498
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REHAB RX
003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 32 drinks de frutas, bebidas de frutas,
sucos de frutas e bebidas não alcoólicas.
Prior.:85542732
14/02/2012 US
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840232381 14/08/2012
003
Tit.PLB HOLDINGS, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702241
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LATEXDOWN
NCL(10) 20 colchonete, colchões e travesseiros
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840232390 14/08/2012
003
Tit.ICON TM CO LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8845964
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ICONICAL
NCL(10) 36 serviços financeiros, especificamente
investimentos bancários em títulos mobiliários e
serviços de financiamento; serviços de análise e
pesquisa financeira; serviços de obtenção de
financiamento para empresas; serviços financeiros
corporativos, especificamente consultoria nas áreas
de vendas de ativos e estrutura de capital; serviços
financeiros, especificamente assessoria a terceiros
para a conclusão de transações financeiras com
ações, títulos de dívida, títulos mobiliários e títulos
representativos de capital; serviços de investimento
de capital; assessoria financeira; assuntos
monetários,
especificamente
aquisiçao
e
transferência de créditos monetários; assessoria e
administração imobiliária; serviços de investimento
de capital de risco, especificamente fornecimento de
financiamento de empresas recem-estabelecidas em
desenvolvimento; serviços de investimento de capital
de risco, especificamente administração de fundos
de investimento de capital de risco; serviços de
administração de investimento, na área de aquisiçao
de joint ventures; obtenção de financiamento de
capital de giro para pequenas empresas e para
proprietários de pequenas empresas; serviços de
investimento de capital em projetos; administração
de assuntos financeiros, especificamente de
transações envolvendo fundos provenientes de
títulos, ações, fundos, títulos representativos de
capital, títulos de divida, dinheiro ou outros tipos de
investimentos
financeiros
em
planos
de
aposentadoria, utilizando cheques ou ordens
negociáveis para saque em uma rede global de
dados; fornecimento de informações financeiras;
serviços de consultoria financeira; serviços de
assessoria e consultoria financeira; serviços de
administraçao de ativos financeiros, serviços de
administração de investimentos e serviços de
assessoria de investimento; serviços de fundos
privados de ações, especificamente administração
de fundos privados de ações e serviços de
investimento em fundos privados de ações; serviços
de investimento em fundos de hedge; serviços de
investimento em imóveis; operação e administração
de fundos de investimento; serviços de assessoria
para investimentos financeiros na área de capital de
risco, fundos híbridos (de ações de empresas de
capital aberto e fechado), fundos mútuos e fundos
privados de ações; análise e consultoria financeira;
serviços de investimento financeiro na área de
derivativos, bancos e fundos de investimento; e
serviços de informações, assessoria e consultoria
relacionados aos serviços acima.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de cassinos; serviços de
entretenimento, a saber, realização de festas com
música ao vivo e gravada, entretenimento, alimentos
e bebidas; serviços de casa noturna (nightclub) e
casa diurna (dayclub).
Prior.:85542774
14/02/2012 US
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas.
Prior.:85542732
14/02/2012 US
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840232411 14/08/2012
Tit.ZHONGSHAN KAIXUAN VACUUM
TECHNOLOGY & ENGINEERING CP., (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702250
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KAIXUAN VACUUM

003

CFE(4) 26.4.5; 27.5.1; 28.3
NCL(10) 07 aeradores, máquina de pressão
hidráulica, máquina de derramamento de plástico,
aparelho totalmente automático para redução de
pressão de vibração, lubrificadores [peças de
máquinas]; utensílio para pressão hidráulica de
peneira de óleo; caixas de graxa [peças de
máquinas];; cadeiras de motores a vapor. máquina
para revestimento de vácuo; geradores de
eletricidade
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840232420 14/08/2012
003
Tit.LUCIO ANDRE SOUSA BARROS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16369152000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EQUILIBRISTA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

No.840232446 14/08/2012
003
Tit.FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA
LIMITADA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49058654000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EASY FLEX
NCL(10) 06 bases para cadeiras e poltronas,
mecanismos para regulagens e inclinação dos
encostos de cadeiras e poltronas, cilindro a gás e
mecânico pararegulagem de altura das cadeiras e
poltronas, rodizios, estrutura de aço e alumínio e
outros materiais sintéticos para cadeiras e poltronas,
metais em geral para mesas e escrivaninhas ou para
qualquer outro tipo de móvel (que completa a parte
componentistica das cadeiras e poltronas em geral).
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840232454 14/08/2012
Tit.HRHH IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687498
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REHAB RX

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 serviços de hotel e resort; serviços de
restaurante; serviços de bar; serviços de catering
(bufê).
Prior.:85542774
14/02/2012 US
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840232462 14/08/2012
003
Tit.SHOPPING PÁTIO CIANÊ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11024112000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING PÁTIO CIANÊ

CFE(4) 1.1.10; 4.5.3; 25.5.1; 27.5.8; 29.1.12
NCL(10) 41 produções e atuações no campo de
trabalho do teatro, cinema, televisão, publicidade,
dublagem e eventos artísticos em geral.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840232438 14/08/2012
Tit.HRHH IP, LLC (US)

003
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CFE(4) 7.1.14; 7.3.11; 27.5.1
NCL(10) 35 serviço de administração comercial de
shopping centers, serviços de informação,
assessoria e consultoria em gestão de negõcios,
serviços de promoção de vendas para terceiros,
promoção de eventos comerciais, serviços de
administração comercial, locação de espaço
publicitário, organização de feiras e exposições pra
fins comerciais, serviços de intermediação de
agenciamento de mercadorias, aluguel de stands,
serviços de levantamento de informação de
negócios, levantamento mercadológico.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

NCL(10) 09 equipamento de laboratório para análise
qualitativa, a saber, espectrômetros de massa e
instrumentos cromatográfos, espectrômetros de
massa de tempo de voo, dispositivos analíticos de
combinação
de
espectrometria
de
massa/cromatografia de gás, gc x gc x
espectrômetros de massa de alta resolução de
tempo de voo, e suas partes; equipamento analítico
para a realização física, separações biológicas e
químicas, medição, triagem, análise, e identificação,
a saber, sistemas cromatográficos compreendendo
bombas, detectores, injetores, auto-amostragem,
colunas cromatográficas, e software operacional
para uso com estes materiais; mobilidade iônica e
aparelhos e instrumentos de espectrômetros de
massa, a saber, geradores iônicos, detectores
iônicos, tubos de tração sendo partes de
aceleradores de partículas e software operacional
para uso com estes materiais.
Prior.:85/543,533
15/02/2012 US
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.840232500 14/08/2012
Tit.GUCCIO GUCCI S.P.A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0151564
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GUCCI MADE TO MEASURE

003

No.840232470 14/08/2012
003
Tit.SHOPPING PÁTIO CIANÊ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11024112000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING PÁTIO CIANÊ

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 sabões, perfumaria, óleos essênciais,
preparação para cuidados com o corpo e beleza
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

CFE(4) 7.1.14; 7.3.11; 27.5.1
NCL(10) 35 serviço de administração comercial de
shopping centers, serviços de informação,
assessoria e consultoria em gestão de negócios,
serviços de promoção de vendas para terceiros,
promoção de eventos comerciais, serviços de
administração comercial, locação de espaço
publicitário, organização de feiras e exposições pra
fins comerciais, serviços de intermediação de
agenciamento de mercadorias, aluguel de stands,
serviços de levantamento de informação de
negócios, levantamento mercadológico.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840232489 14/08/2012
003
Tit.FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA
LIMITADA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49058654000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLEX MOTION
NCL(10) 06 bases para cadeiras e poltronas,
mecanismos para regulagens e inclinação dos
encostos de cadeiras e poltronas, cilindro a gás e
mecânico pararegulagem de altura das cadeiras e
poltronas, rodizios, estrutura de aço e alumínio e
outros materiais sintéticos para cadeiras e poltronas,
metais em geral para mesas e escrivaninhas ou para
qualquer outro tipo de móvel (que completa a parte
componentistica das cadeiras e poltronas em geral).
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840232497 14/08/2012
Tit.ZOEX CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8684901
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FASTOF

003

No.840232519 14/08/2012
003
Tit.ICON TM CO LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8845964
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INCONICAL
NCL(10) 41 serviços de ensino; serviços de
entretenimento; serviços de editoração; revistas,
livros e outras publicações eletrônicas; jogos
eletrônicos fornecidos por meio da internet; serviços
de biblioteca relacionados a dados gravados e
recuperados por meios eletrônicos; informações
fornecidas on-line a partir de banco de dados de
computador ou da internet; streaming de música
digital; midia digital, especificamente áudio, video,
revistas, livros e outras publicações eletrônicas
fornecidas através de um web site; serviços de
informações, assessoria e consultoria relacionados
aos serviços acima.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840232527 14/08/2012
Tit.MP FILTRI SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702233
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MP FILTRI

CFE(4) 1.15.15; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 12 tubos e filtros de entrada de ar para
peças de reposição de motores automotivos,
purificadores de ar (filtros de ar) para motores para
automóveis; acoplamentos para veículos terrestres
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840232535 14/08/2012
Tit.CVS PHARMACY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8536163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FALL FEST
NCL(10) 04 velas
Prior.:85/551,162
23/02/2012 US
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

003

No.840232543 14/08/2012
003
Tit.SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA
(PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8684898
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLACARD
NCL(10) 28 jogos.
Prior.:495503
16/02/2012 PT
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.840232551 14/08/2012
003
Tit.SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA
(PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8684898
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PLACARD
NCL(10) 41 divertimento, atividades culturais e de
entretenimento, disponibilização de entretenimento
on-line na área dos torneios, ligas desportivas
virtuais e jogos, disponibilização de informação online sobre educação, formação, entretenimento,
atividades desportivas e culturais, organização de
concursos e jogos eletrônicos através da internet,
organização de loterias, serviços de divertimento
através da internet; produção, organização e
apresentação de espetáculos televisivos; montagem
e adaptação de programas de televisão; serviços de
produção de espetáculos desportivos, de música e
de
entretenimento;
edições
e
publicações
(eletrônicas e não eletrônicas) de periódicos e não
periódicos.
Prior.:495503
16/02/2012 PT
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.840232560 14/08/2012
Tit.MP FILTRI SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702233
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MP FILTRI

003

003

CFE(4) 1.15.15; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 11 filtros de ar, filtros de ar para uso como
coletor de poeira para propósito indústrial, filtros para
sistema de teste, filtros para instalações indústriais,
filtros de água (máquinas) para propósito agrícola,
filtros de água (instalações) para propósito agrícola,
filtros de água para propósito indústrial
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840232578 14/08/2012
003
Tit.CVS PHARMACY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8536163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FALL FEST
NCL(10) 06 imagens e esculturas de metal comum,
incluíndo itens decorativos de estanho para

RPI 2207 de 24/04/2013

pendurar, espantalhos e abóboras
decorativos de metal para pendurar
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840232586 14/08/2012
Tit.MP FILTRI SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702233
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MP FILTRI
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e

itens

003

CFE(4) 1.15.15; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 09 indicadores de nível de óleo; plugues
elétricos, filtros óticos; indicador de medidor de nivel,
indicador de nível elétrico; câmeras fotográficas e
cinematograficas e suas partes; lupas, cámeras de
medição, telémetro, scanners óticos, binóculos,
bússolas direcionais; interruptores eletrônicos para
motores para desligar motores, transformador
elétrico, acumulador elétrico, válvulas de controle
para regulagem e controle de eletricidade; aparelhos
para gravar, transmitir e reproduzir sons ou imagens;
máquinas
automáticas
de
venda;
caixas
registradoras, filtros para laboratório.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840232594 14/08/2012
003
Tit.CVS PHARMACY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8536163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FALL FEST
NCL(10) 26 coroas e guirlandas artifíciais e arranjos
de flores artifíciais em vasos
Prior.:85/551,162
23/02/2012 US
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840232608 14/08/2012
003
Tit.OCULUS PRIVATE LIMITED (SG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7418272
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRESHKON
NCL(10) 05 soluções de limpeza e/ou esterelização
de lentes de contato; soluções para lentes de
contato.
Procurador: WALTER W. PALMER
No.840232616 14/08/2012
Tit.MP FILTRI SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702233
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MP FILTRI

003

CFE(4) 1.15.15; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 07 máquinas, ou seja, as máquinas
utilizadas para a realização de filtração na indústria
farmacêutica;
máquinasferramentas,
nomeadamente para filtros de sucção dispostos em
linha ou montados em tanques, para filtros de
retorno dispostos em linha ou montados em tanques,

filtros de baixa, média e alta pressão, filtros de ar
para os tanques de fluido hidráulico, cúpula em
alumínio para bombas hidráulicas mecânica e
motores de combustão interna e elétricos, peças de
acoplamento em ferro fundido e de eixo de alumínio;
filtros. para motores hidráulicos e elétricos e
motores,
exceto
para
veículos
terrestres;
acoplamentos de alumínio e de ferro fundido
adequados para transmitir a rotação do eixo do
motor elétrico 1 motor de combustão interna para o
eixo da bomba hidráulica, do eixo do motor elétrico /
motor de combustão interna para a caixa de
redução, o eixo de dois motores hidráulicos, filtros de
fluxo reversível (partes de máquinas), filtros que são
partes de motores, filtros que são partes de
máquinas elétricas, filtros de combustível, filtros de
ar para motores, filtros de ar para fins mecânicos,
filtros de óleo, filtros de óleo (partes de máquinas),
filtros de óleo para motores, filtros de óleo para
motores e máquinas elétricas, filtros para máquinas,
filtros para motores a combustão interna, filtros para
fins industriais.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840232624 14/08/2012
003
Tit.SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA
(PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8684898
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PLACARD
NCL(10) 36 assuntos financeiros e monetários
relacionados com apostas desportivas e jogos a
dinheiro, administração financeira, angariação de
fundos de caridade mediante eventos de
entretenimento, angariação de fundos e donativos
de caridade para terceiros, patrocínio financeiro de
eventos culturais.
Prior.:495503
16/02/2012 PT
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.840232632 14/08/2012
003
Tit.CVS PHARMACY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8536163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FALL FEST
NCL(10) 21 utensílios, incluíndo bandejas de
plástico, cestos de madeira, tigelas de cerâmica e
castiçais
Prior.:85/551,162
23/02/2012 US
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840232640 14/08/2012
003
Tit.MP FILTRI SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702233
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MP FILTRI
NCL(10) 12 tubos e filtros de entrada de ar para
peças de reposição de motores automotivos,
purificadores de ar (filtros de ar) para motores para
automóveis; acoplamentos para veículos terrestres
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840232659 14/08/2012
Tit.CVS PHARMACY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8536163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FALL FEST
NCL(10) 27 capachos
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.840232683 14/08/2012
003
Tit.CVS PHARMACY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8536163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FALL FEST
NCL(10) 31 coroas de flores secas e arranjos de
flores secas
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840232691 14/08/2012
003
Tit.MP FILTRI SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702233
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MP FILTRI
NCL(10) 09 indicadores de nivel de óleo; plugues
elétricos, filtros óticos; indicador de medidor de nivel,
indicador de nivel elétrico; cámeras fotográficas e
cinematográficas e suas partes; lupas, câmeras de
medição, telémetro, scanners óticos, binóculos,
bússolas direcionais; interruptores eletrônicos para
motores para desligar motores, transformador
elétrico, acumulador elétrico, válvulas de controle
para regulagem e controle de eletricidade; aparelhos
para gravar, transmitir e reproduzir sons ou imagens;
máquinas
automáticas
de
venda;
caixas
registradoras, filtros para laboratório.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840232705 14/08/2012
003
Tit.CVS PHARMACY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8536163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FALL FEST
NCL(10) 24 têxteis, incluíndo caminhos e toalhas de
mesa de tecido, toalhas de mesa de vinil, panos de
prato, toalhas e capachos
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840232713 14/08/2012
Tit.SAWGRASS TECHNOLOGIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5050880
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: M XTR

003

003

No.840232667 14/08/2012
003
Tit.MP FILTRI SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702233
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MP FILTRI
NCL(10) 11 filtros de ar, filtros de ar para uso como
coletor de poeira para propósito indústrial, filtros para
sistema de teste, filtros para instalações indústriais,
filtros de água (máquinas) para propósito agrícola,
filtros de água (instalações) para propósito agrícola,
filtros de água para propósito indústrial
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840232675 14/08/2012

Tit.CVS PHARMACY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8536163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FALL FEST
NCL(10) 20 itens para decoração doméstica,
incluíndo imagens de tecido, abóboras de tecido,
travesseiros, imagens de resina, almofadas,
esculturas de madeira e enfeites de material, não
metálico para pendurar
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

003

CFE(4) 1.15.15; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 02 tintas
Prior.:85/542,343
14/02/2012 US
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840232721 14/08/2012
Tit.SAWGRASS TECHNOLOGIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5050880
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RMI

003
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CFE(4) 1.15.15; 27.5.1
NCL(10) 02 tintas.
Prior.:85/542,354
14/02/2012 US
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840232730 14/08/2012
003
Tit.ICON TM CO LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8845964
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INCONICAL
NCL(10) 09 mídia magnética para dados e discos
para gravação; compact discs, dvds e outras midias
para
gravação
digital;
equipamentos
para
processamento de dados e computadores; software
para computador; software de computador para uso
em
autorização,
download,
transmissão,
recebimento,
edição,
extração,
codificação,
decodificação,
reprodução,
armazenagem
e
organização de dados audiovisuais; software de
computador para uso em download e 5treaming de
áudio e de materiais audiovisuais via internet,
dispositivos móveis, redes de internet sem fio e
outras redes de computador e de comunicações
eletrônicas; software de computador para uso em
criação, download, transmissão, recebimento,
edição,
extração,
codificação,
decodificação,
reprodução, armazenagem e organização de textos,
dados, imagens e arquivos audiovisuais; software de
computador para administração de informações
pessoais; software de computador para acesso,
navegação e pesquisa de bancos de dados on-line;
aplicações de software baixáveis para download e
streaming de obras audiovisuais via internet,
dispositivos móveis, redes de internet sem fio, redes
de operadoras de dispositivos móveis e outras redes
de computador e comunicações eletrônicas; e
componentes e acessórios para os produtos acima.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840232748 14/08/2012
003
Tit.TOTAL SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02521708000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOTALSCAN

No.840232764 14/08/2012
003
Tit.ICON TM CO LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8845964
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ICONICAL
NCL(10) 35 serviços de administração de empresas;
serviços de consultoria em administração de
empresas; consultoria em administração de
empresas; funções de escritório para empresas;
consultoria
relacionada
à
organização
e
administração de empresas; administração de
aspectos de negócios, especificamente apoio para
administração de aspectos de negócios ou de
funções comerciais de empresas industriais ou
comerciais; serviços de assessoria relacionados a
administração e organização de empresas; serviços
de assessoria relacionados a aquisição de
empresas; consultoria para empresas; apoio para
empresas,
relacionado
a
constituição
de
empreendimentos comerciais; consultoria e serviços
de informações para empresas; serviços de
pesquisa e desenvolvimento de liderança para
empresas; serviços de marketing, especificamente
promoção de produtos e serviços de terceiros;
serviços de consultoria de marketing; serviços de
publicidade (incluindo publicidade na internet);
serviços de consultoria de publicidade; serviços de
recrutamento de empregados; serviços de agencia
de empregos; serviços de informações, assessoria e
consultoria para empresas, relacionados aos
serviços acima; processamento de dados; serviços
para lojas de varejo no campo de entretenimento,
incluindo livros, audiolivros, música e livros pregravados, fornecidos via internet, dispositivos
móveis, redes de internet sem fio ou via sistemas e
outras redes de computador e comunicações
eletrônicas; serviços para lojas de varejo no campo
de entretenimento, incluindo obras audiovisuais prégravadas e mercadorias conexas, fornecidas via
internet, dispositivos móveis, redes ou sistemas de
internet sem fio e outras redes de computador e
comunicações eletrõnicas; serviços de varejo com a
natureza de assinatura de conteudo multimídia
fornecido on- line e via redes de comunicaçoes
eletrônicas; serviços de informações, assessoria e
consultoria relacionados aos serviços acima.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840232772 14/08/2012
003
Tit.FITT S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7780451
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NTS
NCL(10) 17 cano de mangueira flexível para
transportar água, mangueiras de jardim, mangueiras
de irrigação
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

CFE(4) 26.3.4; 26.4.4; 27.5.1; 29.1.3-4
NCL(10) 44 serviços de diagnóstico médico.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840232756 14/08/2012
Tit.SONY CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5921040
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IPELA CLOUD

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 câmeras de vigilância; câmera de vídeo,
programas
de
computador;
programas
de
computador para indexação, busca, visualização,
armazenamento, compartilhamento e análise de
dados de foto e vídeo
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

003

No.840232780 14/08/2012
Tit.SONY CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0123129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IPELA CLOUD

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de programas de computador;
aluguel
de
servidores
web;
serviços
de
armazenamento
de
dados
digitais
on-line;
provimento de recursos on-line para permitir que
usuários busquem dados de foto e video; provimento
de programa (software) on-line, não para download,
para indexar, procurar, visualizar, armazenar,
compartilhar e analisar dados de foto e video;
provimento de serviços de internet, nomeadamente,
um portal web que permite a usuários configurar e
gerenciar o monitoramento de videos de vigilância e
sistemas de segurança, e carregar e armazenar
dados de fotos e de video.
Procurador: JOSE MOITA HORTA
No.840232799 14/08/2012
Tit.GREE, INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8360782
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GREE

003

CFE(4) 26.5.1; 27.5.1
NCL(10) 09 plataformas de software de computador
para computadores e jogos eletrônicos; plataformas
de software de computador para redes sociais;
software de jogos de computador baixáveis para o
uso em aparelhos sem fio e computadores; software
de computador para habilitar uploads, postagens,
exibições, marcações, atualização de blogs,
compartilhamento ou provimento de mídia ou
informação eletrônica nos campos de comunidades
virtuais, jogos eletrônicos, entretenimento, e
interesses gerais via internet ou outras redes de
comunicações com terceiros; interface para
programação de aplicativos (api) para software de
terceiros e serviços online para jogos sociais,
aplicativos para construção de jogos sociais e para
permissão de restauração, upload, acesso e
administração de dados; software de computador
para habilitar ligação com sites de redes sociais via
aparelhos eletrônicos portáteis.
Prior.:85/630,430
21/05/2012 US
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.840232802 14/08/2012
Tit.SONY CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0123129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IPELA CLOUD

003
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
38
serviços
de
telecomunicação;
transmissão de arquivos digitais; fornecimento de
informação
na
área
de
sistemas
de
telecomunicação; serviços de integração de
telecomunicações;
comunicações
através
de
plataformas eletrônicas; serviços de intercâmbio de
dados eletrônicos; serviços de telecomunicação para
criação e manutenção de arquivos, e serviços de
troca de documentos e de informação; serviços de
comunicação via intranet, extranet, internet e outros
meios eletrônicos; provimento de acesso por
telecomunicações a banco de dados e a internet;
serviços de consultoria, assessoria e informaçao,
todos
relativos
aos
serviços
acima;
telecomunicações relacionadas a serviços de
informaçao on-line; provimento de recursos de
telecomunicação necessárias para provimento de
serviços variados; indicação de alarme via canais de
telecomunicação, em particular utilizando aparelhos
de segurança.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840232810 14/08/2012
Tit.GREE, INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8360782
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GREE

Marca: SURFACE
NCL(10) 09 computadores; computadores tipo tablet;
computadores portáteis (iaptop); computadores
móveis; leitores para livros eletrônicos e outras
pubiicaçôes
eletrônicas;
periféricos
para
computadores;
periféricos
sem
fio
para
computadores; módulos móveis de comunicação
para uso em computadores tipo tablet; fones de
ouvido; caixas de som; téclados para computador;
teclado eletrônico musical; mouse para computador;
câmeras para computador <webcam>; canetas
digitais; cabos; carregadores de bateria; cabos
eletrônicos e conjuntos de cabos; estações
eletrônicas de acoplamento (docking stations
eletrônicas);
estação
de
acoplamento
de
computadores (docking stations para computadores);
adaptadores para uso com computadores e
computadores periféricos; dispositivos de hardware
usb; estojos e suportes para equipamentos
eletrônicos, a saber, computadores tipo tablet,
computadores portáteis (laptop); computadores
móveis; periféricos para computadores; leitores para
livros eletrônicos e outras publicações eletrônicas e
acessórios para computador.
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840232837 14/08/2012
003
Tit.KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0072559
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

No.840232853 14/08/2012
Tit.HARRODS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0184160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HARRODS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 serviços de fornecimento de comida e
bebida; acomodações temporárias; serviços de
restaurante, bar, café e lanchonete.
Procurador: RODRIGO AFFONSO DE OURO
PRETO SANTOS
No.840232861 14/08/2012
Tit.JEREMIAS DA SILVA DIAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13394052000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JJ INFORMÁTICA

003

003

CFE(4) 28.3
NCL(10) 43 serviços de fornecimento de comida e
de
bebida;
serviços
de
consultoria,
de
aconselhamento e de informação em relação ao
fornecimento de comida e de bebida; restaurantes;
serviços de bar; hotéis; cafés; reservas de
acomodações temporárias; pensão para animais;
aluguel de salas de reunião.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 26.5.1; 27.5.1
NCL(10) 35 provimento de espaço publicitário em
sites de redes sociais via rede de comunicação
global de computadores; provimento de espaço
publicitário na tela de exibição de software aplicativo
para o uso em aparelhos eletrônicos portáteis;
disseminação de propagandas para outros via
websites, aplicativos e aparelhos de dispositivos
móveis; propaganda online para outros, a saber,
provimento de espaço publicitário em websites de
celulares, aplicativos e aparelhos de dispositivos
móveis; consultoria de propaganda e marketing, a
saber, provimento de assitência no desenvolvimento
de propaganda e marketing criativo e estratégico
para outros; serviços de propaganda e marketing
providos por meio de métodos indiretos de
comunicação de marketing, a saber, mídia social,
marketing de otimização em buscadores (sem),
marketing de investigação, marketing de internet,
marketing de dispositivos móveis, blogs e outras
formas de canais de comunicação passivos,
compartilháveis ou virais.
Prior.:85/630,427
21/05/2012 US
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.840232829 14/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

No.840232845 14/08/2012
003
Tit.KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0072559
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 28.3
NCL(10) 32 cerveja; cervejas não alcoólica;
refrigerantes com sabor de cerveja; bebidas não
alcoólicas; bebidas gaseificadas; bebidas não
alcoólicas à base de suco de frutas; água mineral
(bebidas); água gaseificada; bebidas à base de soro
de leite; sucos de verduras e legumes (bebidas);
essências para fabricar bebidas; preparações para
fabricar bebidas; xaropes para bebidas; pastilhas
para bebidas efervescentes; pós para bebidas
efervescentes; extratos de lúpulo para fabricar
cerveja.

CFE(4) 26.4.2; 27.5.25
NCL(10) 37 reparo e manutenção de computadores
e de equipamentos periféricos
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840232870 14/08/2012
003
Tit.KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0072559
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 28.3
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas, exceto cerveja;
licores japoneses (em geral); shochu (licor branco
japonês); licor (mirin) misturado à base de shochu;
licores ocidentais (em geral); bebidas alcoólicas
contendo frutas; chuhai; coquetéis; coquetéis
preparados com vodca; coquetéis preparados com
vodca; coquetéis preparados com shochu; bebidas
alcoólicas prontas, exceto à base de cerveja;
bebidas destiladas; bebidas alcoólicas de frutas;
licores chineses (em geral); licores tônicos
flavorizados.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

328 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2207 de 24/04/2013

No.840232888 14/08/2012
003
Tit.HARRODS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0184160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HARRODS
NCL(10) 43 serviços de fornecimento de comida e
bebida; acomodações temporárias; serviços de
restaurante, bar, café e lanchonete.
Procurador: RODRIGO AFFONSO DE OURO
PRETO SANTOS
No.840232896 14/08/2012
003
Tit.KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0072559
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KIRIN

aconselhamento e de informação em relação ao
fornecimento de comida e de bebida; restaurantes;
serviços de bar; hotéis; cafés; reservas de
acomodações temporárias; pensão para animais;
aluguel de salas de reunião.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840232926 14/08/2012
003
Tit.BLUE SKY ACCESS LTD (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687587
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SKYSIREN
NCL(10) 09 alarmes; sistemas de alertas de
segurança para uso em plataformas elevatórias
aéreas; partes e acessórios para esse fim; redes de
segurança.
Procurador: NELLIE D SHORES

de segurança; elevadores de carga veiculares;
máquinas para içamento; máquinas e ferramentas
mecânicas; elos mecânicos e componentes de
transmissão.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840232950 14/08/2012
003
Tit.HORTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09000493000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPÓRIO SANTA MARIA

No.840232934 14/08/2012
003
Tit.KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0072559
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 serviços de fornecimento de comida e
de
bebida;
serviços
de
consultoria,
de
aconselhamento e de informação em relação ao
fornecimento de comida e de bebida; restaurantes;
serviços de bar; hotéis; cafés; reservas de
acomodações temporárias; pensão para animais;
aluguel de salas de reunião.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840232900 14/08/2012
Tit.JEREMIAS DA SILVA DIAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13394052000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JJ INFORMÁTICA

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.25
NCL(10) 35 comércio varejista de disco, cds, dvds,
fitas, pelas e acessórios de informática
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840232918 14/08/2012
003
Tit.KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0072559
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 4.3.3
NCL(10) 43 serviços de fornecimento de comida e
de
bebida;
serviços
de
consultoria,
de

CFE(4) 26.4.1-2; 26.4.8; 26.4.18,24
NCL(10) 43 serviços de fornecimento de comida e
bebida; aluguel de cadeiras, mesas, toalhas de
mesa e artigos de vidro; aluguel de dispensadores
de água potável; restaurantes; bufês; cafés; bares;
cafeterias; lanchonetes; restaurantes de autoserviço.
Procurador: RODRIGO AFFONSO DE OURO
PRETO SANTOS

CFE(4) 28.3
NCL(10) 35 serviços de venda a varejo ou serviços
de venda por atacado na área de comida e de
bebida, de temperos, de misturas prontas para fazer
pães, de panquecas, de bolinhos, de rosquinhas, de
confeitos, de pastelaria, de takoyaki, de lanches e de
outros alimentos à base de farinha, e de agentes de
espessamento, principalmente consistindo em
curdlana; propaganda; processamento administrativo
de ordens de compra; contabilidade; avaliações de
negócios; serviços de consultoria em gestão de
negócios; pesquisa de negócios; informações de
negócios; consultoria em organização e em gestão
de negócios; assistência em gestão industrial ou
comercial; sistematização de informações em
bancos de dados de computador; pesquisa de dados
em arquivos de computador para terceiros;
administração comercial do licenciamento de
produtos e de serviços de terceiros; demonstração
de produtos; distribuição de amostras; reprodução
de
documentos;
faturamento;
agências
de
importação
e
exportação;
organização
de
exposições para fins comerciais ou de propaganda;
promoção de vendas para terceiros; apresentação
de produtos em mídia de comunicação, para fins de
venda a varejo; publicidade; marketing; pesquisa de
marketing; recrutamento de pessoal.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840232942 14/08/2012
003
Tit.BLUE SKY ACCESS LTD (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687587
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SKYSIREN
NCL(10) 07 suportes para plataformas; plataformas
elevatórias verticais; plataformas elevatórias aéreas;
elevadores de trabalho aéreo que consistem de um
plataforma ou balde no fim de um sistema de
elevação hidráulico; plataformas elevatórias tipo
tesoura; plataformas elevatórias hidráulicas tipo
tesoura; plataformas elevatórias móveis tipo tesoura;
mastros;
elevatórios;
elevadores
portáteis;
manipuladores
telescópicos;
suportes
para
plataformas veiculares; elevadores de trabalho aéreo
articulados que consistem de uma plataforma ou
balde no fim de um sistema de elevação hidráulico;
elevadores mecânicos e hidráulicos; plataforma
elevatória para mercadorias; guindastes; plataformas

No.840232969 14/08/2012
003
Tit.HORTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09000493000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPÓRIO SANTA MARIA

CFE(4) 27.5.10
NCL(10) 43 serviços de fornecimento de comida e
bebida; aluguel de cadeiras, mesas, toalhas de
mesa e artigos de vidro; aluguel de dispensadores
de água potável; restaurantes; bufês; bares;
cafeterias; lanchonetes; restaurantes de autoserviço.
Procurador: RODRIGO AFFONSO DE OURO
PRETO SANTOS
No.840232977 14/08/2012
003
Tit.HORTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09000493000134
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 5.5.20,22
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NCL(10) 43 serviços de fornecimento de comida e
bebida; aluguel de cadeiras, mesas, toalhas de
mesa e artigos de vidro; aluguel de dispensadores
de água potável; restaurantes; bufês; cafés; bares;
cafeterias; lanchonetes; restaurantes de autoserviço.
Procurador: RODRIGO AFFONSO DE OURO
PRETO SANTOS
No.840232985 14/08/2012
003
Tit.HORTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09000493000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPÓRIO SANTA MARIA
NCL(10) 43 serviços de fornecimento de comida e
bebida; aluguel de cadeiras, mesas, toalhas de
mesa e artigos de vidro; aluguel de dispensadores
de água potável; restaurantes; bufês; bares;
cafeterias; lanchonetes; restaurantes de autoserviço.
Procurador: RODRIGO AFFONSO DE OURO
PRETO SANTOS
No.840232993 14/08/2012
003
Tit.MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS TATÚ S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52311289000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: USAP
NCL(10) 07 ancinhos, arados, arrancadoras, caixas
de munhões, capotas, ceifeiras mecânicas,
cortadeiras, cortador de gramas, cortadoras de relva,
cultivadores,
chumaceiras,
enxadas,
facas,
ferramentas, grades, instrumentos agrícolas, exceto
os manuais, lãminas, máquinas agrícolas, máquinas
semeadoras, máquinas de terraplenagem, máquinas
para remexer o feno, mancais para eixos de
transmissão, relhas de arado ou charrua.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233000 14/08/2012
003
Tit.MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS TATÚ S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52311289000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PST DUO
NCL(10) 07 ancinhos, arados, arrancadoras, caixas
de munhões, capotas, ceifeiras mecânicas,
cortadeiras, cortador de gramas, cortadoras de relva,
cultivadores,
chumaceiras,
enxadas,
facas,
ferramentas, grades, instrumentos agrícolas, exceto
os manuais, lâminas, máquinas agrícolas, máquinas
semeadoras, máquinas de terraplenagem, máquinas
para remexer o feno, mancais para eixos de
transmissão, relhas de arado ou charrua.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233019 14/08/2012
003
Tit.MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS TATÚ S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52311289000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PST TRIO
NCL(10) 07 ancinhos, arados, arrancadoras, caixas
de munhões, capotas, ceifeiras mecânicas,
cortadeiras, cortador de gramas, cortadoras de relva,
cultivadores,
chumaceiras,
enxadas,
facas,
ferramentas, grades, instrumentos agrícolas, exceto
os manuais, lâminas, máquinas agrícolas, máquinas
semeadoras, máquinas de terraplenagem, máquinas
para remexer o feno, mancais para eixos de
transmissão, relhas de arado ou charrua.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233027 14/08/2012
003
Tit.MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS TATÚ S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52311289000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LTA
NCL(10) 07 ancinhos, arados, arrancadoras, caixas
de munhões, capotas, ceifeiras mecânicas,
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cortadeiras, cortador de gramas, cortadoras de relva,
cultivadores,
chumaceiras,
enxadas,
facas,
ferramentas, grades, instrumentos agrícolas, exceto
os manuais, lâminas, máquinas agrícolas, máquinas
semeadoras, máquinas de terraplenagem, máquinas
para remexer o feno, mancais para eixos de
transmissão, relhas de arado ou charrua.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233035 14/08/2012
003
Tit.MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS TATÚ S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52311289000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GHD
NCL(10) 07 ancinhos, arados, arrancadoras, caixas
de munhões, capotas, ceifeiras mecânicas,
cortadeiras, cortador de gramas, cortadoras de relva,
cultivadores,
chumaceiras,
enxadas,
facas,
ferramentas, grades, instrumentos agrícolas, exceto
os manuais, lâminas, máquinas agrícolas, máquinas
semeadoras, máquinas de terraplenagem, máquinas
para remexer o feno, mancais para eixos de
transmissão, relhas de arado ou charrua.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233043 14/08/2012
Tit.HOP LUN FASHIONS LIMITED (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4877322
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MARIE MEILI

003

Prior.:85/542,846
14/02/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233060 14/08/2012
Tit.ANDRAZ OGOREVC (SI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8691746
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IHELP

003

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(10) 09 aparelhos de ensino audiovisual,
equipamentos e aparelhos para salvamento;
programas de computador, gravados; quadros de
avisos eletrônicos; monitores (hardware de
computador); telas de vídeo; programas de
computador (software descarregável).
Prior.:201270177
14/02/2012 SI
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233078 14/08/2012
Tit.ANDRAZ OGOREVC (SI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8691746
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IHELP

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos do vestuário; calçados; artigos de
chapelaria; roupas de baixo, roupas de banho,
roupas de dormir.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233051 14/08/2012
003
Tit.FERTITTA ACQUISITIONSCO LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687552
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ULTIMATE POKER
NCL(10) 41 serviços de fornecimento de jogos e
apostas on-line; serviços de jogos de cassino,
"keno", bacará, roleta, pôquer e cartas on-line;
serviços de entretenimento, a saber, fornecimento de
jogos eletrônicos e de computador on-line; serviços
de organização e administração de jogos de carta e
concursos, concursos de jogos de azar e jogos de
cartas
interativos
on-line;
serviços
de
entretenimento, a saber, fornecimento de ambientes
virtuais nos quais os usuários podem interagir
através de jogos sociais para fins recreativos, de
lazer ou de entretenimento; serviços de fornecimento
de educação e informações na área de jogos de
computador on-line, jogos de cartas on-line e jogos
de cassino on-line por meio de uma rede global de
computadores; serviços de fornecimento de notícias
e infromações na área de jogos de azar on-line,
jogos de pôquer de computador on-line, comentários
de comunidades de pôquer, links relacionados ao
pôquer e infromações e notícias sobre pôquer por
meio de uma rede global de computadores; serviços
de fornecimento de boletins na área de apostas online e off-line por meio de correio eletrônico; serviços
de entretenimento sob a forma de programa de
televisão contínuo nas áreas de jogos de sorte e
pôquer; serviços de organização e realização de
torneios e concursos de jogos de azar.

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de publicação de textos
publicitários; serviços de aluguel de espaço
publicitário; serviços de aluguel de tempo de
propaganda em mídia de comunicação; serviços de
aluguel de material publicitário; serviços de
propaganda on-line em uma rede de computadores;
serviços de informações comerciais; serviços de
aconselhamento e informações comerciais para
consumidores
(serviços
de
orientação
a
consumidores); serviços de consultas comerciais;
serviços de pesquisa comercial; serviços de
investigações comerciais; serviços de consultoria em
organização comercial; serviços de apresentação de
produtos em mídias de comunicação para fins
varejistas; serviços de demonstração de produtos;
serviços de preparação de colunas de publicidade;
serviços de testes psicológicos para a seleção de
pessoal; serviços de clipping de notícias; serviços de
compilação de estatísticas; serviços de especialistas
em eficiência; serviços de gerenciamento de
arquivos computadorizados.
Prior.:201270177
14/02/2012 SI
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233086 14/08/2012
Tit.ANDRAZ OGOREVC (SI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8691746
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IHELP

003
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CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(10) 38 serviços de comunicação por telefone
celular; serviços de envio de mensagens; serviços
de transmissão auxiliada por computador de
mensagens e imagens; serviços de quadros de
avisos eletrônicos (serviços de telecomunicações);
serviços de telefonia; serviços de comunicações por
telefone; serviços de agências de notícias, serviços
eletrônicos de notícias.
Prior.:201270177
14/02/2012 SI
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

televisiva; serviços de fornecimento de informações
on-line no campo de entretenimento de televisão,
filme cinematográfico e vídeo pela internet; serviços
de fornecimento de entretenimento de televisão,
filme cinematográfico e vídeo por meio de
dispositivos de comunicação sem fio; serviços de
entretenimento sob a forma de imagens e vídeos
não descarregáveis apresentando entretenimento e
programas de televisão transmitidos através da
internet ou redes de comunicação sem fio; serviços
de entretenimento, a saber, fornecimento de jogos
de computador on-line; serviços de jornais on-line, a
saber, blogs apresentando opiniões e informações
pessoais; serviços de organização de eventos de
entretenimento
e
culturais;
serviços
de
entretenimento sob a forma de concursos,
competições e jogos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233132 14/08/2012
Tit.GK GFD LIMITED (CY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687544
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TORNADO ENERGY

003

No.840233094 14/08/2012
003
Tit.SII REAL ESTATE HOLDINGS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687579
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHERATON
NCL(10) 43 serviços de acomodações temporárias;
serviços de hotéis, estações de férias, motéis,
pousadas; serviços de fornecimento de alimentos e
bebidas; serviços de bar e restaurante.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233108 14/08/2012
Tit.SII REAL ESTATE HOLDINGS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687579
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 24.17.5; 27.5.1
NCL(10) 32 bebidas não alcoólicas, incluindo
bebidas
energéticas;
águas
gaseificadas;
preparações para fazer águas gaseificadas.
Procurador: ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER
WEGMANN
No.840233140 14/08/2012
003
Tit.TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0137960
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FOX SPORTS 3
NCL(10) 38 serviços de teledifusão e transmissão de
televisão; serviços de radiodifusão.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 5.13.7; 27.5.21
NCL(10) 43 serviços de acomodações temporárias;
serviços de hotéis, estações de férias, motéis,
pousadas; serviços de fornecimento de alimentos e
bebidas; serviços de bar e restaurante.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233116 14/08/2012
003
Tit.TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0137960
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FOX SPORTS 2
NCL(10) 38 serviços de teledifusão e transmissão de
televisão; serviços de radiodifusão.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233124 14/08/2012
003
Tit.TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0137960
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FOX SPORTS 2
NCL(10) 41 serviços de produção e distribuição de
programas de televisão, filmes cinematográficos e
entretenimento
audiovisual;
serviços
de
entretenimento sob a forma de programação

No.840233159 14/08/2012
003
Tit.TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0137960
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FOX SPORTS 3
NCL(10) 41 serviços de produção e distribuição de
programas de televisão, filmes cinematográficos e
entretenimento
audiovisual;
serviços
de
entretenimento sob a forma de programação
televisiva; serviços de fornecimento de informações
on-line no campo de entretenimento de televisão,
filme cinematográfico e vídeo pela internet; serviços
de fornecimento de entretenimento de televisão,
filme cinematográfico e vídeo por meio de
dispositivos de comunicação sem fio; serviços de
entretenimento sob a forma de imagens e vídeos
não descarregáveis apresentando entretenimento e
programas de televisão transmitidos através da
internet ou redes de comunicação sem fio; serviços
de entretenimento, a saber, fornecimento de jogos
de computador on-line; serviços de jornais on-line, a
saber, blogs apresentando opiniões e informações
pessoais; serviços de organização de eventos de
entretenimento
e
culturais;
serviços
de
entretenimento sob a forma de concursos,
competições e jogos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840233167 14/08/2012
003
Tit.RBS PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68737857000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: O SOL DIÁRIO
NCL(10) 16 jornais, revistas, livros e impressos;
publicações periódicas; álbuns, moldes de papel;
material escolar [papelaria]; material de escritório;
produtos de papelaria (pastas, envelopes, blocos de
anotações, cartões); materiais impressos; manuais
impressos; publicações impressas; encartes; mídia
impressa;
envelopes
[papelaria];
envelopes
(máquinas de escritório para fechar); escritório
(materiais de), exceto móveis; marcadores de livros;
blocos [papelaria]; blocos de notas [cadernos];
blocos de papel em múltiplas vias [papelaria]; blocos
para anotações; blocos para desenho; caderneta de
nota; agenda; diário; calendários; calendário de
folhas destacáveis; anuário; moldes para confecção
de vestuário; cartazes [pôsteres]; decalques; cartas,
cartões; cartões de felicitações; cartões de
participação [papelaria]; catálogos; caderno escolar;
livros para escrever ou desenhar; livros de canções
[song books (ingl.)]; livro de bolso; material didático;
artigos para encadernação; folhetos; reproduções
gráficas; almanaques; altas; gravuras, litografia;
desenhos impressos; estojos de tintas [material
escolar]; estojos para canetas; estojos para artigos
de escrever [material de escritório]; impressão
(conjuntos portáteis para) [material de escritório];
lápis de carvão; lápis para lousa; lapiseiras; minas
de lápis; suportes para canetas e lápis; giz para
escrever; caneta com multi-uso [p.e. caneta-relógio,
caneta-lanterna]; canetas-tinteiro; caneta comum ou
de precisão para desenho técnico; carga para
caneta; elásticos para escritório; pastas [papelaria];
pastas de arquivo; pastas para papéis; revistas em
quadrinhos; cromos; etiquetas adesivas [papelaria];
etiquetas, exceto de tecido; fitas de papel; fitas
adesivas para papelaria ou para uso doméstico; fita
adesiva (porta)[material de escritório]; furadores
[material de escritório]; borrachas para apagar;
brochuras; fotografias; fotografias (suportes para);
imagens [representações gráficas]; fichários para
papéis soltos; caixas para canetas; cartão postal;
clipes de papel; clipes para canetas; decalcomania;
desenhar (instrumentos para); móveis de arquivo
[material de escritório]; papel para cópias [papelaria];
papelão (artigos de); desenho (esquadros para);
diagramas; bilhetes.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233175 14/08/2012
003
Tit.RBS PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68737857000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: O SOL DIÁRIO
NCL(10) 38 serviços de telecomunicações; serviços
de comunicação em rádio e televisão; serviços de
difusão de programas de rádio e televisão; serviços
de radiodifusão em suas diversas modalidades;
serviços de comunicação por terminais de
computador, transmissão de mensagem e de
imagens por meio de computador, correio eletrônico,
serviços de provimento de acesso via internet;
serviços de agência de notícias, informações sobre
telecomunicação, comunicação por redes de fibra
óptica, comunicações por telefone, radiodifusão,
teledifusão; serviços de comunicação por televisão a
cabo, fornecimento de acesso a banco de dados
[informação];
serviços
de
fornecimento
de
mecanismos de busca para obtenção, manutenção e
distribuição de dados a partir de um banco de dados
localizado em uma rede mundial de computadores
(se o serviço for o provimento de acesso a um
website) [informação]; serviços de comunicação e de
provimento de acesso via internet, agenciamento e
distribuição de notícias e informações; serviços de
telecomunicações e difusão de programas para
televisão, website, como provedor, mecanismo de
busca a partir de um banco de dados, fornecimento
de acesso a usuários a uma rede mundial de
computadores, fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
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computadores;
serviços
de
teleconferência,
execução de serviços de rádio difusão sonora, sons
e imagens de seus serviços afins correlatos, tais
como, serviço especial de música funcional,
repetição ou retransmissão de sons, sinais de
imagem e som de radiodifusão, bem como a
exploração de empreendimentos, mediante a
obtenção do governo federal de concessão e ou
permissão na forma da lei vigente, televisão
executiva e serviços de comunicação via internet.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233183 14/08/2012
003
Tit.FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - FECOMÉRCIO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42591099000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NÚCLEO CRIATIVO
NCL(10) 35 serviços de orientação ao consumidor;
serviços de consultoria em gestão de negócios;
serviços de assessoria em gestão de negócios.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233191 14/08/2012
003
Tit.FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - FECOMÉRCIO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42591099000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NÚCLEO CRIATIVO
NCL(10) 36 serviços de fomento comercial.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233205 14/08/2012
003
Tit.SHIMANO INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117269
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHIMANO DYNALAST
NCL(10) 25 calçados; sapatos em especial calçados
de ciclismo; palmilhas, em especial palmilhas para
calçados de ciclismo; malhas [vestuário], em
especial meias, meias compridas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840233213 14/08/2012
Tit.GK GFD LIMITED (CY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687544
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TORNADO ENERGY

003

CFE(4) 27.1.13; 27.5.1
NCL(10) 32 bebidas não alcoólicas, incluindo
bebidas
energéticas;
águas
gaseificadas;
preparações para fazer águas gaseificadas.
Procurador: ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER
WEGMANN
No.840234953 16/08/2012
003
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARKET PLACE EXTRA

CFE(4) 24.7.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio eletrônico ("e-commerce") de
produtos nacionais ou estrangeiros, incluindo
eletrodomésticos, eletroeletrônicos, artigos de
higiene, saúde, cosméticos e perfumaria, brinquedos
e jogos, livros, material didático, joias, relógios,
instrumentos musicais, produtos alimentícios,
bebidas alcoólicas e não alcoólicas, móveis e artigos
para decoração, utensílios e produtos para casa e
cozinha, artigos de papelaria e desenho, artigos e
alimentos para animais, artigos, produtos e
aparelhos para a prática de esportes, artigos do
vestuário, produtos e equipamentos de informática,
produtos automotivos, ferramentas elétricas e não
elétricas; serviços de assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
publicidade on-line em rede de computadores;
promoção de venda (para terceiros); serviços de
compilação e disponibilização de listas de
casamento; serviço de comparação de preços;
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos); serviço de apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comercio
varejista (ompi); serviço de atendimento ao cliente
(s.a.c); serviço de orientação ao consumidor.
Procurador: RICCI & ASSOC. PROPR. INTELEC.
S/S LTDA
No.840235410 16/08/2012
Tit.DANIEL FERREIRA ALVES - ME (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14739140000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALPHA DESIGN

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 administração de imóveis; compra,
vende e aluga imoveis; aluguel de escritórios
[imóveis]; apartamentos (aluguel de -); avaliação
imobiliária; imobiliária (avaliação-); imobiliárias
(agência -) de locação de apartamentos; imobiliários
(corretores -); imóveis (arrendamento de -)
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840235453 16/08/2012
003
Tit.O TEMAKINHO RESTAURANTE EIRELI LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11697979000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: O TEMAKINHO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 restaurantes especializado em comida
japoneza;
auto-serviço
(restaurantes
de-);
lanchonetes
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840235461 16/08/2012
003
Tit.MAIS QUE FRANGO - LANCHES LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05564142000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Q'FRANGO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de montagem, incluídos nesta
classe; reparação e conservação de painéis,
luminosos, placas, back-light, letreiros, cartazes de
anúncio e propaganda
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840235445 16/08/2012
003
Tit.ÁGAPE CONSULTORIA E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09449838000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ÁGAPE IMÓVEIS DO NORDESTE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 restaurantes; auto-serviço (restaurantes
de-); lanchonetes; bar (serviços de-); cafés [bares]
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840235470 16/08/2012
Tit.INSTITUTO JÚLIO SIMÕES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08348620000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VÁ E VOLTE COM VIDA

003
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NCL(10) 41 vídeos (produção de -); shows
(produção de -); produção musical, produção de
vídeos; produção de eventos artístico e musical;
entretenimento
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840235518 16/08/2012
003
Tit.HELP LOG TRANSPORTES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12945197000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HELP LOG TRANSPORTES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 organização, condução e incentivo a
participação em programas voluntários e projetos
comunitários nas áreas de educação e cultura
[serviços de educação, organização de exposições
para fins culturais ou educativos]; serviços de
educação no trânsito e serviços de educação
alimentar e nutricional
Procurador: DR. EDUARDO MARTINELLI JÚNIOR
No.840235488 16/08/2012
003
Tit.SOUZA & FRANKLIN SERVIÇOS E COMÉRCIO
DE CHAVEIROS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16501635000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHAVEIRO 24 HORAS CAMPINAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 frete [transporte de mercadorias];
mercadorias (entrega de -); transporte; transporte
por carro e moto; entrega de mercadorias; entrega
de pacotes; transporte rodoviário de cargas
municipais, intermunicipais, interestaduais, entregas
rápidas de malotes por meio, veículos terrestres e
motos
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de chaves e fechaduras,
dobradiças e cadeados
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA

No.840235500 16/08/2012
003
Tit.RODRIGO SOARES BATISTA ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12082246000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOCO ILUMINAÇÃO PERSONALIZADA

CFE(4) 27.5.1

No.840235542 16/08/2012
003
Tit.BAXTER INTERNATIONAL INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0013528
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEXTERONE
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas injetáveis
para uso em desordens circulatórias e cardíacas
agudas.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840235550 16/08/2012
003
Tit.CONCABOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01397430000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONCABOS

No.840235526 16/08/2012
Tit.JOSÉ MORENO DE MOURA - ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24568925000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SABOR TROPICAL

No.840235496 16/08/2012
003
Tit.PIAZZA TECHNOLOGIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687650
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PIAZZA
NCL(10) 42 hospedagem de uma plataforma on-line
de comunidade orientada com a finalidade de
permitir que os usuários registrados participem de
discussões, obtenham feedback de outros e
obtenham respostas a perguntas sobre temas de
interesse pessoal e para outros usuários não
registrados pesquisarem este conteúdo com base
em sua necessidades.
Prior.:85/546,121
17/02/2012 US
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

calças; echarpe; bermudas; calças compridas;
cachecois; calças; confeccionado [vestuário] ;
malhas [vestuário]; agasalhos para as mãos; cintos
[vestuário]; gravatas; luvas [vestuário]; macacões;
sobretudos [vestuário]; capotes; chapéus; bonés;
coletes; vestuários
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de compra e venda de
materiais elétricos, eletrônicos, vigilância (aparelhos
elétricos de-); tubos para descargas elétricas, exceto
para iluminação; transmissões de sinais eletrônicos;
transistores
[eletrônicos];
transformadores
[eletricidade]
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840235569 16/08/2012
Tit.CE TRADEMARK LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8472599
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REVOLT

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 sorvetes; comestíveis (gelados -);
picolés
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840235534 16/08/2012
003
Tit.GOMES & QUEIROZ CONFECÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10301704000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: K RISMA MODAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 saias; artigos de malha [vestuário];
blazers [vestuário]; camisas; casacos [vestuário];
jaleco; vestuário, camisetas; jaquetas; meias; meias-

CFE(4) 25.12.25; 26.11.12; 27.5.1
NCL(10) 38 serviços de teledifusão por cabo,
serviços de teledifusão por satélite, serviços de
radiodifusão por cabo, serviços de radiodifusão por
satélite, serviços de teledifusão, de radiodifusão e
difusão de programas através de uma rede mundial
de computadores; fornecimento de salas de batepapo on-line para a transmissão de mensagens
entre usuários de computadores sobre os temas de
televisão e entretenimento; fornecimento de quadros
de boletins eletrônicos on-line para transmissão de
mensagens entre usuários de computadores e de
dispositivos móveis sobre os temas de televisão e
entretenimento; fornecimento de transmissão de
upload e download de toques, voz, música, mp3s,
gráficos, jogos, imagens de vídeo, informação, e
notícias através de redes globais e locais de
computadores e de redes de comunicação sem fio;
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serviços de envio e recepção de mensagens de voz
e de texto entre dispositivos eletrônicos através de
redes globais e locais de computadores e redes de
comunicação sem fio.
Prior.:85/545/351
16/02/2012 US
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840235577 16/08/2012
003
Tit.GERRI ADRIANO ALVES DE ALMEIDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06244854000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SETE ESTRELAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de -)
[treinamento físico e para a saúde]; academia com
atividade de recreação e lazer
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840235607 16/08/2012
Tit.WANESSA KARLA SILVA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08898864000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WK

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 29 leite pasteurizado, resfriado, filtrado,
esterilizado, homogeneizado, fabricação laticínios;
bebidas lácteas [onde o leite predomina]; leite
(produtos do-); leite; nata [derivado do leite];
manteiga; margarina; creme chantilly; queijos;
iogurte; coalho; requeijão
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840235585 16/08/2012
003
Tit.PROV COMERCIAL ELETRICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08896009000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ILLUMINATI

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 campainhas elétricas campainhas
elétricas de porta cercas elétricas; condensadores
ópticos;
condutores
elétricos;
condutos
de
eletricidade
[eletrodutos];
condutos
elétricos
<material para -) [fios, cabos] ; conectores
[eletricidade]; conexões elétricas; conexões para
linhas elétricas; conjuntores ; controle remoto de
operações industriais (instalações elétricas para -)
conversores elétricos; descargas elétricas, (tubos
para -), exceto para iluminação; disjuntores;
dispositivos
antiinterferência
[eletricidade];
eletrônicos (caixas -); fechaduras elétricas; fios
elétricos; fios para identificação para fios elétricos;
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840235593 16/08/2012
Tit.PRIME ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12940606000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRIME ACADEMIA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 túnicas; uniformes; aventais (vestuário];
guarda-pós; pulôveres; sobretudos vestuário];
camisetas; parcas; calças; capotes; capuzes
[vestuário]; luvas sem dedos; luvas [vestuáhol;
calças compridas; couro (roupas de imitaçáo de -);
impermeáveis (roupas -); echarpe; agasalhos para
as mãos; confeccionado (vestuário -); couro (roupas
de -); jaleco; casaco para operadoi suéteres; bonés;
casacos [vestuário]; corpete; jérseis [vestuário);
malhas [vestuário]; trajes; coletes; faixas [vestuário];
palet< penhoar; ternos; vestuário incluido nesta
classe; blazers. [vestuário];camisas; jaquetas;
macacões;
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 25.12.25; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de entretenimento, a saber,
serviços de programas de televisão, de rádio, de
internet e de satélite sobre ação ao vivo, drama,
comédia, ficção científica, animação, música e
notícias; serviços de produção de programas
televisivos, a saber, espetáculos de dança, shows
musicais, shows de prêmios de vídeo, shows de
prêmio de música, espetáculos de comédia, game
shows, espetáculos de variedades especiais e
eventos desportivos que são transmitidos ao vivo ou
gravados para posterior transmissão; concertos
musicais ao vivo e noticiários de tv; produção de
concursos de talentos e de eventos de prêmios de
música e televisão; organização e apresentação de
exposições de memorabilia de entretenimento e
produtos relacionados a estilo e moda; fornecimento
de informações on-line no campo do entretenimento
sobre programas de rádio e televisão; serviços de
entretenimento na natureza de programas interativos
on-line sobre dança, música, vídeo, comédia,
variedades especiais e esportes fornecidos por meio
de redes locais e globais de computadores.
Prior.:85/545/351
16/02/2012 US
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840235640 16/08/2012
003
Tit.REPRESENTA - TECNOLOGIA E SERVIÇOS
LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04566307000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EVOLUÇÃO ENVIDRAÇAMENTO
NCL(10) 42 arquitetura; design e decoração de
interiores; projeto de arquitetura
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840235658 16/08/2012
Tit.ANTONIO CESAR LEITE DE LUCENA
DIVISORIAS E FORROS (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13830762000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DIVIMULT

003

No.840235615 16/08/2012
003
Tit.LODESTAR ANSTALT (LI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4833058
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE WILD GEESE
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840235623 16/08/2012
003
Tit.STRYKER NV OPERATIONS LIMITED (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8517215
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRANSFORM
NCL(10) 10 cateteres balão de oclusão médica.
Prior.:85/556,497
29/02/2012 US
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.840235631 16/08/2012
Tit.CE TRADEMARK LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8472599
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REVOLT

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 instalação de portas; janelas; divisórias
e forros, tetos
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840235666 16/08/2012
003
Tit.REPRESENTA - TECNOLOGIA E SERVIÇOS
LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04566307000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EVOLUÇÃO ENVIDRAÇAMENTO
NCL(10) 35 comércio de vidros; materiais de
construção; móveis, equipamentos e suprimentos de
informatica, áudio e vídeo
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Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840235674 16/08/2012
003
Tit.ANHANGUERA COMÉRCIO DE VEÍCULOS
USADOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10617344000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANHANGUERA CAMINHÕES

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DON GUSTICO
NCL(10) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café, farinhas e preparações
feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes;
açúcar, mel, xarope de melaço; lêvedo, fermento em
pó; sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos);
especiarias; gelo
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840235720 16/08/2012
Tit.SANOFI (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0095451
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QUALIDADE FILIAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de automóveis, comércio sob
consignação e intermediação de caminhões,
camionetes, ônibus, microônibus, máquinas para uso
agropecuário,
terraplenagem,
mineração
e
construção novos e usados
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840235682 16/08/2012
003
Tit.QUALA INC. (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6490140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JUVENA
NCL(10) 32 bebidas sem alcoól, bebidas de frutas e
suco de frutas, xaropes e outras preparações para
elaborar bebidas
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840235690 16/08/2012
Tit.QUALA INC. (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6490140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JUVENA

003

003

No.840235704 16/08/2012
003
Tit.SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)
(CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8493596
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SWATCH OCCUPY YOUR WRIST
NCL(10) 14 metais preciosos e suas ligas e produtos
feitos destes materiais ou folheados, incluídos nesta
classe; jóias, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e
instrumentos cronométricos.
Prior.:51847/2012
16/02/2012 CH
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840235712 16/08/2012
Tit.QUALA INC. (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6490140

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 16 material promocional impresso.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840235780 16/08/2012
Tit.SANOFI (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0186309
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FARMACOVIGILÂNCIA

CFE(4) 1.1.1; 1.17.25; 26.13.25; 26.15.1; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços de programa de qualidade.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 32 bebidas sem alcoól, bebidas de frutas e
suco de frutas, xaropes e outras preparações para
elaborar bebidas
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA

003

No.840235771 16/08/2012
003
Tit.ALUMA SYSTEMS INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8693544
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EASYSET
NCL(10) 42 serviços científicos e tecnológicos e
pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de
análise industrial e pesquisa.
Prior.:1584286
29/06/2012 CA
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

No.840235747 16/08/2012
Tit.QUALA INC. (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6490140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DON GUSTICO

No.840235755 16/08/2012
003
Tit.ALUMA SYSTEMS INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8693544
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EASYSET
NCL(10) 37 construção civil; reparos; serviços de
instalação.
Prior.:1584286
29/06/2012 CA
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840235763 16/08/2012
Tit.SANOFI (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0186309
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FARMACOVIGILÂNCIA

CFE(4) 1.1.1; 1.17.25; 26.13.25; 26.15.1; 27.5.1
NCL(10) 16 material promocional impresso.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840235739 16/08/2012
Tit.SANOFI (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0186309
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUALIDADE FILIAL

Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA

003

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços de programa de qualidade.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 5.9.6; 5.9.8; 11.3.20; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café, farinhas e preparações
feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes;
açúcar, mel, xarope de melaço; lêvedo, fermento em
pó; sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos);
especiarias; gelo

No.840235798 16/08/2012
Tit.SANOFI (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0186309
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INFOTECA MÉDICA

003
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CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 16 material informativo impresso.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840235801 16/08/2012
Tit.SANOFI (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0186309
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INFOTECA MÉDICA

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de biblioteca on-line para
consulta, disponível em sites, não descarregável.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
003
No.840235836 16/08/2012
003
Tit.KORN/FERRY INTERNATIONAL (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6728715
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ATTRACT ENGAGE DEVELOP RETAIN
NCL(10) 16 impressos, a saber, livros, revistas,
artigos por escrito, boletins, manuais, cartões
informativos, brochuras e materiais educacionais na
área de desenvolvimento e gerenciamento de
recursos humanos, recrutamento de executivos,
gerenciamento de talentos e desenvolvimento de
liderança.
Prior.:85/545,261
16/02/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços educacionais; serviços de
fornecimento de treinamento interno e externo,
assim como de apresentações na área médica.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840235810 16/08/2012
Tit.SANOFI (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0186309
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARTIGOTECA

003

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 16 material promocional impresso.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840235828 16/08/2012
Tit.SANOFI (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0186309
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARTIGOTECA

003

No.840235844 16/08/2012
003
Tit.KORN/FERRY INTERNATIONAL (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6728715
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATTRACT ENGAGE DEVELOP RETAIN
NCL(10) 35 serviços de busca, recrutamento e
posicionamento de executivos, serviços de
consultoria de negócios na área de desenvolvimento
e gerenciamento de recursos humanos; serviços de
auditoria para determinar capacidade de gestão de
negócios; serviços de organização, a saber, serviços
para organizar e coordenar gerenciamento de
talentos; serviços de gerenciamento de carreira, a
saber, gerenciamento de executivos; serviços de
aconselhamento e consultoria de emprego na área
de recrutamento de executivos.
Prior.:85/545,261
16/02/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840235852 16/08/2012
003
Tit.KORN/FERRY INTERNATIONAL (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6728715
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATTRACT ENGAGE DEVELOP RETAIN
NCL(10) 41 serviços educacionais, a saber,
realização de aulas, seminários, oficinas e
conferências na área de recursos humanos; serviços
de fornecimento de publicações on-line sob a forma
de livros, revistas, artigos por escrito, boletins e
estudos
na
área
de
desenvolvimento
e
gerenciamento de recursos humanos, recrutamento
de executivos, gerenciamento de talentos e
desenvolvimento de liderança.
Prior.:85/545,261
16/02/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840235860 16/08/2012
003
Tit.KARNEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15190412000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAMPEÕES DO NORDESTE JERKED
BEEF CARNE BOVINA SALGADA, CURADA E
DESSECADA

CFE(4) 8.7.25
NCL(10) 29 entreposto de carnes e derivados
(industrialização de produtos da carne).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840235879 16/08/2012
003
Tit.KORN/FERRY INTERNATIONAL (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6728715
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATTRACT ENGAGE DEVELOP RETAIN
NCL(10) 42 serviços de fornecimento de uso
temporário de software não descarregável on-line na
área de recursos humanos que permite que os
usuários realizem avaliação on-line de aptidões de
liderança e gerenciais, desempenho de funções e
desenvolvimento de funções e que permite que os
usuários aperfeiçoem habilidades de recrutamento,
análise e avaliação para fins de implementação de
desenvolvimento de liderança.
Prior.:85/545,261
16/02/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840235887 16/08/2012
003
Tit.FACEBOOK, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7968744
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RINGMARK
NCL(10) 09 software de computador; ferramentas de
desenvolvimento de software de computador;
ferramentas de desenvolvimento de aplicativo móvel;
software de computador para uso como uma
interface de programação de aplicativo (api);
software
de
computador
para permitir
o
desenvolvimento, a avaliação, a testagem e a
manutenção de aplicativos móveis; interface de
programação de aplicativo (api) para software de
computador que permite o desenvolvimento, a
avaliação, a testagem e a manutenção de aplicativos
móveis.
Prior.:TO/M/12/02540 05/03/2012 TO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840235895 16/08/2012
003
Tit.FACEBOOK, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7968744
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RINGMARK
NCL(10) 38 serviços de telecomunicações; serviços
de telecomunicações, a saber, desenvolvimento,
avaliação e testagem de aplicativos móvel em redes
de operadoras, sistemas operacionais móveis e
dispositivos eletrônicos portáteis de comunicação;
serviços de telecomunicações, a saber, transmissão
eletrônica de dados, mensagens e informações.
Prior.:TO/M/12/02540 05/03/2012 TO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840235909 16/08/2012
003
Tit.RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED
(GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0105350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HYDRA
NCL(10)
05
preparações
e
substâncias
farmacêuticas para o alívio e o tratamento de dores
de garganta e infecções na boca e garganta;
confeitos medicamentosos.
Procurador: DI BLASI, PARENTE E ASS. PROP.
IND. LTDA
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No.840235917 16/08/2012
003
Tit.FACEBOOK, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7968744
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RINGMARK
NCL(10) 42 serviços científicos e tecnológicos e
pesquisa e projeto relacionados a estes; serviços de
pesquisa e análise industriais; serviços de projeto e
desenvolvimento de hardware e software de
computador; serviços de consultoria técnica na área
de aplicativos móveis; serviços de prestador de
serviço de aplicativo (asp) apresentando software
que permite o desenvolvimento, a avaliação, a
testagem e a manutenção de aplicativos móveis;
serviços de fornecimento de uso temporário de
software de computador não descarregável que
permite o desenvolvimento, a avaliação, a testagem
e a manutenção de aplicativos móveis.
Prior.:TO/M/12/02540 05/03/2012 TO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840235925 16/08/2012
Tit.FACEBOOK, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7968744
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RINGMARK

003

CFE(4) 26.4.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 09 software de computador; ferramentas de
desenvolvimento de software de computador;
ferramentas de desenvolvimento de aplicativo móvel;
software de computador para uso como uma
interface de programação de aplicativo (api);
software
de
computador
para permitir
o
desenvolvimento, a avaliação, a testagem e a
manutenção de aplicativos móveis; interface de
programação de aplicativo (api) para software de
computador que permite o desenvolvimento, a
avaliação, a testagem e a manutenção de aplicativos
móveis.
Prior.:TO/M/12/02541 05/03/2012 TO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840235933 16/08/2012
Tit.FACEBOOK, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7968752
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RINGMARK

003

CFE(4) 26.4.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 38 serviços de telecomunicações; serviços
de telecomunicações, a saber, desenvolvimento,
avaliação e testagem de aplicativos móvel em redes
de operadoras, sistemas operacionais e dispositivos
eletrônicos portáteis de comunicação; serviços de
telecomunicações, a saber, transmissão eletrônica
de dados, mensagens e informações.

Prior.:TO/M/12/02541 05/03/2012 TO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840235941 16/08/2012
003
Tit.RECKITT BENCKISER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0391034
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEALTH HYGIENE HOME
NCL(10) 03 preparações de limpeza, decapagem e
abrasivas; preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia e em lavalouças; preparações para máquinas de lavar louças;
limpadores, purificadores e desodorizantes de
máquinas de lavar louças; agentes de enxágue;
preparações de polimento para cozinha e vidro;
preparações para uso em lavanderia; produtos de
limpeza para carpete; detergentes; sabões;
amaciantes de tecidos, aditivos para uso em
lavanderia; preparações removedoras da mancha;
preparações de pré-lavagem e tratamento de
manchas; goma; anil para uso em lavanderia;
preparações de polimento para cozinha e vidro;
preparações descalcificantes para uso doméstico;
removedores de ferrugem, removedores de graxas;
preparações desentupidoras de pia e ralo;
preparações para prevenção de limo, ferrugem ou
graxa; preparações de toalete não-medicamentosas;
loções capilares; preparações para o cuidado da
pele não medicamentosos; preparações cosméticas
e de beleza; loções e cremes cosméticos; loções,
géis e cremes hidratantes; esfoliantes; preparações
clareadoras todas para uso pessoal; preparações
para barbear; preparações depilatórias; ceras
depilatórias; preparações, incluindo cremes, géis e
musses, para uso antes, durante e após o barbear;
perfumes; óleos essenciais; preparações nãomedicamentosas para o banho em forma de sais
(óleos e produtos para uso em banho de imersão);
preparações hidratantes; óleos de massagem;
cremes de massagem; géis de massagem;
preparações não-medicamentosas para o cuidado
com as partes íntimas do corpo, pomadas,
preparações não-medicamentosas para o cuidado
dos pés, corpo e pele; preparações para o cuidado
das unhas; cremes, géis, loções, óleos, bálsamos,
pós, talcos em pó e sprays para uso nos pés, corpo
e pele; preparações não-medicamentosas para o
tratamento,
cuidado,
limpeza,
emoliência,
revitalização e relaxamento dos pés, corpo e pele;
preparações não-medicamentosas para o banho em
forma de sais, óleos e produtos para uso em banho
de imersão); produtos para banho de imersão em
forma de tabletes; desodorantes; cremes, géis,
loções, pós, talcos em pó e sprays desodorantes;
desodorantes impregnados em palmilhas; sprays
para ambientes (fragrâncias, exceto para uso
pessoal); preparações perfumadoras para a
atmosfera; incenso e cones de incenso.
Procurador: DI BLASI, PARENTE E ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840235950 16/08/2012
Tit.FACEBOOK, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7968752
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RINGMARK

003

CFE(4) 26.4.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços científicos e tecnológicos e
pesquisa e projeto relacionados a estes; serviços de
pesquisa e análise industriais; serviços de projeto e
desenvolvimento de hardware e software de

computador; serviços de consultoria técnica na área
de aplicativos móveis; serviços de prestador de
serviço de aplicativo (asp) apresentando software
que permite o desenvolvimento, a avaliação, a
testagem e a manutenção de aplicativos móveis;
serviços de fornecimento de uso temporário de
software de computador não descarregável que
permite o desenvolvimento, a avaliação, a testagem
e a manutenção de aplicativos móveis.
Prior.:TO/M/12/02541 05/03/2012 TO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840235968 16/08/2012
003
Tit.LDR INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01790247000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DELRIO CORPO PERFEITO

CFE(4) 2.3.5; 2.9.25; 27.5.1
NCL(10) 25 soutiens, calcinhas, cintas, corpinhos,
corseletes; roupas e artigos do vestuário de uso
comum, para prática de esportes, para uso
profissional, incluindo roupa íntima, roupas de
banho, lingerie, pijamas, enxovais de bebê, calçados
em geral, chapéus, cintos, luvas, botas para prática
de esportes, sapatos para fazer esportes roupas de
ginástica, roupas para esqui náutico, vestuário para
ciclista, uniformes e guarda-pós, sendo todos os
produtos anteriormente mencionados pertencentes a
esta classe.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840235976 16/08/2012
003
Tit.GENERAL ELECTRIC COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0051446
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POWERTREAT
NCL(10) 01 substâncias químicas para uso no
tratamento de sistemas de geração de energia e
geração de vapor, depuradores de gás, sistemas de
refrigeração,
sistemas
de
manuseio
e
armazenamento de carvão, sistemas de manuseio
de cinzas, sistemas de tratamento de águas
afluentes e efluentes.
Prior.:85/546,260
17/02/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840235984 16/08/2012
003
Tit.GENERAL ELECTRIC COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0051446
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POWERTREAT
NCL(10) 09 programas de software de modelagem e
preditivo para uso no tratamento de combustíveis e
em sistemas de combustão de combustíveis.
Prior.:85/546,260
17/02/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840235992 16/08/2012
003
Tit.OMEGA S.A. (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0095362
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SPEEDMASTER '57
NCL(10) 14 metais preciosos e suas ligas e produtos
nessas matérias ou folheados, não incluídos em
outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas;
relojoaria e instrumentos cronométricos.
Prior.:626381
20/02/2012 CH
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Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840236000 16/08/2012
003
Tit.NETZSCH-MOHNOPUMPEN GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5110734
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: T.PROC
NCL(10) 07 bomba de êmbolo rotativo e suas partes.
Prior.:30 2012 015 910 21/02/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236018 16/08/2012
003
Tit.RECKITT BENCKISER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0391034
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEALTH HYGIENE HOME
NCL(10) 05 preparações e produtos farmacêuticos,
medicinais, veterinários e sanitários; preparações e
substâncias farmacêuticas contendo propriedades
antiinflamatórias,
antipiréticas
e
analgésicas;
preparações e bebidas medicamentosas para fazer
tais bebidas; confeito medicinal; preparações
medicamentosas para o cuidado com a pele;
preparações
sanitárias
para
fins
médicos;
substâncias dietéticas adaptadas para uso médico,
comida para bebês; drogas farmacêuticas; tinturas
medicinais; preparações medicamentosas para o
cuidado dos pés, corpo e pele; cremes, géis, loções,
óleos, bálsamos, pós, talcos em pó e sprays
medicamentosos para uso nos pés, corpo e pele;
preparações
medicamentosas,
sanitárias
ou
desinfetantes para o tratamento dos pés, corpo e
pele; preparações e aditivos medicinais e
terapêuticos para o banho em forma de sais, óleos
produtos para banhos de imersão; óleos para
imersão medicamentosos ou desinfetantes em forma
de
barra;
preparações
medicamentosas
e
farmacêuticas
contra
transpiração,
líquidos
medicinais para massagem; preparações de toalete
medicamentosas; produtos medicamentosos ou
farmacêuticos para uso em calos e pérnios;
almofadas e acolchoamento para a prevenção de
inflamações nos dedos dos pés e para o
engrossamento
das
calosidades
da
pele;
preparações medicamentosas para cura das unhas
encravadas dos pés; almofadas e palmilhas
medicamentosas;
materiais
para
curativos,
emplastros, emplastros em anéis, anéis para calos;
emplastros em adesivos, materiais para bandagens,
bandagens; preparações desinfetantes, anéis para
calos, produtos antisépticos; substância antifúngicas; materias impregnados com ou incorporado,
substâncias anti-fúngicas; bandagens para feridas;
almofadas;
preparações
e
substâncias
contraceptivas;
géis,
líquidos
e
cremes
espermicidas; lubrificantes e desinfetantes higiênicos
para uso na área da vagina, pênis e ânus;
lubrificantes pessoais; lubrificantes, géis, líquidos e
cremes para a saúde sexual e/ou aprimoramento da
performance sexual; suplementos para a saúde
sexual e/ou aprimoramento da performance sexual;
preparações e substâncias farmacêuticas, todas
relacionadas à saúde sexual e/ou à performance
sexual; preparações e substâncias diagnósticas
todas para fins de testes ginecológicos ou para o
diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis;
desinfetantes (exceto para assentar ou absorver
poeira); desinfetantes para uso doméstico ou para
fins higiênicos ou sanitários; preparações sanitárias;
artigos impregnados com um produto antiséptico;
preparações
anti-bacterianas,
preparações
desinfetantes, germicidas; inseticidas e miticidas;
repelentes de insetos; preparações para exterminar
e repelir vermes; fungicidas; desodorantes (exceto
para uso pessoal); preparações purificadoras do ar;
desodorantes e purificadores de tecidos.
Procurador: DI BLASI, PARENTE E ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840236026 16/08/2012
Tit.NETZSCH-MOHNOPUMPEN GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5110734
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: T.RURA

003

NCL(10) 07 bomba de êmbolo rotativo e suas partes.
Prior.:302012015909.5 21/02/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236034 16/08/2012
003
Tit.NETZSCH-MOHNOPUMPEN GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5110734
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: T.SANO
NCL(10) 07 bomba de êmbolo rotativo e suas partes.
Prior.:30 2012 015 912 21/02/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236042 16/08/2012
003
Tit.KA-CHING PAYMENTS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8693498
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SUMUP
NCL(10) 36 serviços financeiros, serviços de
processamento de transações de cartão de crédito e
de cartão de débito; transações de compensação
[bancário] e de conciliação via redes de
comunicações globais; serviços de processamento
de pagamento eletrônico; serviços de seguros;
serviços para executar e para processar transações
de pagamento com cartões de crédito, com cartões
de débito, com cartões de presente, à vista, e com
outras formas de pagamento; provimento de
ferramentas analíticas para facilitar o processamento
de pagamento; transações de cartão de crédito
eletrônico; transações de débito eletrônico;
transações à vista eletrônicas; serviços de
processamento de transações de pagamento;
serviços de processamento de pagamento,
especialmente serviços de processamento de
transação de cartão de crédito de cartão de débito e
de cartão de presente; serviços de transação
financeira especialmente provimento de transações
comerciais seguras e de opções de pagamento
usando um dispositivo móvel em um ponto de venda;
serviços para conciliação, a saber, transações de
processamento de pagamento com base em cartões
de crédito, em cartões de débito, em cartões de
presente, e em outras formas de pagamento;
simplificação da troca de informações financeiras
entre clientes e empresas relacionadas a transações
de comércio eletrônico; serviços de pagamento sem
dinheiro em espécie via telefones móveis e via sms;
serviços de transferência eletrônica de dinheiro.
Prior.:2623462
06/06/2012 GB
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840236050 16/08/2012
003
Tit.NETZSCH-MOHNOPUMPEN GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5110734
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: T.AGRI
NCL(10) 07 bomba de êmbolo rotativo e suas partes.
Prior.:30 2012 021 512 22/03/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236069 16/08/2012
003
Tit.RECKITT BENCKISER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0391034
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEALTH HYGIENE HOME
NCL(10) 08 cortadores de unha; lixas de unhas;
polidor de unhas; kits de manicure; instrumentos e
aparelhos de manicure; tesouras de unhas; lima para
unhas.
Procurador: DI BLASI, PARENTE E ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840236077 16/08/2012
003
Tit.PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0045195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: L & M JOIN THE RECORD BREAKERS

CFE(4) 3.1.1; 26.4.4; 26.11.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 34 tabaco, bruto ou manufaturado; produtos
de tabaco, incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas,
fumo para enrolar seus próprios cigarros, fumo de
cachimbo, fumo de mascar, rapé, cigarro
aromatizado de cravo; tabaco em pó umidificado
("snus"); substitutos do fumo (não para uso médico);
artigos para fumantes, incluindo papel e tubos para
cigarros, filtros para cigarros, latas de fumo, estojos
para cigarros e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de
bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
Prior.:548181/2012
11/04/2012 CH
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236085 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RALPH LAUREN

003

CFE(4) 2.1.20; 27.5.1
NCL(10) 18 produtos de couro, a saber, portadocumentos, mochilas, sacolas de praia, pastas de
documentos, bengalas, estojos de cartões, malas de
mão, estojos de chaves, alças de couro de ombro,
parasóis, carteiras de bolso, bolsas femininas,
sacos, bolsas escolares, mochilas escolares, bolsas
de alça lateral, bolsas de compras, malas, bolsas
para transporte de vestimentas; sacolas, baús de
viagem, valises, guarda-chuvas, carteiras.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236093 16/08/2012
003
Tit.RECKITT BENCKISER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0391034
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEALTH HYGIENE HOME
NCL(10) 10 aparelhos e instrumentos cirúrgicos,
médicos, ortopédicos, ortóticos, quiropódicos, de
cuidados com os pés, dentais e veterinários;
membros, olhos e dentes artificiais; aparelhos para
fixação de membros artificiais; materiais de sutura;
instrumentos, equipamentos e aparelhos para
higiene, ortopédicos e para tratamento e cuidado
dos pés e da pele; almofadas para o cuidado dos
pés; produtos de apoio para a correção dos pés
incluindo suportes para o arco do pé; aparelhos para
a separação e o endireitamento dos dedos do pé;
dispositivos protetores contra o endurecimento de
áreas com calosidades na pele e inflamação dos
dedos dos pés; calcanheiras, almofada para os
calcanhares; almofadas protetores para o peito do
pé; palmilhas para botinhas; anéis para os pés e
suporte para os pés; palmilhas para os sapatos,
palmilhas ortopédicas, palmilhas descartáveis,
palmilhas desodorizantes para calçados ortopédicos;
meias de compressão; meias de compressão
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graduada; meias de suporte médico; meias
ortopédicas e terapêuticas; meias para fins médicos,
cirúrgicos e/ou profiláticos; meias médicas e
cirúrgicas; meias compressoras para varizes;
aparelhos para exercitar o pé; artigos ortopédicos;
instrumentos e aparelhos para colocar bandagens;
aparelhos para a fixação dos dedos da mão e dos
pés; bandagens elásticas para juntas, polainas
elásticas, joelheiras elásticas, bandagens elásticas,
bandagens para a cintura, bandagens para fins
ortopédicos; aparelhos para medição, exame e
impressões dos pés; massageadores corporais;
massageadores
operados
eletricamente;
massageadores para o pé; aparelhos e dispositivos
terapêuticos
para
massagem
e/ou
banho;
preservativos;
dispositivos
contraceptivos
ou
profiláticos; aparelhos, instrumentos e dispositivos
de
massagem;
aparelhos,
instrumentos
e
dispositivos de massagem elétricos e eletrônicos;
massageadores
pessoais;
vibradores;
anéis
vibratórios; brinquedos sexuais para casais;
brinquedos sexuais; acessórios para uso sexual,
partes e acessórios para todos os produtos acima
mencionados.
Procurador: DI BLASI, PARENTE E ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840236107 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: POLO BY RALPH LAUREN

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 25 vestimentas masculinas, femininas e
infantis, calçados e artigos de chapelaria.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236115 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

de mesa, panelas de molho, pincéis de barba,
saboneteiras, suporte para sabão, tigelas para sopa,
estátuas de porcelana, terracota ou vidro, estatuetas
de porcelana, terracota ou vidro, açucareiro,
travessas de mesa, artigos de mesa, canecas, bule
de chá, escovas de toalete, estojos de toalete,
utensílios de toalete, escovas de dentes, palitos de
dentes, bandejas, urnas, utensílios para fins
domésicos, vasos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 2.1.20
NCL(10) 18 produtos de couro, a saber, portadocumentos, mochilas, sacolas de praia, pastas de
documentos, bengalas, estojos de cartões, malas de
mão, estojos de chaves, alças de couro de ombro,
parasóis, carteiras de bolso, bolsas femininas,
sacos, bolsas escolares, mochilas escolares, bolsas
de alça lateral, bolsas de compras, malas, bolsas
para transporte de vestimentas; sacolas, baús de
viagem, valises, guarda-chuvas, carteiras.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236131 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

No.840236166 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 2.1.20
NCL(10) 20 móveis, espelhos, molduras de quadros
e almofadas decorativas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236140 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.840236158 16/08/2012
003
Tit.RECKITT BENCKISER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0391034
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEALTH HYGIENE HOME
NCL(10) 11 aparelhos e instrumentos, todos para
perfumar, purificar e refrescar a atmosfera; partes e
acessórios para todos os produtos mencionados
anteriormente; purificadores elétricos de ar para a
neutralização, redução ou controle de alérgenos;
aparelhos descalcificadores e desincrustadores;
aparelhos de filtragem de água; suavizadores de
água; cartucho de filtro para a purificação e
suavização da água para uso doméstico; filtros de
tratamento de água.
Procurador: DI BLASI, PARENTE E ASS. PROP.
IND. LTDA

003

CFE(4) 2.1.20
NCL(10) 24 toalhas, lençóis, fronhas de travesseiro,
coberta ornamental para travesseiros, saias para
cama, edredons, cobertores, edredons, cobertores,
edredons de plumas, cortinas de chuveiro, toalhas
de mesa, guardanapos, jogos americanos de tecido
e tecidos para utensílios de casa.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236174 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 2.1.20
NCL(10) 11 dispositivos de iluminação.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236123 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 2.1.20
NCL(10) 21 utensílios domésticos e de cozinha, a
saber, canecas de cerveja, abridores de garrafa,
porta-pães, tábuas de pão, escovas de sapatos,
manteigueira, candelabro, apagadores de velas,
argolas decorativas de vela, castiçais, misturadores
de coquetel, serviço de café, bules de café, estojos
de pentear, pentes, jarras de biscoitos, panelas de
cozinhar, utensílios de cozinha, saca-rolhas, louças
de cerâmica, xícaras, decantadores, pratos, frascos
de bebidas, copos de bebida, porta-ovos, miniaturas,
taças de frutas, tigelas de vidro, artigos de vidro,
taças, baldes de gelo, jarro, chaleiras, conjuntos de
licor, panelas, moedores de pimenta, borrifadores de
perfume, vaporizadores de perfume, jarros, artigos
de porcelana, caçarolas, anilhos para aves
domésticas, tigelas para saladas, saleiros, saleiros

003

003

CFE(4) 2.1.20
NCL(10) 27 carpetes, tapetes, esteiras e capachos,
linóleo e outros materiais para cobrir pisos já
existentes e papel de parede.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236182 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420

003
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Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 2.1.20
NCL(10) 35 serviços de lojas varejistas e serviços de
venda a varejo on-line apresentando coleção de
vestimentas masculinas, femininas e infantis, de
calçados, de artigos de chapelaria, de acessórios e
para a casa.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236190 16/08/2012
003
Tit.RECKITT BENCKISER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0391034
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEALTH HYGIENE HOME
NCL(10) 25 artigos do vestuário, calçados,
chapelaria; cessórios para calçados, meias e meiascalças; sapatos, chinelos, botas, sandálias, tamanco;
solas; palmilhas para calçados; lingerie e meias em
geral; palmilhas medicamentosas; palmilhas para
encaixe de botas; acessórios, fixadores de calcanhar
e palmilhas para calçados, todos impregnados ou
incorporado substâncias anti-fúngicas; suportes para
os arcos dos pés; almofadas para saltos e grampos
para saltos.
Procurador: DI BLASI, PARENTE E ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840236204 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RLX RALPH LAUREN

variedade de produtos de consumo, a saber,
preparações branqueadoras para uso em lavanderia;
preparações
para
lava-louças;
preparações
removedoras de manchas; produtos de limpeza para
carpete;
sabões;
detergentes;
preparações
descalcificantes e desincrustantes; removedores de
limo, removedores de ferrugem, amaciantes de
tecidos, aditivos para lavanderia, preparações
suavizadoras de água; removedores de graxas;
preparações desentupidoras de pias e ralos;
preparações para a prevenção de limo, ferrugem ou
graxa; preparações de toalete não-medicamentosas;
preparações não-medicamentosas para o cuidado
dos pés; preparações para o cuidado do pé;
preparações para o cuidado da pele; preparações
medicamentosas para o cuidado da pele;
preparações para o tratamento da acne;
preparações
depilatórias;
preparações
farmacêuticas; bebidas e confeitos medicamentosos;
preparações e substâncias; géis, líquidos e cremes
espermicidas; preservativos; preparações sanitárias;
preparações
antisépticas,
preparações
antibacterianas, preparações desinfetantes; artigos
impregnados com um produto desinfetante ou
antibacteriano; artigos impregnados com um produto
antiséptico; inseticidas; repelentes de insetos;
pesticidas; rodenticidas; miticidas; preparações para
exterminação de vermes; germicidas; desodorantes
(exceto para uso pessoal); preparações renovadoras
do ar; purificadores do ar; cortadores de unhas; lixas
de unhas; tesouras de unhas; calçados.
Procurador: DI BLASI, PARENTE E ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840236220 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RLX RALPH LAUREN

003

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 14 metais preciosos, jóias e bijuterias,
pedras preciosas, instrumentos de relojoaria e outros
instrumentos cronométricos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 09 binóculos, estojos de monóculos,
pincênes, estojos de pincênes, correntes de
pincênes, cordões de pincênes, armações de
monóculos, cordões de monóculos, óculos, estojos
de óculos, armações de óculos, lentes de óculos,
óculos, estojos de óculos de sol, cordões de óculos
de sol, armações de óculos de sol, correntes de
óculos de sol e óculos de sol.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236212 16/08/2012
003
Tit.RECKITT BENCKISER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0391034
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HEALTH HYGIENE HOME
NCL(10) 35 provimento de informação em negócios;
propaganda; administração e gerenciamento de
negócios; funções de escritório; serviços de
marketing; serviços de administração comercial ou
industrial; organização, operação e supervisão de
esquemas de fidelidade e incentivo; aluguel ou
arrendamento
de
máquinas
de
vendas;
agrupamento, para o benefício de terceiros, de uma

No.840236239 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RLX RALPH LAUREN

de alça lateral, bolsas de compras, malas, bolsas
para transporte de vestimentas; sacolas, baús de
viagem, valises, guarda-chuvas, carteiras.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236247 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RLX RALPH LAUREN

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 25 vestimentas masculinas, femininas e
infantis, calçados e artigos de chapelaria.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236255 16/08/2012
003
Tit.RECKITT BENCKISER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0391034
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HEALTH HYGIENE HOME
NCL(10)
41
educação,
aconselhamento
e
treinamento, todos relacionados a alimentos,
produtos de consumo domésticos; produtos de
consumo pessoal e para os cuidados da saúde;
educação, aconselhamento e treinamento, todos
relacionados a cuidado com a casa, cuidado
pessoal, saúde sexual e bem estar e gestão de
saúde e bem estar; organização e condução de
seminários, estações de trabalho e grupos de
discussão;
atividades
culturais
esportivas;
publicação de textos; organização de exibições para
fins culturais ou educacionais; apresentações de
trabalhos de artes visuais e literários ao público, para
fins educacionais e culturais; serviços de
entretenimento,
serviços
informativos
sobre
entretenimento.
Procurador: DI BLASI, PARENTE E ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840236263 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RL

003

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 18 produtos de couro, a saber, portadocumentos, mochilas, sacolas de praia, pastas de
documentos, bengalas, estojos de cartões, malas de
mão, estojos de chaves, alças de couro de ombro,
parasóis, carteiras de bolso, bolsas femininas,
sacos, bolsas escolares, mochilas escolares, bolsas

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 14 metais preciosos, jóias e bijuterias,
pedras preciosas, instrumentos de relojoaria e outros
instrumentos cronométricos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236271 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RL

003
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Marca: RL RALPH LAUREN EST.1993 DOUBLE
RL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 18 produtos de couro, a saber, portadocumentos, mochilas, sacolas de praia, pastas de
documentos, bengalas, estojos de cartões, malas de
mão, estojos de chaves, alças de couro de ombro,
parasóis, carteiras de bolso, bolsas femininas,
sacos, bolsas escolares, mochilas escolares, bolsas
de alça lateral, bolsas de compras, malas, bolsas
para transporte de vestimentas; sacolas, baús de
viagem, valises, guarda-chuvas, carteiras.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236280 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RL

003

CFE(4) 25.1.9; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 18 produtos de couro, a saber, portadocumentos, mochilas, sacolas de praia, pastas de
documentos, bengalas, estojos de cartões, malas de
mão, estojos de chaves, alças de couro de ombro,
parasóis, carteiras de bolso, bolsas femininas,
sacos, bolsas escolares, mochilas escolares, bolsas
de alça lateral, bolsas de compras, malas, bolsas
para transporte de vestimentas; sacolas, baús de
viagem, valises, guarda-chuvas, carteiras.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236310 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RL RALPH LAUREN EST.1993 DOUBLE
RL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de lojas varejistas e serviços de
venda a varejo on-line apresentando coleção de
vestimentas masculinas, femininas e infantis, de
calçados, de artigos de chapelaria, de acessórios e
para a casa.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 25.1.9; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 25 vestimentas masculinas, femininas e
infantis, calçados e artigos de chapelaria.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840236298 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RL RALPH LAUREN EST.1993 DOUBLE
RL

No.840236328 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RL RALPH LAUREN EST.1993 DOUBLE
RL

CFE(4) 25.1.9; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 14 metais preciosos, jóias e bijuterias,
pedras preciosas, instrumentos de relojoaria e outros
instrumentos cronométricos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236301 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 25.1.9; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de lojas varejistas e serviços de
venda a varejo on-line apresentando coleção de
vestimentas masculinas, femininas e infantis, de
calçados, de artigos de chapelaria, de acessórios e
para a casa.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236336 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RALPH
NCL(10) 09 binóculos, estojos de monóculos,
pincenês, estojos de pincenês, correntes de
pincenês, cordões de pincenês, armações de
monóculos, cordões de monóculos, óculos, estojos
de óculos, armações de óculos, lentes de óculos,
óculos, estojos de óculos de sol, cordões de óculos
de sol, armações de óculos de sol, correntes de
óculos de sol e óculos de sol.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236344 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RALPH
NCL(10) 18 produtos de couro, a saber, portadocumentos, mochilas, sacolas de praia, pastas de
documentos, bengalas, estojos de cartões, malas de
mão, estojos de chaves, alças de couro de ombro,
parasóis, carteiras de bolso, bolsas femininas,
sacos, bolsas escolares, mochilas escolares, bolsas
de alça lateral, bolsas de compras, malas, bolsas
para transporte de vestimentas; sacolas, baús de
viagem, valises, guarda-chuvas, carteiras.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236352 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RALPH LAUREN
NCL(10) 09 binóculos, estojos de monóculos,
pincenês, estojos de pincenês, correntes de
pincenês, cordões de pincenês, armações de
monóculos, cordões de monóculos, óculos, estojos
de óculos, armações de óculos, lentes de óculos,
óculos, estojos de óculos de sol, cordões de óculos
de sol, armações de óculos de sol, correntes de
óculos de sol e óculos de sol.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236360 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RALPH LAUREN
NCL(10) 11 dispositivos de iluminação.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236379 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RALPH LAUREN
NCL(10) 18 produtos de couro, a saber, portadocumentos, mochilas, sacolas de praia, pastas de
documentos, bengalas, estojos de cartões, malas de
mão, estojos de chaves, alças de couro de ombro,
parasóis, carteiras de bolso, bolsas femininas,
sacos, bolsas escolares, mochilas escolares, bolsas
de alça lateral, bolsas de compras, malas, bolsas
para transporte de vestimentas; sacolas, baús de
viagem, valises, guarda-chuvas, carteiras.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236387 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RALPH LAUREN
NCL(10) 20 móveis, espelhos, molduras de quadros
e almofadas decorativas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236395 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RALPH LAUREN
NCL(10) 21 utensílios domésticos e de cozinha, a
saber, canecas de cerveja, abridores de garrafa,
porta-pães, tábuas de pão, escovas de sapatos,
manteigueira, candelabro, apagadores de velas,
argolas decorativas de vela, castiçais, misturadores
de coquetel, serviço de café, bules de café, estojos
de pentear, pentes, jarras de biscoitos, panelas de
cozinhar, utensílios de cozinha, saca-rolhas, louças
de cerâmica, xícaras, decantadores, pratos, frascos
de bebidas, copos de bebida, porta-ovos, miniaturas,
taças de frutas, tigelas de vidro, artigos de vidro,
taças, baldes de gelo, jarro, chaleiras, conjuntos de
licor, panelas, moedores de pimenta, borrifadores de
perfume, vaporizadores de perfume, jarros, artigos
de porcelana, caçarolas, anilhos para aves
domésticas, tigelas para saladas, saleiros, saleiros
de mesa, panelas de molho, pincéis de barba,
saboneteiras, suporte para sabão, tigelas para sopa,
estátuas de porcelana, terracota ou vidro, estatuetas
de porcelana, terracota ou vidro, açucareiro,
travessas de mesa, artigos de mesa, canecas, bule
de chá, escovas de toalete, estojos de toalete,
utensílios de toalete, escovas de dentes, palitos de
dentes, bandejas, urnas, utensílios para fins
domésticos, vasos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236409 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RALPH LAUREN
NCL(10) 24 toalhas, lençóis, fronhas de travesseiro,
coberta ornamental para travesseiros, saias para
cama, edredons, cobertores, edredons, cobertores,
edredons de plumas, cortinas de chuveiro, toalhas
de mesa, guardanapos, jogos americanos de tecido
e tecidos para utensílios de casa.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236417 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RALPH LAUREN
NCL(10) 35 serviços de lojas varejistas e serviços de
venda a varejo on-line apresentando coleção de
vestimentas masculinas, femininas e infantis, de
calçados, de artigos de chapelaria, de acessórios e
para a casa.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236425 16/08/2012
003
Tit.ANTONIO BERNARDINO MACHADO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08517188845
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: B & G

CFE(4) 22.1.25; 27.5.15
NCL(10) 41 apresentações de shows e eventos
musicais
No.840236433 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LAUREN RALPH LAUREN

003

NCL(10) 09 binóculos, estojos de monóculos,
pincenês, estojos de pincenês, correntes de
pincenês, cordões de pincenês, armações de
monóculos, cordões de monóculos, óculos, estojos
de óculos, armações de óculos, lentes de óculos,
óculos, estojos de óculos de sol, cordões de óculos
de sol, armações de óculos de sol, correntes de
óculos de sol e óculos de sol.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236441 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LAUREN RALPH LAUREN
NCL(10) 11 dispositivos de iluminação.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236450 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LAUREN RALPH LAUREN
NCL(10) 14 metais preciosos, jóias e bijuterias,
pedras preciosas, instrumentos de relojoaria e outros
instrumentos cronométricos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236468 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LAUREN RALPH LAUREN
NCL(10) 18 produtos de couro, a saber, portadocumentos, mochilas, sacolas de praia, pastas de
documentos, bengalas, estojos de cartões, malas de
mão, estojos de chaves, alças de couro de ombro,
parasóis, carteiras de bolso, bolsas femininas,
sacos, bolsas escolares, mochilas escolares, bolsas
de alça lateral, bolsas de compras, malas, bolsas
para transporte de vestimentas; sacolas, baús de
viagem, valises, guarda-chuvas, carteiras.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236476 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LAUREN RALPH LAUREN
NCL(10) 20 móveis, espelhos, molduras de quadros
e almofadas decorativas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236484 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LAUREN RALPH LAUREN
NCL(10) 21 utensílios domésticos e de cozinha, a
saber, canecas de cerveja, abridores de garrafa,
porta-pães, tábuas de pão, escovas de sapatos,
manteigueira, candelabro, apagadores de velas,
argolas decorativas de vela, castiçais, misturadores
de coquetel, serviço de café, bules de café, estojos
de pentear, pentes, jarras de biscoitos, panelas de
cozinhar, utensílios de cozinha, saca-rolhas, louças
de cerâmica, xícaras, decantadores, pratos, frascos
de bebidas, copos de bebida, porta-ovos, miniaturas,
taças de frutas, tigelas de vidro, artigos de vidro,
taças, baldes de gelo, jarro, chaleiras, conjuntos de
licor, panelas, moedores de pimenta, borrifadores de
perfume, vaporizadores de perfume, jarros, artigos
de porcelana, caçarolas, anilhos para aves
domésticas, tigelas para saladas, saleiros, saleiros
de mesa, panelas de molho, pincéis de barba,
saboneteiras, suporte para sabão, tigelas para sopa,
estátuas de porcelana, terracota ou vidro, estatuetas
de porcelana, terracota ou vidro, açucareiro,
travessas de mesa, artigos de mesa, canecas, bule
de chá, escovas de toalete, estojos de toalete,
utensílios de toalete, escovas de dentes, palitos de

dentes, bandejas, urnas, utensílios para fins
domésticos, vasos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236492 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LAUREN RALPH LAUREN
NCL(10) 24 toalhas, lençóis, fronhas de travesseiro,
coberta ornamental para travesseiros, saias para
cama, edredons, cobertores, edredons, cobertores,
edredons de plumas, cortinas de chuveiro, toalhas
de mesa, guardanapos, jogos americanos de tecido
e tecidos para utensílios de casa.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236506 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LAUREN RALPH LAUREN
NCL(10) 27 carpetes, tapetes, esteiras e capachos,
linóleo e outros materiais para cobrir pisos já
existentes e papel de parede.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236514 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LAUREN RALPH LAUREN
NCL(10) 35 serviços de lojas varejistas e serviços de
venda a varejo on-line apresentando coleção de
vestimentas masculinas, femininas e infantis, de
calçados, de artigos de chapelaria, de acessórios e
para a casa.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236522 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLO
NCL(10) 25 vestimentas masculinas, femininas e
infantis, calçados e artigos de chapelaria.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236530 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RLX RALPH LAUREN
NCL(10) 09 binóculos, estojos de monóculos,
pincenês, estojos de pincenês, correntes de
pincenês, cordões de pincenês, armações de
monóculos, cordões de monóculos, óculos, estojos
de óculos, armações de óculos, lentes de óculos,
óculos, estojos de óculos de sol, cordões de óculos
de sol, armações de óculos de sol, correntes de
óculos de sol e óculos de sol.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236549 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RLX RALPH LAUREN
NCL(10) 14 metais preciosos, jóias e bijuterias,
pedras preciosas, instrumentos de relojoaria e outros
instrumentos cronométricos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236557 16/08/2012
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RLX RALPH LAUREN

003
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NCL(10) 18 produtos de couro, a saber, portadocumentos, mochilas, sacolas de praia, pastas de
documentos, bengalas, estojos de cartões, malas de
mão, estojos de chaves, alças de couro de ombro,
parasóis, carteiras de bolso, bolsas femininas,
sacos, bolsas escolares, mochilas escolares, bolsas
de alça lateral, bolsas de compras, malas, bolsas
para transporte de vestimentas; sacolas, baús de
viagem, valises, guarda-chuvas, carteiras.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236565 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RLX RALPH LAUREN
NCL(10) 25 vestimentas masculinas, femininas e
infantis, calçados e artigos de chapelaria.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236573 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RLX RALPH LAUREN
NCL(10) 35 serviços de lojas varejistas e serviços de
venda a varejo on-line apresentando coleção de
vestimentas masculinas, femininas e infantis, de
calçados, de artigos de chapelaria, de acessórios e
para a casa.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236590 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN
NCL(10) 25 vestimentas masculinas, femininas e
infantis, calçados e artigos de chapelaria.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RUGBY RALPH LAUREN
NCL(10) 18 produtos de couro, a saber, portadocumentos, mochilas, sacolas de praia, pastas de
documentos, bengalas, estojos de cartões, malas de
mão, estojos de chaves, alças de couro de ombro,
parasóis, carteiras de bolso, bolsas femininas,
sacos, bolsas escolares, mochilas escolares, bolsas
de alça lateral, bolsas de compras, malas, bolsas
para transporte de vestimentas; sacolas, baús de
viagem, valises, guarda-chuvas, carteiras.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236646 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RUGBY RALPH LAUREN
NCL(10) 25 vestimentas masculinas, femininas e
infantis, calçados e artigos de chapelaria.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236654 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RUGBY RALPH LAUREN
NCL(10) 35 serviços de lojas varejistas e serviços de
venda a varejo on-line apresentando coleção de
vestimentas masculinas, femininas e infantis, de
calçados, de artigos de chapelaria, de acessórios e
para a casa.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236662 17/08/2012
Tit.STUDIO ARONIS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11049438000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PHOTOCAKE

003

No.840236603 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN
NCL(10) 35 serviços de lojas varejistas e serviços de
venda a varejo on-line apresentando coleção de
vestimentas masculinas, femininas e infantis, de
calçados, de artigos de chapelaria, de acessórios e
para a casa.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236611 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RUGBY RALPH LAUREN
NCL(10) 09 binóculos, estojos de monóculos,
pincenês, estojos de pincenês, correntes de
pincenês, cordões de pincenês, armações de
monóculos, cordões de monóculos, óculos, estojos
de óculos, armações de óculos, lentes de óculos,
óculos, estojos de óculos de sol, cordões de óculos
de sol, armações de óculos de sol, correntes de
óculos de sol e óculos de sol.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236620 16/08/2012
003
Tit.THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6500420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RUGBY RALPH LAUREN
NCL(10) 14 metais preciosos, jóias e bijuterias,
pedras preciosas, instrumentos de relojoaria e outros
instrumentos cronométricos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840236638 16/08/2012

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 estúdio fotográfico, produção de
fotografias para festas e outros eventos, serviços de
aluguel de câmeras de vídeo, câmeras de vídeo
(aluguel de-), divertimento, edição de videoteipe,
editoração
eletrônica,
entretenimento,
festas
(planejamento de -), filmagem em vídeo, fotografia,
fotográficas (reportagens), planejamento de festas,
produção de filmes (exceto publicidade), produção
de vídeos.
Procurador: MARCELO KREISNER
No.840236670 17/08/2012
003
Tit.CARLOS ALBERTO DA SILVA - PRODUTOS
NATURAIS - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08605758000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORÇA NATURAL

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio: suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal; suplementos
alimentares minerais; complemento/suplemento
alimentar para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em barra para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal;
preparados,
complementos
e
suplementos alimentares à base de proteína;
preparados,
complementos
e
suplementos
alimentares
à
base
de
albumina;
complemento/suplemento alimentar à base de frutas
[não medicinal]; complemento/suplemento alimentar
composto por cereais [não medicinal].
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.840236689 17/08/2012
003
Tit.FAITH GROUP COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03521958000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LUKI
NCL(10) 35 comércio, representação, importação e
exportação de máquinas de costura e rolamentos
para máquinas de costura.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.840236697 17/08/2012
003
Tit.ASSOC. BRAS. DE OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA CERVICO - FACIAL (ABORL - CCF)
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34097535000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LARINGITA
NCL(10) 41 palestras, cursos, mesa redonda,
debates,
conferéncias,
vídeo
conferências,
exposição e feira, apresentação de trabalhos
científicos, forum de debates, simpósio, campanha
de conscientização e prevenção, organização e
apresentaçao de congressos e cursos, promover o
ensino e a pesquisa em orl e seus. diversos setores,
assessoria em produção de shows, assessoria e
consultoria em produção de programas de rádio e
televisao.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.840236700 17/08/2012
003
Tit.ASSOC. BRAS. DE OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA CERVICO - FACIAL (ABORL - CCF)
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34097535000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONGRESSO BRASILEIRO DE
OTORRINOLARINGOLOGIA
NCL(10) 41 palestras, cursos, mesa redonda,
debates,
conferências,
vídeo
conferências,
exposição e feira, apresentação de trabalhos
científicos, forum de debates, simpósio, campanha
de conscientização e prevenção, organização e
apresentação de congressos e cursos, promover o
ensino e a pesquisa em orl e seus diversos setores.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.840236719 17/08/2012
003
Tit.ASSOC. BRAS. DE OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA CERVICO - FACIAL (ABORL - CCF)
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34097535000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
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Marca: GARGANTINHA
NCL(10) 41 palestras, cursos, mesa redonda,
debates,
conferéncias,
vídeo
conferências,
exposição e feira, apresentação de trabalhos
científicos, forum de debates, simpósio, campanha
de conscientização e prevenção, organização e
apresentaçao de congressos e cursos, promover o
ensino e a pesquisa em orl e seus. diversos setores,
assessoria em produção de shows, assessoria e
consultoria em produção de programas de rádio e
televisao.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.840236727 17/08/2012
003
Tit.ASSOC. BRAS. DE OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA CERVICO - FACIAL (ABORL - CCF)
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34097535000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ORELHINHA
NCL(10) 41 palestras, cursos, mesa redonda,
debates,
conferências,
vídeo
conferências,
exposição e feira, apresentação de trabalhos
científicos, forum de debates, simpósio, campanha
de conscientização e prevenção, organização e
apresentação de congressos e cursos, promover o
ensino e a pesquisa em orl e seus diversos setores,
assessoria em produção de shows, assessoria e
consultoria em produção de programas de rádio e
televisão.
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.840236735 17/08/2012
003
Tit.ASSOC. BRAS. DE OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA CERVICO - FACIAL (ABORL - CCF)
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34097535000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RININHO
NCL(10) 41 palestras, cursos, mesa redonda,
debates,
conferéncias,
vídeo
conferências,
exposição e feira, apresentação de trabalhos
científicos, forum de debates, simpósio, campanha
de conscientização e prevenção, organização e
apresentaçao de congressos e cursos, promover o
ensino e a pesquisa em orl e seus. diversos setores,
assessoria em produção de shows, assessoria e
consultoria em produção de programas de rádio e
televisao.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.840236743 17/08/2012
003
Tit.ASSOC. BRAS. DE OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA CERVICO - FACIAL (ABORL - CCF)
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34097535000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LARINGINHA
NCL(10) 41 palestras, cursos, mesa redonda,
debates,
conferéncias,
vídeo
conferências,
exposição e feira, apresentação de trabalhos
científicos, forum de debates, simpósio, campanha
de conscientização e prevenção, organização e
apresentaçao de congressos e cursos, promover o
ensino e a pesquisa em orl e seus. diversos setores,
assessoria em produção de shows, assessoria e
consultoria em produção de programas de rádio e
televisao.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.840236751 17/08/2012
003
Tit.ASSOC. BRAS. DE OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA CERVICO - FACIAL (ABORL - CCF)
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34097535000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OTINHO
NCL(10) 41 palestras, cursos, mesa redonda,
debates,
conferéncias,
vídeo
conferências,
exposição e feira, apresentação de trabalhos
científicos, forum de debates, simpósio, campanha
de conscientização e prevenção, organização e
apresentaçao de congressos e cursos, promover o
ensino e a pesquisa em orl e seus. diversos setores,
assessoria em produção de shows, assessoria e
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consultoria em produção de programas de rádio e
televisao.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.840236760 17/08/2012
003
Tit.ASSOC. BRAS. DE OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA CERVICO - FACIAL (ABORL - CCF)
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34097535000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WORLD VOICE DAY

Tit.ASSOC. BRAS. DE OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA CERVICO - FACIAL (ABORL - CCF)
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34097535000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NARIZINHO
NCL(10) 41 palestras, cursos, mesa redonda,
debates,
conferéncias,
vídeo
conferências,
exposição e feira, apresentação de trabalhos
científicos, forum de debates, simpósio, campanha
de conscientização e prevenção, organização e
apresentaçao de congressos e cursos, promover o
ensino e a pesquisa em orl e seus. diversos setores,
assessoria em produção de 5hows, assessoria e
consultoria em produção de programas de rádio e
televisao.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.840236808 17/08/2012
003
Tit.ASSOC. BRAS. DE OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA CERVICO - FACIAL (ABORL - CCF)
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34097535000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OTO WEB

CFE(4) 26.1.13; 27.5.1
NCL(10) 41 palestras, cursos, mesa redonda,
debates,
conferências,
vídeo
conferências,
exposição e feira, apresentação de trabalhos
científicos, forum de debates, simpósio, campanha
de de conscientização e prevenção , organização e
apresentação de congressos e cursos, promover o
ensino e a pesquisa em orl e seus diversos setores.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.840236778 17/08/2012
003
Tit.ASSOC. BRAS. DE OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA CERVICO - FACIAL (ABORL - CCF)
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34097535000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONGRESSO ON LINE DE ORL
NCL(10) 41 palestras, cursos, mesa redonda,
debates, conferências, vídeo conferências, vídeo,
conferências, exposição e feira, apresentação de
trabalhos científicos, forum de debates, simpósio,
campanha de conscientização e prevenção,
organização e apresentação de congressos e
cursos, promover o ensino e a pesquisa em orl e
seus diversos setores.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.840236786 17/08/2012
003
Tit.ASSOC. BRAS. DE OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA CERVICO - FACIAL (ABORL - CCF)
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34097535000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROAR PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO
EM RINOSSINUSITE

CFE(4) 26.1.13; 27.5.1
NCL(10) 41 palestras, cursos, mesa redonda,
debates, conferências, vídeo conferências, vídeo
conferências, exposição e feira, apresentação de
trabalhos científicos, forum de debates, simpósio,
campanha de conscientização e prevenção,
organização e apresentação de congressos e
cursos, promover o ensino e a pesquisa e orl e seus
diversos setores.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.840236816 17/08/2012
003
Tit.ASSOC. BRAS. DE OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA CERVICO - FACIAL (ABORL - CCF)
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34097535000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WORLD VOICE DAY

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 palestras, cursos, mesa redonda,
debates,
conferências,
exposição
e
feira,
apresentação de trabalhos científicos, forum de
debates, simpósio, campanha de conscientização e
prevenção, organização e apresentação de
congressos e cursos, promover o ensino e a
pesquisa em orl e seus diversos setores.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO

CFE(4) 26.1.13; 27.5.1
NCL(10) 44 rréstação de serviços médicos e
atendimento à saúde nos seus diversos setores, tais
como: otolqgia; otoneurologia, otorrinolaringologia,
rinologia, otorrinolaringologia ocupacional, ronco e
apnéia do sono, buco-faringologia, cirúrgias
ortodônticas,
traumatológicas,
estéticas
e
recuperação da face, cirurgia de cabeça e pescoço e
da base de crânio, otoneurocirurgia, micro cirurgias,
alergias, foniatria, diagnose, endoscopia e demais
serviços médicos.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO

No.840236794 17/08/2012

No.840236824 17/08/2012

003

003
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Tit.ASSOC. BRAS. DE OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA CERVICO - FACIAL (ABORL - CCF)
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34097535000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PPA PPA-PROJETO PRÓTESES
AUDITIVAS

CFE(4) 26.1.13; 27.5.1
NCL(10) 41 palestras, cursos, mesa redonda,
debates, conferências, vídeo conferências e feira,
apresentação de trabalhos científicos, forum de
debates, simpósio, campanha de conscientização e
prevenção, organização e apresentação de
congressos e cursos, promover o ensino e a
pesquisa em orl e seus diversos setores.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.840236832 17/08/2012
Tit.OFFICER MOTORCYCLE COMERCIO DE
VEICULOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01347575000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OFFICER

003

Marca: GUARALIFE
NCL(10) 32 preparações para fabricar bebidas,
bebidas não alcoólicas, bebidas à base de sucos de
frutas, sucos de frutas, xaropes para bebidas.
Procurador: RODRIGO DONATO FONSECA
No.840236867 17/08/2012
003
Tit.BE LONG DE MERITI INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04880240000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NOTÁVEL
NCL(10) 32 preparações para fabricar bebidas,
bebidas não alcoólicas, bebidas à base de suco de
frutas, sucos de frutas, xaropes para bebidas.
Procurador: RODRIGO DONATO FONSECA
No.840236875 17/08/2012
003
Tit.LEARNING CENTER CULTURAL E COMERCIAL
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01717986000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MY FIRST STEPS
NCL(10) 16 materiais e artigos didáticos, apostilas,
livros, cadernos.
Procurador: RODRIGO DONATO FONSECA

No.840236840 17/08/2012
Tit.FERNANDA DAUBER (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13110196000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FLÔ STORE

No.840236921 17/08/2012
003
Tit.ÁGUA DO POETA COMÉRCIO ATACADISTA
DE ÁGUAS NATURAIS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08018641000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ÁGUAS CHACARA DO POETA

No.840236883 17/08/2012
003
Tit.LEARNING CENTER CULTURAL E COMERCIAL
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01717986000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MY LIFE
NCL(10) 16 materiais e artigos didáticos, apostilas,
livros, cadernos.
Procurador: RODRIGO DONATO FONSECA
No.840236891 17/08/2012
003
Tit.LEARNING CENTER CULTURAL E COMERCIAL
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01717986000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SPECIAL BOOK
NCL(10) 16 materiais e artigos didáticos, apostilas,
livros, cadernos.
Procurador: RODRIGO DONATO FONSECA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercialização de automóveis,
motocicletas, auto e moto, peças e acessórios
automotivos e motociclísticos.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO

CFE(4) 2.1.1; 26.2.5; 27.5.1
NCL(10) 44 serviços de auriculoterapia, nutrição e
estética.
Procurador: RODRIGO DONATO FONSECA

No.840236905 17/08/2012
Tit.L.R.S. CORPORAL LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12628133000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PESE LEVE NUTRIÇÃO E
AURICULOTERAPIA

003

CFE(4) 3.7.21; 27.5.1
NCL(10) 32 água comum purificada, adicionada ou
não de sais.
Procurador: CÉLIA LOPES MIRANDA
No.840236930 17/08/2012
Tit.VERA LUCIA MELLO DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08677797726
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DOCE MELL

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 bolos, doces para festas.
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 3.7.19; 27.5.1
NCL(10) 44 serviços de auriculoterapia, nutrição e
estética.
Procurador: RODRIGO DONATO FONSECA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 confecção de roupas e artigos do
vestuário.
Procurador: MARCELO HEIDEN MONSER
No.840236859 17/08/2012
003
Tit.VINAGRARIA SANTO TIRSO COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30372403000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

No.840236913 17/08/2012
003
Tit.L.R.S. CORPORAL LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12628133000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMA E EMAGREÇA AURICULOTERAPIA

No.840236948 17/08/2012
003
Tit.JAILSO JANUARIO DE BRITO -ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12977776000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSPSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
PAPEIS SÃO JORGE
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de embalagens de papel, fumo
em rolo e em corda
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840236956 17/08/2012
003
Tit.GM C SERVIÇOS DE ANALISE DE DADOS
CADASTRAIS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15088632000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: G GRUPO MARQUES CRED

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de análise de dados cadastrais.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840236964 17/08/2012
003
Tit.OLÉ PRODUÇÕES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09019897000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OLÉ PRODUÇÕES
NCL(10) 41 produção cinematográfica de vídeos ,
filmes, programas de televisão, eventos, eventos
culturais e edição de vídeo , foto e som.
Procurador: ADEMIR BUITONI
No.840236972 17/08/2012
003
Tit.CONFECCOES BLUNYL LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04886740000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MISS PUGGIE
NCL(10) 25 artigos de vestuário inclusos nesta
classe.
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.840236980 17/08/2012
Tit.SEVERINO CARLOS DE CARVALHO
SERRALHERIA ME (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00752974000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REFAMA PONTES

003

CFE(4) 15.1.1; 15.1.25; 15.7.1; 15.7.15; 27.5.25
NCL(10) 07 pontes rolantes, talhas elétricas,
monovias, pórticos rolantes, braço giratório.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840236999 17/08/2012
003
Tit.BROMIUM INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8685002
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VSENTRY
NCL(10)
09
programas
de
computador,
especificamente, programas de computador para
segurança, detecção e remoção de vírus de
computador e ameaças; programas de computador
para gerenciamento e filtragem de comunicações
eletrônicas; programas de computador para proteção
e segurança de redes de computadores e
aplicativos; programas de computador para
criptografia e autenticação de dados; programas de
computador para virtualização.
Prior.:85545733
17/02/2012 US
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.840237006 17/08/2012
003
Tit.BROMIUM INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8685002
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BROMIUM
NCL(10) 42 fornecimento de programas de
computador não carregáveis pela internet (online)
para segurança, detecção e remoção de vírus de
computador e ameaças, para gerenciamento e
filtragem de comunicações eletrônicas, para
proteção e segurança de aplicativos e redes de
computadores, para criptografia e autenticação de
dados, e para virtualização.
Prior.:85545739
17/02/2012 US
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.840237014 17/08/2012
003
Tit.BROMIUM INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8685002
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BROMIUM
NCL(10)
09
programas
de
computador,
especificamente, programas de computador para
segurança, detecção e remoção de vírus de
computador e ameaças; programas de computador
para gerenciamento e filtragem de comunicações
eletrônicas; programas de computador para proteção
e segurança de redes de computadores e
aplicativos; programas de computador para
criptografar e autenticar dados; programas de
computador para gestão virtual e virtualização de
dados,
aplicativos,
sistemas
operacionais,
navegadores da web e tarefas do usuário;
programas de computador para a gestão virtual e
virtualização de dados, aplicativos, sistemas
operacionais, navegadores da web e tarefas do
usuário, para permitir segurança de informação,
sistema e de rede e para permitir compatibilidade,
entrega e isolamento de aplicativos.
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.840237022 17/08/2012
003
Tit.LUCAS ESTEVES URURAHY RODRIGUES
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11865745774
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WAKING

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 artista (artes
26716830578.
Procurador: CACILDA FIZ
No.840237030 17/08/2012

visuais);

nit

nº

003

Tit.ALOH! COMERCIAL LTDA. - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02681133000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALOH!
NCL(10) 35 comércio de aparelhos e equipamentos
telefônicos, de aparelhos e equipamentos de
comunicação e telecomunicação, venda de planos
de telefonia, promoção de vendas e representação
comercial.
Procurador: ELVIS FERNANDO REGONASCHI
No.840237049 17/08/2012
003
Tit.JOSÉ DE ALMEIDA FILHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01334157839
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SP ROCK
NCL(10) 41 apresentação de shows e eventos
musicais.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840237057 17/08/2012
Tit.EDVALDI DE JESUS BARRETO (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38448009568
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EDD BALA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação e espetáculo ao vidro
composição
musical
rádio
(programa
de
entretenimento
)
televisão
(programa
de
entretenimento)
espetáculos
organização
e
apresentação de oficinas de teatro - trabalho e
treinamento. estúdio de gravação entretenimento
(lazer) produção de vídeos / rádio e televisão
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840237065 17/08/2012
003
Tit.O. SIMÕES COMERCIAL ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07744264000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SAN
NCL(10) 35 comercio varejista de produtos
alimenticios (supermercados)
Procurador: R. MONTRESOR ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840237073 17/08/2012
003
Tit.MOSIMANN INFORMÁTICA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85381408000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOSIMANN

CFE(4) 26.4.5; 26.11.1; 26.13.25; 27.5.25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
programas de computadores (software); comércio
(através de qualquer meio) de equipamentos de
processamento de dados e computadores,
acessórios, equipamentos e suprimentos para
informática; serviços de processamento de dados
[compilação em banco de dados].
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Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA
No.840237081 17/08/2012
Tit.EQUIPROTEL LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15302286000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EQUIPROTEL

003

CFE(4) 26.1.4; 27.5.25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas de lavar louças; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios aparelhos e
equipamentos de refrigeração (balcões frigoríficos,
freezers, refrigeradores e câmara fria) para
instalações de supermercados, padarias, açougues,
armazéns, lojas de conveniências, hotéis, bares,
restaurantes e similares; comércio (através de
qualquer meio) de mobiliário (gôndolas, balcões,
estufas, prateleiras, mesas e cadeiras) para
instalações de supermercados, padarias, açougues,
armazéns, lojas de conveniências, hotéis, bares,
restaurantes e similares; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios, recipientes e
equipamentos
industriais
para
uso
em
supermercados, padarias, açougues, armazéns,
lojas de conveniências, hotéis, bares, restaurantes e
similares; comércio (através de qualquer meio) de
fornos, fogões, assadores, fritadeiras, para uso em
supermercados, padarias, açougues, armazéns,
lojas de conveniências, hotéis, bares, restaurantes e
similares; comércio (através de qualquer meio) de
carrinhos de pipoca, carrinhos de supermercado,
carrinhos de cachorro quente, carrinhos de churros,
carrinhos de algodão doce e similares; comércio
(através de qualquer meio) de ventiladores,
aparelhos e equipamentos para refrigeração e
climatização de ambientes.
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA
No.840237090 17/08/2012
003
Tit.CEONA SERVICES (UK) LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704007
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CEONA
NCL(10) 07 máquinas para operação sub-aquática ;
aparelhos para colocação de tubulações; máquinas
para limpeza de cabos e condutos, incluindo
máquinas sub-aquáticas e robóticas.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840237103 17/08/2012
003
Tit.CEONA SERVICES (UK) LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704007
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CEONA
NCL(10) 42 explorações sub-aquáticas; serviços de
inspeção; serviços de consultoria relativa á inspeção
náutica e sub-aquática, engenharia ambiental,
geológica, geofísica, hidrográfica; vistoria, incluindo
sub-aquática e náutica; serviços de consultoria e
assessoria relativos à vistorias, construção e
engenharia, e de projetos de aparelhos subaquáticos, projetos de estruturas sub-aquáticas, e
projetos de cabos e condutos.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840237111 17/08/2012
Tit.CEONA SERVICES (UK) LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704007
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CEONA

003

NCL(10) 39 serviços de mergulho; transporte de
aparelhos de mergulho; aluguel de aparelhos de
mergulho , e leasing de navios.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840237120 17/08/2012
003
Tit.CEONA SERVICES (UK) LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704007
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CEONA
NCL(10) 37 serviços de construções sub-aquáticas;
serviços de reparações sub-aquáticas; serviços de
limpezas sub-aquáticas; supervisão de construção
sub-aquática; serviços de colocação de cabos e
condutos;
colocaçâo
de
cabos
mar!timos;
manutenção de aparelho de mergulho sub- aquático;
serviços de engenharia sub-aquática e mergulho;
inspeção, construção, manutentação e reparação de
sondas de perfuração fora da costa, de plataformas,
de condutos sub-aquáticos e outros aparelhos;
serviços de engenharia sub-aquática relativos á
configuraçâo e instalação de condutos de aparelhos
de produção de óleo e gás, aluguel e leasing de
aparelhos para colocação de cabos e condutos.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840237138 17/08/2012
003
Tit.CEONA SERVICES (UK) LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704007
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CEONA
NCL(10) 12 veículos sub-aquáticos; navios; barcos;
veículos incorporando aparelhos para colocação de
cabos e condutos.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS

CFE(4) 5.3.14; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio varejista de produtos naturais,
tais como, ervas naturais e ervas de são joão e
outros artigos de alimentação natural.
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.840237170 17/08/2012
003
Tit.RENATA DE SOUZA OLIVEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15334517000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ACESSÓRIO CARIOCA ACESSÓRIOS
FEMININOS

No.840237146 17/08/2012
003
Tit.ETOILE PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03778521000162
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço
CFE(4) 6.1.2; 27.5.1
NCL(10) 14 fabricação e venda de bijuterias e
artefatos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840237189 17/08/2012
003
Tit.NOBLAN INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTD-EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07474735000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NOBLIZ

CFE(4) 24.9.2
NCL(10) 35 hotelaria ( negócios de gestão);
administração de flats, hotel, spa.
Procurador: BRITÂNIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.840237154 17/08/2012
003
Tit.NATULAB LABORATÓRIO LTDA. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02456955000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PREDILON
NCL(10) 05 medicamentos que atuam sobre as
funções endócrinas e sobre o metabolismo
Procurador: BRASNORTE MARCAS E PATENTES
LTDA
No.840237162 17/08/2012
Tit.FLORA FORTE DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS NATURAIS LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09205734000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HAPPY LIFE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 amendoas (confeitos de-); amendoins
(confeitos de-); bombons; cacau (produtosde -);
caramelos; chocolate; confeitos; doces [confeitos];
frutas (geléias de ) [confeitos]; geléias de frutas
[confeitos]; pastilhas [confeitos].
Procurador: DR. EDUARDO MARTINELLI JÚNIOR
No.840237197 17/08/2012
Tit.DONATO MODAS LTDA ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12678129000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TÁON

003
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lavatório [mobiliário]; berços; camas*; cômodas com
gavetas; guarda-louças; mesas*; racks (ingl.); sofás;
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840237251 17/08/2012
Tit.LOOMIS AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704031
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOOMIS SAFEPOINT

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de calçados, bolsas, pulseiras,
jóias, relógios, artigos do vestuário feminino e
masculino
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840237200 17/08/2012
003
Tit.STEEL BUSINESS ELEVADORES LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13212092000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STEEL BUSINESS ELEVADORES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de - )
[treinamento físico e para a saúde }; aulas de
ginática; atividades de condicionamento físico
(fitness), musculação, yoga, pilates, alongamento
corporal realizados em academias, centros de saude
física e outros locais especializados, hidroginástica,
instrutores de educação física, inclusive individual
(personal trainers).
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840237235 17/08/2012
Tit.LOOMIS AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704031
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOOMIS SAFEPOINT

003

003

CFE(4) 26.4.2; 26.11.1; 26.15.7; 27.5.1
NCL(10)
39
transportes;
embalagem
e
armazenagem de mercadorias; transporte de valores
e dinheiro por caminhões com guarda armada;
armazenagem de valores.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840237260 17/08/2012
003
Tit.BRIGADEIRO E GRANULADO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13993823000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRIGADEIRO DICUNHADA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 instalação e manutenção, conservação,
desmonte, reforma, retifica, modernização de
elevadores, manutenção e conservação de escadas
rolantes, instalação e reparo de elevadores;
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840237219 17/08/2012
Tit.LOOMIS AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704031
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LOOMIS SAFEPOINT

003

CFE(4) 26.4.2; 26.11.1; 26.15.7; 27.5.1
NCL(10) 45 serviços de segurança; serviços de
segurança para a proteção de dinheiro, valores,
propriedades e indivíduos; serviços de guarda de
segurança; serviços de vigilância de segurança;
serviços de guarda- noturno; consultoria de
segurança; serviços de segurança contra abertura
de fechaduras; serviços de centrais de alarme;
monitoramento de alarmes de segurança; serviços
de guarda de segurança môveis e fixos; serviços de
resgate de alarmes; serviços de vigilância
fotográfica; agências de detetives; serviços de
investigação.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840237243 17/08/2012
Tit.R C S COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09546614000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTUIÇÃO AMBIENTES

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 amêndoas (solinhos ou biscoitos de -);
amendoins (confeitos de -); bebidas à base de
cacau; bebidas á base de chocolate; biscoitos;
biscoitos amanteigados; bolachas; bolos; bolos
(decorações comestíveis para -); bombons; brioches;
cacau; caramelos [bombons, balas]; chocolate;
comestiveis (gelados ->; confeitos; cookies (ingi.);
cremes gelados; doces [confeitos]; doces* ; fondants
[confeitos]; frutas (gelélas de -) [confeitos] ;
pâezinhos ; pastilhas [confeitos] ; pudins ; tortas
brigadeiro, cajuzinho, beijinho, quindim, salgadinhos;
ooxinhas, empadastortas, risoles,
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840237278 17/08/2012
Tit.LOOMIS AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704031
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOOMIS SAFEPOINT

CFE(4) 26.4.2; 26.11.1; 26.15.7; 27.5.1
NCL(10) 06 cofres de metal; caixas metálicas de
segurança para dinheiro.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840237227 17/08/2012
003
Tit.ACADEMIA ÓRION FITNESS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13236130000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ÓRION FITNESS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercio de moveis, moveis planejados,
aparadores [bufê]; apoio de cabeça [móveis];
armários; armários [guarda-louças]; assentos
[cadeiras]; balcões; balcões [mesas]; bancadas de
CFE(4) 26.4.2; 26.11.1; 26.15.7; 27.5.1

003
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NCL(10) 36 assuntos financeiros e monetârios;
serviços de gestão de liquidez; serviços de
processamento e administração de dinheiro; serviços
de gestão financeira; serviços financeiros, a saber,
serviços de cartão de débito e cartão de crédito;
caixas eletrônicos, a saber, serviços de recarga de
caixas eletrônicos, processamento de caixas
eletrônicos, transferéncias eletrônicas de fundos,
descontos de cheques, verificação de quantia de
dinheiro transportada de caixas eletrônicos, e
previsão das necessidades de dinheiro em caixas
eletrônicos; serviços de processamento de cheques;
aluguel de cofres; serviços de segurança e de
gestão de risco.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

Marca: CURSO APOSTILADO DAMÁSIO
NCL(10) 16 materal impresso, material didático,
manuais [impressos].
Procurador: FERNANDA DINIZ B. L.
ALTENFELDER
No.840237324 17/08/2012
003
Tit.ABECE - ACADEMIA BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E EMPREGABILIDADE
S/A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07912676000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DAMÁSIO NAS FACULDADES

No.840237286 17/08/2012
003
Tit.JOSEPH W. HARRIS (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8698279
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NETBRAZE
NCL(10) 06 ligas de soldagem e brasagem.
Procurador: HUGO SILVA & MALDONADO PROP.
INTELECTUAL
No.840237294 17/08/2012
Tit.SOCIÉTÉ BIC S/A (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0211524
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MISS BIC

003
CFE(4) 9.7.1; 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 41 organização e apresentação de
conferências [informação, assessoria, consultoria;
organização e apresentação de simpósios
[informação, assessoria, consultoria]; organização e
apresentação de seminários informação, assessoria,
consultoria]; assessoria, publicação de textos [exceto
para
publicidade]
[informação,
assessoria,
consultoria]; informações sobre educação [instrução]
[assessoria, consultoria]; serviços de educação
[assessoria, consultoria]; publicação on-line de livros
e jornais eletrônicos [informação, assessoria,
consultoria]; serviços de ensino [assessoria,
consultoria].
Procurador: FERNANDA DINIZ B. L.
ALTENFELDER

CFE(4) 4.5.5; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 34 artigos para fumantes e respectivos
refis; isqueiros a gás para fumantes; fósforos;
cinzeiros; estojos para cigarros; suportes para
isqueiro; todos estes produtos não sendo feitos de
metais preciosos
Prior.:010656866
20/02/2012 FR
Procurador: FERNANDA DINIZ B. L.
ALTENFELDER
No.840237308 17/08/2012
Tit.DAMÁSIO EDUCACIONAL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702691
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DAMÁSIO ONLINE

No.840237332 17/08/2012
Tit.DAMÁSIO EDUCACIONAL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702691
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GABARITANDO A PEÇA

003

No.840237359 17/08/2012
Tit.DAMÁSIO EDUCACIONAL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07912676000010
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DAMÁSIO ONLINE

003

003

CFE(4) 16.3.17; 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de educação e ensino em geral,
presencial e/ou à distância; produção de vídeos;
edição de videoteipe; provimento de serviços para
publicação eletrônica on-line.
Procurador: FERNANDA DINIZ B. L.
ALTENFELDER

CFE(4) 24.15.2; 26.1.1; 26.2.7; 27.5.1
NCL(10) 41 publicação de textos [exceto para
publicidade] [informação, assessoria, consultoria];
informações sobre educação [instrução][assessoria,
consultoria]; serviços de educação [assessoria,
consultoria ]; publicação on-line de livros.
Procurador: FERNANDA DINIZ B. L.
ALTENFELDER
No.840237316 17/08/2012
Tit.DAMÁSIO EDUCACIONAL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702691
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 4.5.5; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais e não incluidos em outras classes; a saber
folhas de papel para impressoras; calendários;
cadernos; bloco de notas; envelopes; cadernos e
blocos para anotações; notas reposicionáveis;
etiquetas, exceto de tecido; blocos auto-adesivos;
artigos de papelaria; instrumentos de escrita e
desenho e respectivos refis; canetas; canetas
esferngráficas; canetas tinteiro; pontas de caneta;
lápis; apontadores de lápis; porta grafite; lápis
coloridos; canetas hidrográficas para escrever e
colorir; marcadores; marca-textos; tinta para
escrever; cartuchos de tinta; grafites para lápis; giz;
materiais para escritório (exceto móveis); réguas
para desenhar; compassos para desenhar; lousas
para
escrever;
adesivos
para
papelaria;
particularmente adesivos para escritório; fitas
adesivas; produtos corretivos para papelaria;
corretivos líquidos; canetas corretivas; fitas
corretivas; canetas para apagar; materiais para
artistas; pincéis de tinta; material de instrução e
didático (exceto aparelhos)
Procurador: FERNANDA DINIZ B. L.
ALTENFELDER

No.840237340 17/08/2012
Tit.SOCIÉTÉ BIC S/A (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0211524
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MISS BIC

CFE(4) 24.15.2; 26.1.1; 26.2.7; 27.5.1
NCL(10) 35 venda de material didático, livros e
material impresso em plataforma virtual; venda de
cursos online, no formato de vídeo e texto.
Procurador: FERNANDA DINIZ B. L.
ALTENFELDER
No.840237367 17/08/2012
Tit.SOCIÉTÉ BIC S/A (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0211524
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MISS BIC

003

003

CFE(4) 4.5.5; 26.4.4; 27.5.1

003
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NCL(10) 08 aparelhos para barbear e respectivos
refis; lâminas para aparelho de barbear; máquinas
para cortar barba (elétricos e não-elétricos);
aparelhos para depilação (elétricos e não-elétricos)
Prior.:010656866
20/02/2012 FR
Procurador: FERNANDA DINIZ B. L.
ALTENFELDER
No.840237375 17/08/2012
003
Tit.MESTRADO DO CHOPP RESTAURANTE E
PIZZARIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16639298000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MESTRADO DO CHOPP
CFE(4) 11.3.4; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de produtos de cafeteria.
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.840237421 17/08/2012
Tit.AD PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702616
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AD MARKETING

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 28 brinquedos e pelúcias.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
003

No.840237456 17/08/2012
Tit.RBX RIO COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10285590000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANIMALE HOME

003

CFE(4) 11.3.2; 27.5.1
NCL(10) 35 a sociedade terá por objeto o comércio
varejista de balas e doces, salgadinhos, sucos e
refrigerantes, restaurante e pizzaria.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840237383 17/08/2012
003
Tit.ZOOSK, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687633
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THE ROMANTIC SOCIAL NETWORK
NCL(10) 45 serviços online de rede social; serviços
online de encontros.
Prior.:4148133
17/02/2012 US
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.840237391 17/08/2012
003
Tit.LOEHMANN'S OPERATING CO. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8698287
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOEHMANN'S
NCL(10) 35 serviços de lojas de venda a varejo
destacando artigos do vestuário feminino, masculino
e infantil, calçados, acessórios, mobiliário e ítens
secundários, produtos de couro, peles, roupas para
a prática de esqui, decoração para casa, brindes,
utilidades domésticas, doces, trajes e jóias finas,
bolsas de mão, malas, cosméticos, fragrâncias,
artigos de toucador e loções, produtos para os
cabelos e acessórios para os cabelos.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840237405 17/08/2012
003
Tit.LOEHMANN'S OPERATING CO. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8698287
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LOEHMANN'S
NCL(10) 25 artigos do vestuário, calçados e artigos
para a cabeça.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840237413 17/08/2012
003
Tit.GMB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10669123000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAFÉ BABETTE

CFE(4) 26.4.11; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 35 marketing, propaganda, publicidade e
organização de exposições e feiras para fins
comerciais ou publicitários.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840237430 17/08/2012
003
Tit.NIPPON TSUSHO KABUSHIKI KAISHA (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8698317
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BELLE BANNE

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1; 29.1.8
NCL(10) 03 água de toalete, óleos essenciais,
aromáticos ou não, para uso cosmético e de
limpeza, bálsamo, exceto para uso medicinal, erva
para banho, erva para defumador e incenso,
incenso, lenços impregnados com loções cosméticas
ou substâncias para higiene pessoal; preparações
de banho para higiene íntima ou para uso
desodorante (produtos de higiene pessoal),
preparações e produtos para perfumar e desodorizar
ambientes, em líquido, em pó, em sachê, em spray e
na forma de apresentação de vela aromática; sachês
para perfumar roupa, sais de banho, exceto para uso
medicinal, produtos para passar roupa, aromatizados
ou não.
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.840237464 17/08/2012
Tit.ISIMART MEXICO, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702594
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PARLANCHINES

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 dispositivos para limpeza e raspagem de
correias e esteiras transportadoras, suas partes e
acessórios.
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.840237448 17/08/2012
Tit.ISIMART MEXICO, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702594
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ISIMART

003

CFE(4) 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 28 jogos e brinquedos; artigos para
ginástica e esporte não incluídos em outras classes;
decorações para árvores de natal.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840237472 17/08/2012
Tit.RBX RIO COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
(BR/RJ)

003
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10285590000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANIMALE HOME

No.840237502 17/08/2012
003
Tit.ENERCON GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0409782
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: E-92
NCL(10) 07 equipamentos e aparelhos para
produção
de
energia
eólica
regenerativa,
especialmente instalações de energia eólica,
conversores de energia eólica, moinhos de vento,
sistemas eólico-diesel; partes destes produtos,
especialmente geradores, lâminas de rotor para
instalações de energia eólica, rotores para
instalações de energia eólica.
Prior.:010652766
17/02/2012 GB
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS

CFE(4) 26.4.2; 26.11.2; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 03 água de toalete, óleos essenciais,
aromáticos ou não, para uso cosmético e de
limpeza, bálsamo, exceto para uso medicinal, erva
para banho, erva para defumador e incenso,
incenso, lenços impregnados com loções cosméticas
ou substâncias para higiene pessoal; preparações
de banho para higiene íntima ou para uso
desodorante (produtos de higiene pessoal),
preparações e produtos para perfumar e desodorizar
ambientes, em líquido, em pó, em sachê, em spray e
na forma de apresentação de vela aromática; sachês
para perfumar roupa, sais de banho, exceto para uso
medicinal, produtos para passar roupa, aromatizados
ou não.
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.840237480 17/08/2012
Tit.ISIMART MEXICO, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702594
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PARLANCHINES

003

003
CFE(4) 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais e não incluidos em outras classes; material
impresso; artigos para encadernação; fotografias;
papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas
de escrever e material de escritório (exceto móveis);
material de instrução e didático (exceto aparelhos);
matérias plásticas para embalagem (não incluidas
em outras classes); caracteres de imprensa; cliches.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840237499 17/08/2012
Tit.ISIMART MEXICO, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702594
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PARLANCHINES

No.840237510 17/08/2012
Tit.ISISMART MEXICO S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8859191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PARLANCHINES

003

No.840237529 17/08/2012
003
Tit.ENERCON GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0409782
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: E-92
NCL(10) 09 instalações elétricas, aparelhos e
instrumentos, nomeadamente para a produção de
energia, incluídos na classe 9; aparelhos e
computadores de processamento de dados,
especialmente para monitoramento e controle de
instalações de energia eólica, partes destes
produtos (incluídas na classe 9), especialmente
comutadores elétricos, conversores de frequência,
instrumentos de medição, sinalização e de controle
(supervisão).
Prior.:010652766
17/02/2012 GB
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.840237537 17/08/2012
Tit.ISIMART MEXICO, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702594
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PARLANCHINES

CFE(4) 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 18 couro e imitações de couros, produtos
nessas matérias não incluídos em outras classes ;
peles de animais; malas e bolsas de viagem; guardachuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e
selaria.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 14 chaveiros, metais preciosos e suas ligas,
assim como produtos destas matérias ou folheados
não incluídos em outras classes; artigos de jóias,
bijuterias, pedras preciosas; artigos de relojoaria e
instrumentos cronométricos.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840237545 17/08/2012
003
Tit.AVERY DENNISON CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0182117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MULTICYCLE
NCL(10) 17 peliculas de plástico para fabricação de
etiquetas e folhas; peliculas de plástico para
fabricaçao de etiquetas e folhas autoadesivas;
peliculas de plastico para fabricação de etiquetas e
folhas laváveis; peliculas de plastico para fabricaçao
de etiquetas e folhas duraveis; peliculas de plástico
para fabricação de etiquetas e folhas com verso
adesivo; laminados plasticos para uso comercial e
industrial; peliculas de plástico para uso comercial e
industrial; folhas de plástico para uso comercial e
industrial; etiquetas plásticas para uso comercial e
industrial; peliculas de plástico autoadesivas para
garrafas de vinho, garrafas de cerveja e recipientes
de plástico ou de vidro; etiquetas de plástico
autoadesivas para garrafas de vinho, garrafas de
cerveja e recipientes de plástico ou de vidro; folhas
de plástico autoadesivas para garrafas de vinho,
garrafas de cerveja e recipientes de plástico ou de
vidro; película de plástico transparente para garrafas
de vinho, garrafas de cerveja e recipientes de
plastico ou de vidro; etiquetas de plástico
transparente para garrafas de vinho, garrafas de
cerveja e recipientes de plástico ou de vidro folhas
de plástico transparente para garrafas de vinho:
garrafas de cerveja e recipientes de plastico ou de
vidro; película de plástico lavável para garrafas de
vinho, garrafas de cerveja e recipientes de plástico
ou de vidro; etiquetas de plástico lavável para
garrafas de vinho, garrafas de cerveja e recipientes
de plastico ou de vidro; folhas de plástico lavável
para garrafas de vinho, garrafas de cerveja e
recipientes de plástico ou de vidro; película de
plástico durável para garrafas de vinho, garrafas de
cerveja e recipientes de plástico ou de vidro;
etiquetas de plástico duravel para garrafas de vinho,
garrafas de cerveja e recipientes de plástico ou de
vidro; folhas de plastico durável para garrafas de
vinho, garrafas de cerveja e recipientes de plástico
ou de vidro; materiais em rolo para fabricaçao de
etiquetas adesivas, etiquetas lavaveis, etiquetas
duraveis, etiquetas e folhas com verso adesivo.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840237553 17/08/2012
003
Tit.ENERCON GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0409782
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: E-92
NCL(10) 19 torres para instalações de energia
eólica.
Prior.:010652766
17/02/2012 GB
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS

003
No.840237561 17/08/2012
003
Tit.SUZUKI MOTOR CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0126667
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALL GRIP
NCL(10) 12 tecnologia de tração nas quatro rodas
para automóveis, automóveis e suas peças e
acessórios, motocicletas e suas peças e acessórios,
veículos terrestres de toda espécie e suas partes e
acessórios.
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.840237570 17/08/2012
Tit.CASA SANTOS LIMA - COMPANHIA DAS
VINHAS S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702586
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PORTAS DE LISBOA

003
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NCL(10) 33 vinhos.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840237588 17/08/2012
003
Tit.COMPANHIA INDUSTRIAL SÃO PAULO E RIO CISPER (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33174145000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UNIQUE
NCL(10) 21 copos para bebidas, taças para bebidas,
taças para sobremesa.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.840237596 17/08/2012
003
Tit.AD PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702578
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AD RECURSOS HUMANOS

CFE(4) 26.4.11; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 35 recrutamento pessoal.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840237600 17/08/2012
003
Tit.COMPANHIA INDUSTRIAL SÃO PAULO E RIO CISPER (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33174145000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SELECTION UNIQUE
NCL(10) 21 copos para bebidas; taças para bebidas;
taças para sobremesa.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.840237618 17/08/2012
003
Tit.COMPANHIA INDUSTRIAL SÃO PAULO E RIO CISPER (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33174145000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MANHATTAN UNIQUE
NCL(10) 21 copos para bebidas, taças para bebidas,
taças para sobremesa.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.840237626 17/08/2012
003
Tit.COMPANHIA INDUSTRIAL SÃO PAULO E RIO CISPER (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33174145000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRESTIGE UNIQUE
NCL(10) 21 copos para bebidas; taças para bebidas;
taças para sobremesa.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.840237634 17/08/2012
Tit.ZIMAR LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8698295
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 21.3.1; 26.1.18; 27.5.21
NCL(10) 28 jogos de ação por habilidade, jogos de
ação com alvos, jogos do tipo de ação com alvos;
discos aerodinâmicos para uso em jogos de captura;
produtos para diversão, a saber, brinquedos infláveis
na natureza de estruturas para enchimento através
de ar inflável; produtos para diversão, a saber, bolas
infláveis; equipamentos para jogos de badminton;
raquetes de badminton, jogos de badminton; sacos
especialmente adaptados para equipamentos
desportivos; balões; bolas para jogos; bolas para
esportes; luvas par beisebol e softball; equipamentos
para jogos de arremesso vertical de arcos;
equipamentos vendidos como uma unidade para
jogos de ação; dispositivos para jogos, ou seja,
bases, bastões e bolas para jogar beisebol em
ambientes internos e externos; dispositivos para
jogos, ou seja, bases, bastões e bolas para jogos em
ambientes internos e externos, piscinas infláveis,
equipamentos para jogos ao ar livre na natureza de
bolas para jogos e dispositivo de mão para apanhar
bolas, jogos de paddle, bolas para jogos de paddle;
bastões para jogos de paddle; bolas esportivas e
bolas; brinquedos posicionáveis em três dimensões
para uso em jogos.
Prior.:85/553,071
26/02/2012 US
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840237642 17/08/2012
003
Tit.SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0173967
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAMSUNG E-MEETING
NCL(10) 09 equipamento de audio composto por
alto-falantes estereo, receptores de comunicação
sem fio embutidos e docas para uso com aparelho
eletrônico portátil, a saber, leitores de livros eletro
nicos, computadores tablet", reprodutores de mp3,
reprodutores de mp4, telefones móveis (celulares) e
telefones inteligentes (smart phones'); software de
aplicação de computador para aparelhos eletrônicos
portáteis pa instalar e controlar equipamentos de
audio supracitados; unidades de memória flash usb
(blank universa serial bus9; filmadoras; software de
jogos de computador; roteadores, interruptores e
cabos de rede de computador; software de
computador para mensagens instantâneas, envio e
recebimento de e-mails e informações de contatos,
compartilhamento de agenda e serviço de
compartilhamento de conteúdo; software de
computador para gerenciar e organizar diversos
conteúdos de leitura digital, a saber, livros
eletrônicos, jornais eletrônicos, teses e revistas
eletrônicas:
sof1vvare
de
computador
pa
gerenciamento de informações pessoais; sof1vvare
de computador para adquirir, baixar (por meio de
download"), reproduzir ou escutar música; software
de computador para adquirir, subscrever, baixa (por
meio de "download"), reproduzir ou ouvir conteúdos
de leitura digital, a saber, livros eletrônicos, ornais
eletrônicos, teses, revistas eletrônicas e jogos
eletrônicos; software de computador para us em
gravação, organização, transmissão, manuseamen
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840237650 17/08/2012
Tit.ZIMAR LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8698295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SMAKABALL

003

NCL(10) 28 jogos de ação por habilidade, jogos de
ação com alvos, jogos do tipo de ação com alvos;
discos aerodinâmicos para uso em jogos de captura;
equipamento
para
jogos
de
badminton,
equipamentos para jogos de arremesso vertical de
arcos; equipamentos vendidos como uma unidade
para jogos de ação com alvos; acessórios para
jogos, ou seja, bases, bastões e bolas para jogar
partidas em ambientes internos e externos, piscinas
infláveis; equipamentos para jogos de atividade ao
ar livre na natureza de bolas esportivas e anéis de
polietileno para pegas as bolas; jogos de paddle; pás
para usar em jogos de paddle; bolas esportivas e
bolas; brinquedos posicionáveis em três dimensões
para uso em jogos.
Prior.:85/549,843
22/02/2012 US
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840237669 17/08/2012
003
Tit.SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0173967
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SAMSUNG E-MEETING
NCL(10) 38 transmissão eletrônica de arquivos
multimidia e filmes transmitidos diretamente ou
carregados (por melo de "download") através de
computador e outras redes de comunicações;
fornecimento de salas de bate papo on-line, quadros
de avisos e fôruns de comunidade para transmissão
de mensagens entre usuários de computador;
serviços de comunicação, a saber, comunicações
por telefone; serviços de telecomunicaçâo, saber,
telecomunicações por e-mail; fornecimento de
acesso a serviço de navegação gps; serviços de
transmissão via web" (serviços de web casting"):
fornecimento de serviços de conectividade e acesso
redes de comunicações eletrônicas para transmissão
ou recepção de software de computador e aplicação
de software; fornecimento de serviços de
conectividade e acesso a redes de comunicações
seletrônicas, para transmissão ou recepção de
àudio, video ou conteúdo multimidia; fornecimento
de erviços de comunicação on-line, a saber,
comunicações por telefone; comunicações através
de uma rede mundial de computadores ou internet, a
saber, comunicações por telefone; serviços de
correio eletrônico, envio e recebimento de
mensagem; serviços de radiodifusão, a saber,
televisão; fornecimento de acesso a páginas da
web", a saber, prestação, de serviços de acesso à
internet; transmissão e distribuição de dados ou
imagens audio-visuais atraves de uma rede mundial
de computadores da internet; distribuição de música
digital através de telecomunicações;
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840237677 17/08/2012
003
Tit.SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0173967
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SAMSUNG E-MEETING
NCL(10)
42
hospedagem
de
"websites"
disponibilizando conteúdo digital; serviços de suporte
técnico, a saber, solução de problemas em carater
de diagnóstico e reparação de problemas de
aplicação de software para elefones móveis
(celulares), computadores pessoais, computadores
portáteis, tvs e tocadores de mp3; design,
desenvolvimento, manutenção e gerenciamento de
aplicações de software para telefones móveis
(celulares), computadores pessoais, computadores
portáteis, tvs e tocadores de mp3; manutenção,
repar e atualização de sofw~jare de computador,
software de sistema operacional de computador e
software de computador utilitário; fornecimento de
informação sobre software de computador através
da internet e outras redes de computador e de
comunicaçao eletrônica; prestação de serviços de
consultoria e suporte técnico para solução de
problemas de software de computador e para
dispositivos eletrônicos digitais manuais móveis e
outros bens de consumo eletrônicos; serviços de
consultoria de hardware software de computador;
serviços de consultoria de softvvare de multimidia e
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áudio-visual; programaça de computadores; serviços
de suporte e consulta para desenvolvimento de
sistemas de computador e base de dados;
informações relacionadas a i-iardware ou software
de computador disponibilizados on-line partir de uma
rede mundial de computadores ou de internet;
criação e manuntenção de "websites; projeto e
desenvolvimento de "websites' com material
multimidia
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840237685 17/08/2012
Tit.EDITORA FOLHA DE RIO PRETO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59966218000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BOM DIA LOUVEIRA

003

NCL(10) 16 jornais, revistas, periódicos, livros,
produtos gráficos e materiais de uso industrial,
comercial e publicitário; todos incluídos nesta classe.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS

NCL(10) 41 produção de programas de rádio e
televisão produção de shows produção de vídeos
produção musical publicação online de livros e
jornais eletrônicos.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840237723 17/08/2012
003
Tit.RILEY SPORTS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8684995
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RILEY
NCL(10) 28 jogos e brinquedos; artigos de ginástica
e esportivos; artigos esportivos para uso em jogos
de bilhar, sinuca ou sinuca recreativa; mesas para
sinuca, sinuca recreativa e bilhar; tacos de sinuca,
bilhar e sinuca recreativa; bolsas para tacos;
bastões, tacos e raquetes; raquetes de tênis;
bastões de críquete; bolas de críquete; bolas de
boliche, bastões e bolas de hóquei; bolas de futebol;
raquetes de tênis de mesa, mesas de tênis de mesa;
partes e acessórios para todos os produtos acima
mencionados.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840237774 17/08/2012
003
Tit.SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE
PRODUTOS PARA DEFESA AGRÍCOLA-SINDAG
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62267760000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AGRONACIONAL
NCL(10) 41 serviços de publicações on-line.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840237731 17/08/2012
003
Tit.RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED
(GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0105350
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NUROFEN

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 jornais, revistas, periódicos, livros,
produtos gráficos e materiais de uso industrial,
comercial e publicitário, todos incluídos nesta classe.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840237693 17/08/2012
Tit.EDITORA FOLHA DE RIO PRETO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59966218000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BOM DIA ITATIBA E LOUVEIRA

003

CFE(4) 27.5.1-3
NCL(10)
05
preparações
e
substâncias
farmacêuticas;
preparações
analgésicas;
preparações para alívio dos sintomas do resfriado,
da gripe e de alergias; bebidas medicamentosas e
preparações para fazer tais bebidas.
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 jornais, revistas, periódicos, livros,
produtos gráficos e materiais de uso industrial,
comercial e publicitário, todos incluídos nesta classe.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840237707 17/08/2012
003
Tit.EDITORA FOLHA DE RIO PRETO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59966218000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOM DIA LOUVEIRA
NCL(10) 16 jornais, revistas, periódicos, livros,
produtos gráficos e materiais de uso industrial,
comercial e publicitário; todos incluídos nesta classe.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840237715 17/08/2012
Tit.EDITORA FOLHA DE RIO PRETO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59966218000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOM DIA ITATIBA E LOUVEIRA

003

No.840237740 17/08/2012
003
Tit.ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL
PROPERTY LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5049431
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VALVOLINE BIKE XPERT
NCL(10) 37 serviços de reparo de manutenção
preventiva para veículos de duas rodas, a saber,
motocicletas e scooters, incluindo lubrificação; troca
de óleo do motor; troca de óleo e de filtros; troca de
fluido de transmissão; inspeção do sistema de
frenagem, de radiadores, de níveis, de fluidos
apropriados, e de reservatórios de baterias; inspeção
de correias e de mangueiras; calibragem de pneus
para a pressão de ar adequada; lavagem e
detalhamento de veículo.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840237758 17/08/2012
Tit.NÁUTICA BRASIL LTDA. ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03073325000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NÁUTICA BRASIL
NCL(10) 39 estadia e aluguel de barcos
Procurador: SABRINA SAYEG LUISI

003

No.840237766 17/08/2012
Tit.ALEXANDRE FARELESKI ABIR (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31621878856
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONEXÃO DO ARTISTA

003

No.840237782 17/08/2012
003
Tit.SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE
PRODUTOS PARA DEFESA AGRÍCOLA-SINDAG
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62267760000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AGRONACIONAL
NCL(10) 45 serviços de representação, diante da
administração e poderes públicos, de entidades
privadas nacionais ou estrangeiras, órgãos
governamentais, outras entidades de classe e
associações rurais, de entidades associativa de
âmbito nacional, representativa de empresas da
indústria de produtos para defesa agrícola, para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos; serviços de representação, defesa e
assistência jurídica a seus associados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840237790 17/08/2012
003
Tit.SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE
PRODUTOS PARA DEFESA AGRÍCOLA-SINDAG
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62267760000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AGROSINDI
NCL(10) 41 serviços de publicação on-line.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840237804 17/08/2012
003
Tit.SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE
PRODUTOS PARA DEFESA AGRÍCOLA-SINDAG
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62267760000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AGROSINDI
NCL(10) 45 serviços de representação, diante da
administração e poderes públicos, de entidades
privadas nacionais ou estrangeiras, órgãos
governamentais, outras entidades de classe e
associações rurais, de entidade associativa de
âmbito nacional, representativa de empresas da
indústria de produtos para defesa agrícola, para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos; serviços de representação, defesa e
assistência jurídica a seus associados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840237812 17/08/2012
003
Tit.GK GFD LIMITED (CY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687544
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: E-ON
NCL(10) 32 bebidas alcoólicas, incluindo bebidas
energéticas; águas gaseificadas; preparações para
fazer águas gaseificadas.
Prior.:2012704285
17/02/2012 RU
Procurador: ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER
WEGMANN
No.840237820 17/08/2012
003
Tit.SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE
PRODUTOS PARA DEFESA AGRÍCOLA-SINDAG
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62267760000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
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Marca: SINDVEG
NCL(10) 41 serviços de publicações on-line.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840237839 17/08/2012
003
Tit.BAHA MAR LTD. (BS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8459355
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE NEW RIVIERA
NCL(10) 25 roupas, a saber, blusas, jaquetas,
suéteres, bonés, chapéus, shorts, calças, calçados,
artigos do vestuário para natação, artigos do
vestuário para prática de tênis, robes e roupões;
gravatas, roupas para dormir, roupas de baixo,
viseiras, ornamentos e artigos do vestuário para uso
na cabeça; blusas sem manga, blusas e artigos do
vestuário corta-vento; luvas, meia-calça, meias,
babadores, lenços, roupas para prática de golfe,
roupas para treinos esportivos e ginástica; xales;
roupas impermeáveis e roupas para prática de
esportes aquáticos ("wetsuits").
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840237847 17/08/2012
003
Tit.BAHA MAR LTD. (BS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8459355
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THE NEW RIVIERA
NCL(10) 36 serviços imobiliários, a saber, serviços
de administração de condomínios; serviços de timesharing de bens imóveis destinados a férias e ao
lazer (uso ou propriedade de bens imóveis em
regime compartilhado com outros usuários ou
proprietários).
Prior.:85/545,611
17/02/2012 US
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840237855 17/08/2012
003
Tit.BAHA MAR LTD. (BS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8459355
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THE NEW RIVIERA
NCL(10) 39 serviços de agência de viagem, a saber,
realização de reservas e marcação de transportes;
serviços de reservas de passagens e ingressos para
excursões e passeios; organização de excursões
para turistas; organização de passeios e viagens;
aluguel de barcos; organização e afretamento de
barcos para passeios/excursões de pesca;
organização e afretamento de barcos; organização e
afretamento de barcos para passeios/excursões;
organização de visitas e passeios a lugares
interessantes; organização de viagens; organização
de passeios; planejamento de viagens para
indivíduos, famílias e grupos para ocasiões especiais
tais como locais especiais para realização de
casamentos e lua de mel; organização e
coordenação de viagens para indivíduos e grupos, a
saber, locais e hotéis especiais e exclusivos, luas de
mel, férias familiares e locais especiais para
realização de casamentos; serviços de marina.
Prior.:85/545,611
17/02/2012 US
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840237863 17/08/2012
003
Tit.SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE
PRODUTOS PARA DEFESA AGRÍCOLA-SINDAG
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62267760000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SINDVEG
NCL(10) 45 serviços de representação, diante da
administração e poderes públicos, de entidades
privadas nacionais ou estrangeiras, órgãos
governamentais, outras entidades de classe e
associações rurais, de entidades associativa de
âmbito nacional, representativa de empresas da
indústria de produtos para defesa agrícola, para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos; serviços de representação, defesa e
assistência jurídica a seus associados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840237871 17/08/2012

003

Tit.BAHA MAR LTD. (BS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8459355
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THE NEW RIVIERA
NCL(10) 41 fornecimento de serviços de cassino e
de instalações de cassino; serviços de jogos e
apostas; fornecimento de instruções na área de
jogos e jogos de apostas; fornecimento de
instalações de golfe; instruções de golfe;
organização de torneios de golfe; aluguel de
equipamento de golfe; serviços de fornecimento de
espaços que permitam aos indivíduos praticar suas
tacadas de golfe repetidamente ("driving range");
entretenimento na forma de torneios de golfe,
serviços de clube de golfe; serviços de carregador
de tacos de golf ("caddie"); cursos de golfe;
instruções de tênis; entretenimento na forma de
torneio de tênis; fornecimento de quadras de tênis;
serviços de clubes para o cuidado da saúde ou spas,
a saber, fornecimento de instruções e equipamentos
na área de exercícios físicos; serviços de
treinamento de educação física e ginástica;
treinamento na área e esportes; aluguel de
equipamentos esportivos; instruções de yoga;
arranjo; organização, condução e hospedagem de
eventos sociais de entretenimento; serviços de
clubes de charutos; clubes noturnos; serviços de
clubes de dança; centros de divertimento e
entretenimento para crianças, a saber, áreas de
lazer interativo, serviços de colônias de férias por um
dia; colônias de férias voltadas para esportes,
aluguel de pranchas de surf, serviços de guia de
pesca; organização de competições de pesca
esportiva; serviços de coordenação e planejamento
de casamentos; serviços de fotografias de
casamentos;
serviços
de
coordenação
e
planejamento de cerimônias e festas de casamentos;
fornecimento
de
instalações
para
torneios
esportivos; planejamento e organização de torneios
esportivos; entretenimento na forma de corridas de
automóveis, entretenimento, a saber, transmissão
contínua pela mídia televisiva, de satélite, de áudio e
de vídeo de canal de notícias e entretenimento.
Prior.:85/545,611
17/02/2012 US
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840237880 17/08/2012
003
Tit.BAHA MAR LTD. (BS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8459355
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THE NEW RIVIERA
NCL(10) 43 serviços de hotéis e hotéis do estilo
resort; serviços de restaurante; serviços de cafés;
fornecimento
de
acomodações
temporárias;
fornecimento de instalações para conferências;
serviços de reservas e agendamento para
acomodações temporárias; serviços de coquetel e
bares; lojas de café; cafeterias; fornecimento de
instalações
para
exibições,
convenções
e
conferências; aluguel de cadeiras de praia, barracas
de praia e guarda-sol ou guarda-chuva para uso
recreativo.
Prior.:85/545,611
17/02/2012 US
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840237898 17/08/2012
Tit.BAHA MAR LTD. (BS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8459355
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

artigos de vestuário para natação, artigos de
vestuário para prática de tênis, robes e roupões,
gravatas, roupas para dormir, roupas de baixo,
viseiras, ornamentos e artigos do vestuário para uso
na cabeça; blusas sem manga, blusas e artigos do
vestuário corta-vento; luvas, meia-calça, meias,
babadores, lenços, roupas para prática de golfe,
roupas para treinos esportivos e ginástica; xales,
roupas impermeáveis e roupas para prática de
esportes aquáticos ("wetsuits").
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840237901 17/08/2012
Tit.BAHA MAR LTD. (BS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8459355
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 5.5.20; 5.5.23; 25.1.25
NCL(10) 36 serviços imobiliários, a saber, serviços
de administração de condomínios; serviços de timesharing de bens imóveis destinados às férias e ao
lazer (uso ou propriedade de bens imóveis em
regime compartilhado com outros usuários ou
proprietários).
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840237910 17/08/2012
Tit.BAHA MAR LTD. (BS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8459355
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 5.5.20; 5.5.23; 25.1.25
NCL(10) 39 serviços de agência de viagem, a saber,
realização de reservas e marcação de transportes;
serviços de reservas de passagens e ingressos para
excursões e passeios; organização de excursões
para turistas; organização de passeios e viagens;
aluguel de barcos; organização e afretamento de
barcos para passeios/excursões de pesca;
organização e afretamento de barcos; organização e
afretamento de barcos para passeios/excursões;
organização de visitas e passeios a lugares
interessantes; organização de viagens; organização
de passeios; planejamento de viagens para
indivíduos, famílias e grupos para ocasiões especiais
tais como locais especiais para realização de
casamentos e lua de mel; organização e
coordenação de viagens para indivíduos e grupos, a
saber, locais e hotéis especiais e exclusivos, luas de
mel, férias familiares e locais especiais para
realização de casamentos; serviços de marina.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840237928 17/08/2012
Tit.BAHA MAR LTD. (BS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8459355
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 5.5.20; 5.5.23; 25.1.25
NCL(10) 25 roupas, a saber, blusas, jaquetas,
suéteres, bonés, chapéus, shorts, calças, calçados,
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CFE(4) 5.5.20; 5.5.23; 25.1.25
NCL(10) 41 fornecimento de serviços de cassino e
de instalações de cassino; serviços de jogos e
apostas; fornecimento de instruções na área de
jogos e jogos de apostas; fornecimento de
instalações de golfe; instruções de golfe;
organização de torneios de golfe; aluguel de
equipamento de golfe; serviços de fornecimento de
espaços que permitam aos indivíduos praticar suas
tacadas de golfe repetidamente ("driving range");
entretenimento na forma de torneios de golfe,
serviços de clube de golfe; serviços de carregador
de tacos de golf ("caddie"); cursos de golfe;
instruções de tênis; entretenimento na forma de
torneio de tênis; fornecimento de quadras de tênis;
serviços de clubes para o cuidado da saúde ou spas,
a saber, fornecimento de instruções e equipamentos
na área de exercícios físicos; serviços de
treinamento de educação física e ginástica;
treinamento na área e esportes; aluguel de
equipamentos esportivos; instruções de yoga;
arranjo; organização, condução e hospedagem de
eventos sociais de entretenimento; serviços de
clubes de charutos; clubes noturnos; serviços de
clubes de dança; centros de divertimento e
entretenimento para crianças, a saber, áreas de
lazer interativo, serviços de colônias de férias por um
dia; colônias de férias voltadas para esportes,
aluguel de pranchas de surf, serviços de guia de
pesca; organização de competições de pesca
esportiva; serviços de coordenação e planejamento
de casamentos; serviços de fotografias de
casamentos;
serviços
de
coordenação
e
planejamento de cerimônias e festas de casamentos;
fornecimento
de
instalações
para
torneios
esportivos; planejamento e organização de torneios
esportivos; entretenimento na forma de corridas de
automóveis, entretenimento, a saber, transmissão
contínua pela mídia televisiva, de satélite, de áudio e
de vídeo de canal de notícias e entretenimento.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840237936 17/08/2012
Tit.BAHA MAR LTD. (BS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8459355
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

No.840237944 17/08/2012
003
Tit.DOLLAR SHAVE CLUB (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8639531
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHAVE TIME. SHAVE MONEY.
NCL(10) 35 serviços de encomenda on-line
computadorizada no campo de produtos para
barbear e acessórios; serviços de loja de venda à
varejo on-line computadorizada no campo de
produtos para barbear e acessórios; serviços de loja
de venda à varejo on-line com produtos de barbear e
acessórios.
Prior.:85/546,320
17/02/2012 US
Procurador: ISABELLA DE AMORIM CARDOZO
No.840237952 17/08/2012
003
Tit.KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
(NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0091014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COUGH-TRAK
NCL(10) 10 aparelhos e instrumentos médicos
incluindo os aparelhos respiratórios e outros
aparelhos respiratórios de suporte designadamente
e para a remoção de secreção.
Prior.:1242141
17/02/2012 BX
Procurador: ISABELLA DE AMORIM CARDOZO
No.840237960 17/08/2012
003
Tit.KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
(NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0091014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COUGH-TRAK
NCL(10) 09 software para uso na área de saúde e
para aplicações médicas.
Prior.:1242141
17/02/2012 BX
Procurador: ISABELLA DE AMORIM CARDOZO
No.840237979 17/08/2012
003
Tit.KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
(NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0091014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QUICKTOUCH
NCL(10) 08 ferros elétricos e ferros à vapor;
aparelhos elétricos para uso doméstico, constituídos
por um aparelho de produção de vapor.
Procurador: ISABELLA DE AMORIM CARDOZO
No.840237987 17/08/2012
003
Tit.KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
(NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0091014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOUNDDOT
NCL(10) 09 aparelhos para gravar, processar e
transmitir e reproduzir som, imagem e/ou dados;
software.
Procurador: ISABELLA DE AMORIM CARDOZO
No.840237995 17/08/2012
003
Tit.KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
(NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0091014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QUICKTOUCH
NCL(10) 11 aparelho de geração de vapor para
gerar vapor para fins de limpar e de engomar, para
uso doméstico; limpadores portáteis de estofados
que utilizam vapor; vaporizadores de roupas,
vaporizadores de tecido.
Procurador: ISABELLA DE AMORIM CARDOZO

CFE(4) 5.5.20; 5.5.23; 25.1.25
NCL(10) 43 serviços de hotéis e hotéis do estilo
resort; serviços de restaurante; serviços de cafés;
fornecimento
de
acomodações
temporárias;
instalações para conferências; serviços de reservas
e agendamento para acomodações temporárias;
serviços de coquetel e bares; cafeterias;
fornecimento de instalações para exposições,
convenções e conferências; aluguel de cadeiras de
praia, toalhas, barracas de praia e guarda-sol ou
guarda-chuva para uso recreativo.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ

No.840238002 17/08/2012
003
Tit.SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE
PRODUTOS PARA DEFESA AGRÍCOLA-SINDAG
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62267760000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SINDUSAGRO
NCL(10) 41 serviços de publicação on-line.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840238010 17/08/2012
003
Tit.SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE
PRODUTOS PARA DEFESA AGRÍCOLA-SINDAG
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62267760000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SINDUSAGRO
NCL(10) 45 serviços de representação, diante da
administração e poderes públicos, de entidades
privadas nacionais ou estrangeiras, órgãos
governamentais, outras entidades de classe e
associações rurais, de entidade associativa de
âmbito nacional, representativa de empresas da
indústria de produtos para defesa agrícola, para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos; serviços de representação, defesa e
assistência jurídica a seus associados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238029 17/08/2012
003
Tit.SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE
PRODUTOS PARA DEFESA AGRÍCOLA-SINDAG
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62267760000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SINPROVEG
NCL(10) 41 serviços de publicações on-line.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238037 17/08/2012
003
Tit.KABUSHIKI KAISHA BANDAI NAMCO GAMES
(NAMCO BANDAI GAMES INC.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0187690
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE KING OF ANIMALS
NCL(10) 28 máquinas de videogames; máquinas de
entretenimento operadas por moedas ou não
operadas por moedas; máquinas de jogos de
diversão operadas por moedas ou não operadas por
moedas; jogos; cartas de baralho e jogos de cartas;
jogos eletrônicos portáteis; brinquedos; brinquedos e
bonecas; artigos para esporte e para ginástica.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840238045 17/08/2012
003
Tit.KABUSHIKI KAISHA BANDAI NAMCO GAMES
(NAMCO BANDAI GAMES INC.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0187690
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE KING OF ANIMALS
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais, não incluídos em outras classes; material
impresso; material para encadernação; fotografias;
artigos de papelaria; pasta para cartões; álbuns e
álbuns de cartão; estojos; apontadores; etiquetas
adesivas [papelaria]; adesivos para papelaria ou
para uso doméstico; materiais para artistas; pincéis;
máquinas de escrever e material de escritório
(exceto móveis); material de instrução e didático
(exceto aparelhos); materiais plásticos para
embalagem (não incluídos em outras classes); sacos
de lixo de papel ou de plástico; caracteres de
imprensa; clichês.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840238053 17/08/2012
003
Tit.KABUSHIKI KAISHA BANDAI NAMCO GAMES
(NAMCO BANDAI GAMES INC.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0187690
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANIMAL KAISER
NCL(10) 28 máquinas de videogames; máquinas de
entretenimento operadas por moedas ou não
operadas por moedas; máquinas de jogos de
diversão operadas por moedas ou não operadas por
moedas; jogos; cartas de baralho e jogos de cartas;
jogos eletrônicos portáteis; brinquedos; brinquedos e
bonecas; artigos para esporte e para ginástica.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840238061 17/08/2012
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Tit.KABUSHIKI KAISHA BANDAI NAMCO GAMES
(NAMCO BANDAI GAMES INC.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0187690
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANIMAL KAISER
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais, não incluídos em outras classes; material
impresso; material para encadernação; fotografias;
artigos de papelaria; pasta para cartões; álbuns e
álbuns de cartão; estojos; apontadores; etiquetas
adesivas [papelaria]; adesivos para papelaria ou
para uso doméstico; materiais para artistas; pincéis;
máquinas de escrever e material de escritório
(exceto móveis); material de instrução e didático
(exceto aparelhos); materiais plásticos para
embalagem (não incluídos em outras classes); sacos
de lixo de papel ou de plástico; caracteres de
imprensa; clichês.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840238070 17/08/2012
003
Tit.ELKEM AS (NO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0162949
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOPSEED
NCL(10) 06 ligas aditivas para ferro e para aço.
Prior.:201207461
19/07/2012 NO
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840238088 17/08/2012
003
Tit.BECKETT MEDIA LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8698155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BECKETT
NCL(10) 38 provimento de acesso a múltiplos
usuários a um web site em uma rede de informações
global de computadores para acesso a produtos e a
serviços para fontes interativas online para esportes,
para ítens colecionáveis e para recordações de
esportes, e para guias de preço para ítens
colecionáveis e para recordações.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840238096 17/08/2012
003
Tit.ATOM MEDICAL CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7374402
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: V-INCU I
NCL(10) 10 máquinas de vídeogames; máquinas de
entretenimento operadas por moedas ou não
operadas por moedas; máquinas de jogos de
diversão operadas por moedas ou não operadas por
moedas; jogos; cartas de baralho e jogos de cartas;
jogos eletrônicos portáteis; brinquedos; brinquedos e
bonecas; artigos para esporte e para ginástica.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840238100 17/08/2012
003
Tit.SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE
PRODUTOS PARA DEFESA AGRÍCOLA-SINDAG
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62267760000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SINPROVEG
NCL(10) 45 serviços de representação, diante da
administração e poderes públicos de entidades
privadas nacionais ou estrangeiras, órgãos
governamentais, outras entidades de classe e
associações rurais, de entidade associativa de
âmbito nacional, representativa de empresas da
indústria de produtos para defesa agrícola, para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos; serviços de representação, defesa e
assistência jurídica a seus associados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238118 17/08/2012
Tit.ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0147680
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ZF-TC TRONIC

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 07 máquinas para processamento de metal,
madeira e plástico, assim como para a agricultura;
máquinas de construção; máquinas-ferramentas;
motores (exceto motores para veículos terrestres);
acoplamentos e dispositivos de transmissão de força
(exceto
aqueles
para
veículos
terrestres);
instrumentos agrícolas não acionados manualmente;
engrenagens, acionamentos e acoplamentos de
máquinas, especialmente máquinas-ferramentas,
aparelhos de manipulação e robôs industriais,
aparelhos de comando e regulagem para
engrenagens de máquinas para processamento de
metal, madeira e plástico, para a agricultura, assim
como de máquinas de construção, máquinasferramentas e motores; engrenagens para robôs
industriais e máquinas-ferramentas; engrenagens
planetárias para acionamentos hidrostáticos e
elétricos; engrenagens de elevador, caixas de
câmbio e acionamentos para aparelhos de elevação;
bombas hidráulicas e motores, acoplamentos, rodas,
válvulas e freios como partes de máquinas;
ferramentas mecânicas para a fabricação e
processamento de rodas dentadas; engrenagens e
peças de engrenagens para navios, assim como
para peças de conjunto propulsor entre engrenagens
e propulsores; propulsores de navios, especialmente
para propulsor de superfície de navios; turbinas
eólicas, geradores eólicos, turbinas eólicas para a
geração de energia e suas peças e componentes
mecânicos; peças e componentes dos produtos
supracitados.
Prior.:30 2012 015 726 18/02/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238126 17/08/2012
Tit.ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0147680
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ZF-TC TRONIC

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 12 aparelhos para locomoção por terra, no
ar ou na água; veículos e suas partes; engrenagens
para veículos terrestres, engrenagens de mudança
de velocidade para veículos terrestres, transmissões
sincronizadas e transmissões "power shift" para
veículos terrestres, transmissões automáticas para
veículos terrestres, transmissões automáticas
continuamente variáveis para veículos terrestres,
transmissões com duas embreagens para veículos
terrestres,
engrenagens
hidrodinâmicas
e
hidrostáticas para veículos terrestres, engrenagens
intermediárias para veículos terrestres, eixos,
componentes de eixo, diferenciais, partes de
chassis, conversores de torque, acoplamentos para
veículos terrestres, retardadores, freios, embreagens
e acoplamentos e sistemas constituídos por estes,

tomadas de força, acionamentos de eixo para
veículos terrestres, amortecedores para suspensão e
molas
amortecedoras,
barras
de
direção,
estabilizadores, conectores de estabilizador, braços
de suspensão, juntas móveis, braços de suspensão
de quatro pontos, braços de suspensão triangular,
barras de reação; juntas móveis, direções elétricas,
eletro-hidráulicas, hidráulicas e mecânicas, bombas
de direção, colunas de direção e acessórios de
direção; trações de rodas, acionamentos elétricos e
suas partes; peças e componentes dos produtos
supracitados para veículos.
Prior.:30 2012 015 726 18/02/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238134 17/08/2012
Tit.ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0147680
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZF-TC TRONIC

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de realização de trabalhos de
manutenção, conservação e conserto em máquinas
para processamento de metal, madeira e plásticos,
assim como para a agricultura, em máquinas de
construção,
máquinas-ferramentas,
motores,
acoplamentos e dispositivos de transmissão de
força, em instrumentos agrícolas não acionados
manualmente, em engrenagens, acionamentos e
acoplamentos
de
máquinas,
especialmente
máquinas-ferramentas,
em
aparelhos
de
manipulação e robôs industriais, em aparelhos de
comando e regulagem para engrenagens de
máquinas para processamento de metal, madeira e
plásticos, para a agricultura, assim como de
máquinas de construção, máquinas-ferramentas e
motores, em engrenagens para robôs industriais e
máquinas-ferramentas, em engrenagens planetárias
para acionamentos hidrostáticos e elétricos, em
engrenagens
de
elevador,
engrenagens
e
acionamentos para aparelhos de elevação, em
bombas hidráulicas e motores, acoplamentos, rodas,
válvulas e freios como partes de máquinas, em
ferramentas mecânicas para a fabricação e
processamento de rodas dentadas, em engrenagens
e peças de engrenagens para navios, assim como
para peças de conjunto propulsor entre engrenagens
e propulsores, em propulsores de navios,
especialmente para propulsor de superfície de
navios, em turbinas eólicas, geradores eólicos,
turbinas eólicas para a geração de energia e suas
peças e componentes mecânicos, assim como em
peças e componentes dos produtos supracitados;
serviços de realização de trabalhos de manutenção,
conservação e conserto em aparelhos para
locomoção por terra, no ar ou na água, em veículos
e suas partes, em engrenagens para veículos
terrestres, engrenagens de mudança de velocidade
para veículos terrestres, transmissões sincronizadas
e transmissões "power shift" para veículos terrestres,
transmissões automáticas para veículos terrestres,
transmissões automáticas continuamente variáveis
para veículos terrestres, transmissões com duas
embreagens para veículos terrestres, engrenagens
hidrodinâmica e hidrostáticas para veículos
terrestres, engrenagens intermediárias para veículos
terrestres, eixos, componentes de eixo, diferenciais,
partes de chassis, conversores de torque,
acoplamentos para veículos terrestres, retardadores,
freios, embreagens e acoplamentos e sistemas
constituídos por estes, tomadas de força,
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acionamentos de eixo para veículos terrestres,
amortecedores
para
suspensão
e
molas
amortecedoras, barras de direção, estabilizadores,
conectores de estabilizador, braços de suspensão,
juntas móveis, braços de suspensão de quatro
pontos, braços de suspensão triangular, barras de
reação, juntas móveis, direções elétricas, eletrohidráulicas, hidráulicas e mecânicas, bombas de
direção, colunas de direção e acessórios de direção,
em trações de rodas, acionamentos elétricos e suas
partes, assim como em peças e componentes dos
produtos supracitados para veículos, a qual deverá
constar do certificado de registro.
Prior.:30 2012 015 726 18/02/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238142 17/08/2012
Tit.ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0147680
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ZF-ECOMID

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 07 máquinas para processamento de metal,
madeira e plásticos, assim como para a agricultura;
máquinas de construção; máquinas -ferramentas;
motores (exceto motores para veículos terrestres);
acoplamentos e dispositivos de transmissão de força
(exceto
aqueles
para
veículos
terrestres);
instrumentos agrícolas não acionados manualmente;
engrenagens, acionamentos e acoplamentos de
máquinas, especialmente máquinas-ferramentas,
aparelhos de manipulação de robôs industriais,
aparelhos de comando e regulagem para
engrenagens de máquinas para processamento de
metal, madeira e plásticos, para a agricultura, assim
como de máquinas de construção, máquinasferramentas e motores; engrenagens para robôs
industriais e máquinas-ferramentas; engrenagens
planetárias para acionamentos hidrostáticos e
elétricos; engrenagens de elevador, caixas de
câmbio e acionamentos para aparelhos de elevação;
bombas hidráulicas e motores, acoplamentos, rodas,
válvulas e freios como partes de máquinas;
ferramentas mecânicas para a fabricação e
processamento de rodas dentadas; engrenagens e
peças de engrenagens para navios, assim como
para peças de conjunto propulsor entre engrenagens
e propulsores; propulsores de navios, especialmente
para propulsor de superfície de navios; turbinas
eólicas, geradores eólicos, turbinas eólicas para a
geração de energia e suas peças e componentes
mecânicos; peças e componentes dos produtos
supracitados.
Prior.:30 2012 015 725 18/02/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238150 17/08/2012
Tit.ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0147680
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ZF-ECOMID

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 12 aparelhos para locomoção por terra, no
ar ou na água; veículos e suas partes; engrenagens
para veículos terrestres, engrenagens de mudança
de velocidade para veículos terrestres, transmissões
sincronizadas e transmissões "power shift" para
veículos terrestres, transmissões automáticas para
veículos terrestres, transmissões automáticas
continuamente variáveis para veículos terrestres,
transmissões com duas embreagens para veículos
terrestres,
engrenagens
hidrodinâmicas
e
hidrostáticas para veículos terrestres, engrenagens
intermediárias para veículos terrestres, eixos,
componentes de eixo, diferenciais, partes de
chassis, conversores de torque, acoplamentos para
veículos terrestres, retardadores, freios, embreagens
e acoplamentos e sistemas constituídos por estes,
tomadas de força, acionamentos de eixo para
veículos terrestres, amortecedores para suspensão e
molas
amortecedoras,
barras
de
direção,
estabilizadores, conectores de estabilizador, braços
de suspensão, juntas móveis, braços de suspensão
de quatro pontos, braços de suspensão triangular,
barras de reação; juntas móveis, direções elétricas,
eletro-hidráulicas, hidráulicas e mecânicas, bombas
de direção, colunas de direção e acessórios de
direção; trações de rodas, acionamentos elétricos e
suas partes; peças e componentes dos produtos
supracitados para veículos.
Prior.:30 2012 015 725 18/02/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238169 17/08/2012
Tit.ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0147680
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZF-ECOMID

acionamentos para aparelhos de elevação, em
bombas hidráulicas e motores, acoplamentos, rodas,
válvulas e freios como partes de máquinas, em
ferramentas mecânicas para a fabricação e
processamento de rodas dentadas, em engrenagens
e peças de engrenagens para navios, assim como
para peças de conjunto propulsor entre engrenagens
e propulsores, em propulsores de navios,
especialmente para propulsor de superfície de
navios, em turbinas eólicas, geradores eólicos,
turbinas eólicas para a geração de energia e suas
peças e componentes mecânicos, assim como em
peças e componentes dos produtos supracitados;
serviços de realização de trabalhos de manutenção,
conservação e conserto em aparelhos para
locomoção por terra, no ar ou na água, em veículos
e suas partes, em engrenagens para veículos
terrestres, engrenagens de mudança de velocidade
para veículos terrestres, transmissões sincronizadas
e transmissões "power shift" para veículos terrestres,
transmissões automáticas para veículos terrestres,
transmissões automáticas continuamente variáveis
para veículos terrestres, transmissões com duas
embreagens para veículos terrestres, engrenagens
hidrodinâmica e hidrostáticas para veículos
terrestres, engrenagens intermediárias para veículos
terrestres, eixos, componentes de eixo, diferenciais,
partes de chassis, conversores de torque,
acoplamentos para veículos terrestres, retardadores,
freios, embreagens e acoplamentos e sistemas
constituídos por estes, tomadas de força,
acionamentos de eixo para veículos terrestres,
amortecedores
para
suspensão
e
molas
amortecedoras, barras de direção, estabilizadores,
conectores de estabilizador, braços de suspensão,
juntas móveis, braços de suspensão de quatro
pontos, braços de suspensão triangular, barras de
reação, juntas móveis, direções elétricas, eletrohidráulicas, hidráulicas e mecânicas, bombas de
direção, colunas de direção e acessórios de direção,
em trações de rodas, acionamentos elétricos e suas
partes, assim como em peças e componentes dos
produtos supracitados para veículos, a qual deverá
constar do certificado de registro.
Prior.:30 2012 015 725 18/02/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de realização de trabalhos de
manutenção, conservação e conserto em máquinas
para processamento de metal, madeira e plásticos,
assim como para a agricultura, em máquinas de
construção,
máquinas-ferramentas,
motores,
acoplamentos e dispositivos de transmissão de
força, em instrumentos agrícolas não acionados
manualmente, em engrenagens, acionamentos e
acoplamentos
de
máquinas,
especialmente
máquinas-ferramentas,
em
aparelhos
de
manipulação e robôs industriais, em aparelhos de
comando e regulagem para engrenagens de
máquinas para processamento de metal, madeira e
plásticos, para a agricultura, assim como de
máquinas de construção, máquinas-ferramentas e
motores, em engrenagens para robôs industriais e
máquinas-ferramentas, em engrenagens planetárias
para acionamentos hidrostáticos e elétricos, em
engrenagens
de
elevador,
engrenagens
e

No.840238177 17/08/2012
Tit.ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0147680
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ZF-INTARDER

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 07 máquinas para processamento de metal,
madeira e plásticos, assim como para a agricultura;
máquinas de construção; máquinas -ferramentas;
motores (exceto motores para veículos terrestres);
acoplamentos e dispositivos de transmissão de força
(exceto
aqueles
para
veículos
terrestres);
instrumentos agrícolas não acionados manualmente;
engrenagens, acionamentos e acoplamentos de
máquinas, especialmente máquinas-ferramentas,
aparelhos de manipulação de robôs industriais,
aparelhos de comando e regulagem para
engrenagens de máquinas para processamento de
metal, madeira e plásticos, para a agricultura, assim
como de máquinas de construção, máquinasferramentas e motores; engrenagens para robôs
industriais e máquinas-ferramentas; engrenagens
planetárias para acionamentos hidrostáticos e
elétricos; engrenagens de elevador, caixas de
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câmbio e acionamentos para aparelhos de elevação;
bombas hidráulicas e motores, acoplamentos, rodas,
válvulas e freios como partes de máquinas;
ferramentas mecânicas para a fabricação e
processamento de rodas dentadas; engrenagens e
peças de engrenagens para navios, assim como
para peças de conjunto propulsor entre engrenagens
e propulsores; propulsores de navios, especialmente
para propulsor de superfície de navios; turbinas
eólicas, geradores eólicos, turbinas eólicas para a
geração de energia e suas peças e componentes
mecânicos; peças e componentes dos produtos
supracitados.
Prior.:30 2012 015 728 18/02/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238185 17/08/2012
Tit.ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0147680
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ZF-INTARDER

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 12 aparelhos para locomoção por terra, no
ar ou na água; veículos e suas partes; engrenagens
para veículos terrestres, engrenagens de mudança
de velocidade para veículos terrestres, transmissões
sincronizadas e transmissões "power shift" para
veículos terrestres, transmissões automáticas para
veículos terrestres, transmissões automáticas
continuamente variáveis para veículos terrestres,
transmissões com duas embreagens para veículos
terrestres,
engrenagens
hidrodinâmicas
e
hidrostáticas para veículos terrestres, engrenagens
intermediárias para veículos terrestres, eixos,
componentes de eixo, diferenciais, partes de
chassis, conversores de torque, acoplamentos para
veículos terrestres, retardadores, freios, embreagens
e acoplamentos e sistemas constituídos por estes,
tomadas de força, acionamentos de eixo para
veículos terrestres, amortecedores para suspensão e
molas
amortecedoras,
barras
de
direção,
estabilizadores, conectores de estabilizador, braços
de suspensão, juntas móveis, braços de suspensão
de quatro pontos, braços de suspensão triangular,
barras de reação; juntas móveis, direções elétricas,
eletro-hidráulicas, hidráulicas e mecânicas, bombas
de direção, colunas de direção e acessórios de
direção; trações de rodas, acionamentos elétricos e
suas partes; peças e componentes dos produtos
supracitados para veículos.
Prior.:30 2012 015 728 18/02/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238193 17/08/2012
Tit.ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0147680
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZF-INTARDER

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO VALOR
NCL(10) 41 serviços de premiação e serviços de
organização e realização de projetos culturais e
esportivos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238215 17/08/2012
003
Tit.THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8446318
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ZERO ODOR
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de realização de trabalhos de
manutenção, conservação e conserto em máquinas
para processamento de metal, madeira e plásticos,
assim como para a agricultura, em máquinas de
construção,
máquinas-ferramentas,
motores,
acoplamentos e dispositivos de transmissão de
força, em instrumentos agrícolas não acionados
manualmente, em engrenagens, acionamentos e
acoplamentos
de
máquinas,
especialmente
máquinas-ferramentas,
em
aparelhos
de
manipulação e robôs industriais, em aparelhos de
comando e regulagem para engrenagens de
máquinas para processamento de metal, madeira e
plásticos, para a agricultura, assim como de
máquinas de construção, máquinas-ferramentas e
motores, em engrenagens para robôs industriais e
máquinas-ferramentas, em engrenagens planetárias
para acionamentos hidrostáticos e elétricos, em
engrenagens
de
elevador,
engrenagens
e
acionamentos para aparelhos de elevação, em
bombas hidráulicas e motores, acoplamentos, rodas,
válvulas e freios como partes de máquinas, em
ferramentas mecânicas para a fabricação e
processamento de rodas dentadas, em engrenagens
e peças de engrenagens para navios, assim como
para peças de conjunto propulsor entre engrenagens
e propulsores, em propulsores de navios,
especialmente para propulsor de superfície de
navios, em turbinas eólicas, geradores eólicos,
turbinas eólicas para a geração de energia e suas
peças e componentes mecânicos, assim como em
peças e componentes dos produtos supracitados;
serviços de realização de trabalhos de manutenção,
conservação e conserto em aparelhos para
locomoção por terra, no ar ou na água, em veículos
e suas partes, em engrenagens para veículos
terrestres, engrenagens de mudança de velocidade
para veículos terrestres, transmissões sincronizadas
e transmissões "power shift" para veículos terrestres,
transmissões automáticas para veículos terrestres,
transmissões automáticas continuamente variáveis
para veículos terrestres, transmissões com duas
embreagens para veículos terrestres, engrenagens
hidrodinâmica e hidrostáticas para veículos
terrestres, engrenagens intermediárias para veículos
terrestres, eixos, componentes de eixo, diferenciais,
partes de chassis, conversores de torque,
acoplamentos para veículos terrestres, retardadores,
freios, embreagens e acoplamentos e sistemas
constituídos por estes, tomadas de força,
acionamentos de eixo para veículos terrestres,
amortecedores
para
suspensão
e
molas
amortecedoras, barras de direção, estabilizadores,
conectores de estabilizador, braços de suspensão,
juntas móveis, braços de suspensão de quatro
pontos, braços de suspensão triangular, barras de
reação, juntas móveis, direções elétricas, eletrohidráulicas, hidráulicas e mecânicas, bombas de
direção, colunas de direção e acessórios de direção,
em trações de rodas, acionamentos elétricos e suas
partes, assim como em peças e componentes dos
produtos supracitados para veículos, a qual deverá
constar do certificado de registro.
Prior.:30 2012 015 728 18/02/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238207 17/08/2012
003
Tit.MUZY CORP PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04429816000196

CFE(4) 14.5.23; 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 05 produtos de higiene feminina e para
mestruação, incluindo toalhas higiênicas e tampões;
protetores para calcinha; acolchoados para proteção
feminina e absorventes internos; acolchoados para
incontinência e protetores para incontinência.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238223 17/08/2012
Tit.DECORACIONES DECOMURAL S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687412
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DECOMURAL

003

CFE(4) 26.4.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 27 papel de parede decorativo impresso e
pintado de qualquer tipo de fabricação para
revestimento de paredes.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238231 17/08/2012
003
Tit.SIEMENS SCHWEIZ AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4994914
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ADVANTAGE
NCL(10) 36 serviços financeiros e de seguros,
especialmente para sistemas de serviços prediais,
processos industriais e usinas de força, que
aprimoram a eficiência energética (produção de
energia) e desempenho (rentabilidade) para prédios
e empresas que produzem energia.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238240 17/08/2012
003
Tit.SIEMENS SCHWEIZ AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ADVANTAGE
NCL(10) 37 serviços de construção, instalação,
comissionamento, vigilância e manutenção de
sistemas de serviços prediais, equipamentos
industriais e maquinário de usinas de força, que
aprimoram a eficiência energética (produção de
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energia) e desempenho (rentabilidade) para prédios
e empresas que produzem energia.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238258 17/08/2012
003
Tit.SIEMENS SCHWEIZ AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ADVANTAGE
NCL(10) 41 serviços de educação, ensino, formação
e instrução sobre modelagem, planejamento,
construção, instalação, comissionamento, vigilância
e manutenção de sistemas de serviços prediais,
equipamentos industriais e máquinas de usinas de
força, que aprimoram a eficiência energética
(produção de energia) e desempenho (rentabilidade)
para prédios e empresas que produzem energia.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238266 17/08/2012
003
Tit.SIEMENS SCHWEIZ AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ADVANTAGE
NCL(10) 42 serviços de engenheiros, físicos e outros
especialistas altamente qualificados, para aprimorar
a eficiência energética (produção de energia) e
desempenho (rentabilidade) para prédios e
empresas que produzem energia; serviços de
desenvolvimento de software.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238274 17/08/2012
003
Tit.W.W. GRAINGER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687439
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POWER FIRST
NCL(10) 06 conduite de metal; porcas de metal;
juntas e acoplamentos de tubo de metal.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238282 17/08/2012
003
Tit.W.W. GRAINGER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687439
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POWER FIRST
NCL(10) 09 tomadas adaptadoras; baterias e
carregadores de baterias e acessórios para estes;
conectores de cabos, elétricos; terminais de cabos,
elétricos; disjuntores; interruptores de circuito por
vazamento para a terra; conjuntos de fios elétricos;
cabos coaxiais; conectores de fios; terminais de fios;
conectores elétricos; caixas de distribuição para
energia elétrica; caixas para tomadas elétricas;
placas de interruptores de luz; interruptores elétricos;
tomadas elétricas; bocais elétricos; fios de extensão
de energia elétrica; blocos de terminais elétricos;
capas para cobrir interruptores elétricos; conectores
elétricos isolados; inversores; protetores de cabos,
elétricos; protetores contra variação de tensão;
conjuntos de terminais de cabos incluindo terminais
e conectores elétricos; conectores de conduítes
elétricos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POWER FIRST
NCL(10) 20 carrinhos móveis de armazenamento
com rodas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238312 17/08/2012
003
Tit.W.W. GRAINGER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687439
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POWER FIRST
NCL(10) 22 braçadeiras de plástico para cabos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238320 17/08/2012
003
Tit.REVLON CONSUMER PRODUCTS
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0260940
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUXURIOUS COLORSILK BUTTERCREAM
NCL(10) 03 preparados para tingir o cabelo e
produtos relacionados a estes, incluídos nessa
classe.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238339 17/08/2012
003
Tit.STUDENTS IN FREE ENTERPRISE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687447
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ENACTUS
NCL(10) 41 serviços educacionais, a saber,
fornecimento de aulas, seminários, oficinas de
trabalho e competições na área de habilidades
empresariais, sustentabilidade e melhoria da
comunidade;
serviços
de
fornecimento
de
reconhecimento e incentivos através de prêmios
para demonstrar excelência nas áreas de
habilidades
empresariais,
sustentabilidade
e
melhoria da comunidade.
Prior.:85/625,711
15/05/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238347 17/08/2012
003
Tit.INFRACOR GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687609
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VESTOX
NCL(10) 11 dispositivos, aparelhos, máquinas e
equipamentos para limpar, oxidar e desinfetar água
e águas servidas, assim como suspensões ou
soluções aquosas, especialmente por meio de
dióxido de cloro, suas peças avulsas e acessórios,
desde que inclusos nesta classe.
Prior.:30 2012 033 605 06/06/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 18 couro e imitações de couro e produtos
nessas matérias não incluídos em outras classes;
peles de animais; malas e bolsas de viagem; guardachuvas e guarda-sóis; bengalas; chicotes, arreios e
selaria.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238380 17/08/2012
003
Tit.INOVOBIOLOGIC INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687617
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PGX
NCL(10) 05 produtos naturais para saúde;
suplementos dietéticos e nutricionais; suplementos
alimentares;
fibras
dietéticas
(alimentares);
suplementos vitamínicos e minerais; suplementos de
ervas (todos os produtos citados anteriormente para
fins medicinais).
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238398 17/08/2012
003
Tit.INOVOBIOLOGIC INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687617
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLYGLYCOPLEX
NCL(10) 05 produtos naturais para saúde;
suplementos dietéticos e nutricionais; suplementos
alimentares;
fibras
dietéticas
(alimentares);
suplementos vitamínicos e minerais; suplementos de
ervas (todos os produtos citados anteriormente para
fins medicinais).
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840238401 20/08/2012
Tit.STUDIO ARONIS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11049438000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PHOTOCAKE

003

No.840238355 17/08/2012
003
Tit.BEIERSDORF AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7960549
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NIVEA ORIGINALS
NCL(10) 03 sabões, produtos de perfumaria, óleos
essenciais, preparações para os cuidados do corpo
e da beleza.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840238290 17/08/2012
003
Tit.W.W. GRAINGER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687439
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POWER FIRST
NCL(10) 17 fita isolante, tubo termorretrátil para
cobrir fios elétricos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840238363 17/08/2012
003
Tit.CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7366418
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CONTAINERMASTER
NCL(10) 12 penus para rodas de veículos, pneus de
borracha sólida, câmaras de ar para pneus.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840238304 17/08/2012
Tit.W.W. GRAINGER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687439

No.840238371 17/08/2012
Tit.AQUEO DESIGN S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8681864

003

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: H.DUE.O

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 40 estúdio fotográfico, produção de
fotografias para festas e outros eventos, serviços de
fotocomposição
(serviços
de-),
fotográfica
(impressão -), fotogravura (serviço), impressão
fotográfica, impressão ofsete, ofsete (impressão).
Procurador: MARCELO KREISNER
No.840238410 20/08/2012
003
Tit.CARAMELOS DISTRIBUIDORA DE PROD.
ALIMENTICIOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01635514000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARAMELOS
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio através de qualquer meio de
produtos alimentícios como balas, doces e massas.
Procurador: CASSIANO DE OLIVEIRA LOPES
No.840238428 20/08/2012
003
Tit.ÓTIMA ÓTICA M.V.N. LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00648586000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OTIMA ÓTICA
NCL(10) 30 comércio varejista de artigos de óptica.
Procurador: O PRÓPRIO.
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CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de cortinas, persianas e
acessórios para cortinas e persianas, incluídos nesta
classe.
Procurador: CARLOS DE LENA

CFE(4) 1.17.11; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comercio varejista de artesanatos,
bijuterias , suvenires.
Procurador: LOYAL TRADE MARK ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

No.840238479 20/08/2012
003
Tit.J.E. CORDEIRO DE LIRA PERSIANAS - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13625691000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIMPELUX

No.840238509 20/08/2012
003
Tit.ELISABETE RIBEIRO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12664667000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DOCES HISTÓRIAS ER WWW.DOCES
HISTORIAS.COM.BR

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 37 instalação, manutenção e reparo,
conserto e lavagem de cortinas e persianas.
Procurador: CARLOS DE LENA

CFE(4) 8.1.17; 27.5.1
NCL(10) 16 livros.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840238444 20/08/2012
003
Tit.CLASSIC TENNIS COMÉRCIO DE CALÇADOS,
ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ESPORTIVOS LTDAME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13726017000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CLASSIC TENNIS.COM.BR

CFE(4) 25.1.9; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos do vestuário em geral desta
classe, incluindo calçados, acessórios do vestuário e
artigos do vestuário esportivos em geral desta
classe.
Procurador: RICARDO FERRI
No.840238452 20/08/2012
003
Tit.HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO HCFMUSP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLINICS
NCL(10) 16 a revista clinics tem por finalidade
publicar o resultado de pesquisas científicas
realizadas no brasil e no exterior, dentro das
seguintes categorias: pesquisas experimentais
originais, estudos clínicos, revisões, cartas ao editor
consignado relatos de casos e notas técnicas , e
editoriais.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840238460 20/08/2012
003
Tit.J.E. CORDEIRO DE LIRA PERSIANAS - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13625691000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIMPELUX

No.840238487 20/08/2012
003
Tit.LUANA DE ARAUJO SANTOS - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13805266000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUVIDECORA

No.840238517 20/08/2012
Tit.MARCOS EZQUIVEL DENARI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06040840803
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLINICA DENARI
NCL(10) 44 cirurgião dentista
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.840238525 20/08/2012
Tit.ANDERSON GAZILLO (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41583543000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACQUA MUNDI

003

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 16 tintas
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840238495 20/08/2012
003
Tit.MIRANDA & PEREIRO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11476464000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DENTRO DE MINAS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 comércio ( através de qualquer meio )
de produtos saneantes domissanitários
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.840238533 20/08/2012
003
Tit.NATURAL WATER INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07460887000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FLORA ACTIVE
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Tit.STOLLER DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54995261000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: 4F FLORADA FIRME FRUTO FORTE

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 03 industria e comercio de cosmeticos e
perfumaria em geral.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.840238541 20/08/2012
003
Tit.NATURAL WATER INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07460887000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FLORA ACTIVE

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 19 materiais de construção não metálicos
placas de cimentos artefatos de cimentos placas de
concretos
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.840238576 20/08/2012
Tit.STOLLER DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54995261000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAIS COM MENOS SEMPRE

003

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 01 adubo para agricultura; agricultura
<substância quimica para), com exceção dos
fungicida herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
elementos mínimos (preparações dei para plantas;
fertilizantes; fertilizantes <preparações>; horticultura
(substância química para -> exceto fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas plantas
(preparações para regularizar ( crescimento de -);
sais fertilizantes silvicultura (substâncias químicas
para .-), exceto fungicidas, herbicidas, inseticidas e
parasiticidas
Procurador: JOSÉ HENRIQUE DE LIMA
RODRIGUES
No.840238606 20/08/2012
Tit.STOLLER DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54995261000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 4F FLORADA FIRME FRUTO FORTE

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 industria e comercio de cosmeticos e
perfumaria em geral.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.840238550 20/08/2012
Tit.R F DE PAULA PEDRÃO (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704112
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: POLPA DE FRUTA AR ALIMENTOS
RHEGYNA

003

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 01 adubo para agricultura; agricultura
<substância quimica para), com exceção dos
fungicida herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
elementos mínimos (preparações dei para plantas;
fertilizantes; fertilizantes <preparações>; horticultura
(substância química para -> exceto fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas plantas
(preparações para regularizar ( crescimento de -);
sais fertilizantes silvicultura (substâncias químicas
para .-), exceto fungicidas, herbicidas, inseticidas e
parasiticidas
Procurador: JOSÉ HENRIQUE DE LIMA
RODRIGUES
No.840238584 20/08/2012
Tit.STOLLER DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54995261000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAIS COM MENOS SEMPRE

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 29 frutas ( geleias de ), frutas ( polpa de ),
geleias de frutas cítricas, geleias para uso alimentar,
compotas.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.840238568 20/08/2012
003
Tit.BIG BLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIG BLOCOS

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comercio [através de qualquer meio] de
produtos químicos; comercio [através de qualquer
meio] de fertilizantes; comercio [através de qualquer
meio] de defensivos agrícolas; comercio [através de
qualquer meio] de sementes; comercio [através de
qualquer meio] de mudas; comercio [através de
qualquer meio] de produtos agrícolas em geral.
Procurador: JOSÉ HENRIQUE DE LIMA
RODRIGUES
No.840238592 20/08/2012

003

003

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 comercio [através de qualquer meio] de
produtos químicos; comercio [através de qualquer
meio] de fertilizantes; comercio [através de qualquer
meio] de defensivos agrícolas; comercio [através de
qualquer meio] de sementes; comercio [através de
qualquer meio] de mudas; comercio [através de
qualquer meio] de produtos agrícolas em geral.
Procurador: JOSÉ HENRIQUE DE LIMA
RODRIGUES
No.840238614 20/08/2012
003
Tit.ALPHAVILLE URBANISMO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00446918000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TERRA BRASILIS
NCL(10) 36 administração de imóveis; administraçao
de imoveis - [assessoria em!; administração de
imóveis - consultoria em]; administração de imóveis [informação em]; agencias imobiliárias; agências
imobiliárias - assessoria em]; agencias imobiliárias [consultoria em]; agências imobiliarias - [informação
em]; arrendamento deimóveis; arrendamento de
imóveis - assessoria em]; arrendamento de imoveis [consultoria em]; arrendamento de imóveis [informação em]; avaliação imobiliária; avaliação
imobiliária - [assessor ia em]; avaliação imobiliária [consultoria em];.avaliação imobiliária - [informação
em]; corretores imobiliários, corretores imobiliários [assessoria em]; corretores imobiliários - [consultoria
em]; corretores imobiliários - (informação em];administração de condomínio; administração de
condomínio - assessoria em]; administração de
condomínio - [consultoria em]; administração de
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condomínio - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária - [assessoria em]; assessor ia, cons u
ltoria e informaç o em avaliação imobiliária [consultor ia em]; assessoria, consultoria e
informação em avaliação imobiliária -iinformação
em]; imóveis [compra e venda de -1; imóveis
[compra.e venda de -] - assessoria em]; imóveis
[compra e venda de-] - [consultoria em]; imóveis
[compra e venda de -] -. [informação em];
incorporação de imóvel; incorporação de imóvel [assessoria em]; incorporação de imóvel [consultoria
em];
incorporação
de
imóvel[informação em], loteamento imobiliário; loteamento
imobiliário - [assessoria em]; loteamento imobiliário [consultoria em]; loteamento imobiliário -(informação
em].
Procurador: JOSÉ HENRIQUE DE LIMA
RODRIGUES
No.840238622 20/08/2012
003
Tit.ALPHAVILLE URBANISMO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00446918000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TERRA BRASILIS
NCL(10) 42 arquitetura; arquitetura - [assessoria
em]; arquitetura - [consultoria em!; arquitetura [informação em]; desenho de plantas para
construção; desenho de plantas para construção [assessoria em!; desenho de plantas para
construção - [consultoria em!; desenho de plantas
para construção - (informação em]; engenharia;
engenharia - [assessoria em]; engenharia [consultoria em]; engenharia - [informaçao em];
estudos para projetos tecnicos; estudos para
projetos tegnicos - [assessoria em]; estudos para
projetos tecnicos - [consultoria em]; estudos para
projetos técnicos - [informação em]; criação e projeto
de planta para construção; criação e projeto de
planta para construção - [assessoria em]; criação e
projeto de planta para construção - [consultoria em!;
criação e projeto de planta para construção [informação em]; assessoria, consultoria e
informaçoes
sobre
arquitetura;
assessoria,
consultoria e informaçoes sobre arquitetura [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre arquitetura - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informaçoes sobre
arquitetura - [informação em]; assessoria, consultoria
e informações sobre engenharia. assessoria,
consultoria e informaçoes sobre engenharia[assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre engenharia - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia- [informação em]; engenharia civil
(projeto de -]; engenharia civil [projeto de-] [assessoria em]; engenharia cml [projeto de -] [consultoria em]; engenharia cml [projeto de-][informação
em];
projeto
de
arquitetura;
planejamento urbano; projeto de arquitetura[assessoria em!; projeto de arquitetura- [consultoria
em]; projeto de arquitetura - [informação em],
serviços de sinalização [projetos arquitetônicos e
engenharia]; serviços de sinalização [projetos
arquitetônicos e engenharia] - [assessoria em];
serviços de sinalização [projetos arquitetônicos e
engenharia] - [consultor ia em]; serviços de
sinalizaçao [projetos arquitetõnicos e engenharia] [informação em].
Procurador: JOSÉ HENRIQUE DE LIMA
RODRIGUES
No.840238630 20/08/2012
Tit.JAMILY OLIVEIRA SAMPAIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10989745732
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINISTÉRIO JAMILY

003

CFE(4) 2.9.1; 27.5.25
NCL(10) 41 apresentação de shows e eventos
musicais
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840238649 20/08/2012
003
Tit.GENILDO SANTOS DOS PASSOS E OUTRO(S)
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08779746675
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NÉCTAR MEL
NCL(10) 30 mel e derivados do mel.
Procurador: IVANA SANTOS VOLPONI
No.840238657 20/08/2012
Tit.CLAUDIA SPRING (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85214880000151
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 6.7.4; 7.3.11; 27.5.25
NCL(10) 36 corretores imobiliários
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840238681 20/08/2012
Tit.ALEXIS FICHTNER MILAN (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14924523000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EQUALITY

003

003

CFE(4) 26.2.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 29 óleo em cápsula, óleos comestíveis,
óleo de linhaça, óleo de coco em cápsulas, cálcio em
cápsulas, cartilagem de tubarão em cápsulas,
gorduras comestíveis, óleos para uso medicinal,
suplementos alimentares.
Procurador: PEDRO RENATO KAWSKI

CFE(4) 1.15.11; 4.3.5; 24.9.7; 25.7.21; 26.11.25
NCL(10) 03 indústria de cosméticos; produtos de
perfumaria e cosmecêuticos.
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.840238665 20/08/2012
Tit.CLAUDIA SPRING (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85214880000151
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.840238690 20/08/2012
003
Tit.GERALDO MIRANDA ALVES (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15844736000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GR PINTURAS E DECORAÇÕES
NCL(10) 37 serviço de pintura de interior e exterior.
Procurador: O PRÓPRIO.

003
No.840238703 20/08/2012
003
Tit.AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0240419
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARBONSKIN
NCL(10) 12 veículos; aparelhos para locomoção por
terra , ar e água.
Prior.:MI2012CO02117 29/02/2012 IT
Procurador: MAURICIO DE SOUZA TAVARES

CFE(4) 2.5.2; 3.3.1; 4.3.5; 7.1.1; 19.3.25
NCL(10) 03 indústria de cosméticos; produtos de
perfumaria e cosmecêuticos.
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES

No.840238711 20/08/2012
003
Tit.AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0240419
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARBONSKIN
NCL(10) 17 borracha, guta-percha, goma , amianto,
mica e produtos nestas matérias não incluídos em
outras classes; plásticos em forma de extrudados
para uso na fabricação; calafetar, vedar e isolar;
tubos flexíveis, não de metal.
Prior.:MI2012CO02117 29/02/2012 IT
Procurador: MAURICIO DE SOUZA TAVARES

No.840238673 20/08/2012
Tit.ORLANDO HELUANY JUNIOR (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01445434865
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KASSAB IMÓVEIS

No.840238720 20/08/2012
003
Tit.SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8698422
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SIGLENT

003

362 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2207 de 24/04/2013

utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha, de
artigos e objetos de uso pessoal e doméstico,
compras para terceiros (serviços de -) [compra de
produtos e serviços para outras empresas],
importação-exportação
(agências
de
-),
representaçao comercial e representaçao comercial
de aparelho elétrico, eletrônico e térmico.
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 aparelhos eletrodinâmicos para o
controle remoto de sinais; aparelhos de
comunicação óptica; aparelhos medidores de
precisão; aparelhos de alta frequência; oscilógrafos;
aparelhos elétricos medidores; aparelhos e
instrumentos geodésicos; aparelhos para teste,
exceto para uso medicinal; aparelhos e instrumentos
de medição para teste físico e ingredientes para
análise.
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOCIADOS
No.840238738 20/08/2012
003
Tit.S/A CORREIO BRAZILIENSE (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00001172000856
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PARA OUVIR E AMAR
NCL(10) 38 radiodifusão; teledifusão; serviços na
rede global de computadores.
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOCIADOS
No.840238746 20/08/2012
003
Tit.AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0240419
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARBONSKIN
NCL(10) 24 tecidos e produtos têxteis, não incluídos
em outras classes; colchas; coberturas de mesa.
Prior.:MI2012CO02117 29/02/2012 IT
Procurador: MAURICIO DE SOUZA TAVARES
No.840238754 20/08/2012
003
Tit.AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0240419
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARBONSKIN
NCL(10) 25 vestuário, calçado, chapelaria.
Prior.:MI2012CO02117 29/02/2012 IT
Procurador: MAURICIO DE SOUZA TAVARES
No.840238762 20/08/2012
003
Tit.AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0240419
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARBONFLEX
NCL(10) 12 veículos; aparelhos para locomoção por
terra , ar e água.
Prior.:MI2012CO004180 02/04/2012 IT
Procurador: MAURICIO DE SOUZA TAVARES
No.840238770 20/08/2012
003
Tit.AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0240419
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARBONFLEX
NCL(10) 17 borracha, guta-percha, goma, amianto,
mica e produtos nestas matérias não incluídos em
outras classes; plásticos em forma de extrudados
para uso na fabricação; calafetar, vedar e isolar;
tubos flexíveis, não de metal.
Prior.:MI2012CO004180 02/04/2012 IT
Procurador: MAURICIO DE SOUZA TAVARES
No.840238789 20/08/2012
003
Tit.3C EXETER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16690488000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: XTER

CFE(4) 3.5.3; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informaçao ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado, apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista,
comércio atraves de qualquer meio de adesivos para
papelaria ou para uso doméstico. de aparelhos de
iluminação, de aparelhos e instrumentos ópticos, de
artigos de cama, mesa banho. de artigos de
iluminação, lustres, luminárias e abajures, de artigos
de joalheria e jóias. de livros jornais e outras
publ5caçôes, de artigos de louça de faiança, de
artigos de papelaria e escritório, de artigos de
porcelana, de artigos de relojoaria, de jóias, de
artigos de vidro, de artigos do vestuarjo acessórios,
de artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro, de artigos e produtos
confeccionados de peles de animais, de artigos para
ginastica, de artigos esportivos e para pratica de
esportes, bijuteria, de aparelhos. artigos e
instrumentos ópticos, de capachos e esteiras, artigos
de tapeçaria, cortinas e persianas, de carpetes e
tapetes, de cosméticos, artigos de couro, de discos
acústicos, de cds, dvs e fitas, de equipamento de
processamento de dados e computadores ,
equipamentos suprimentos de informatica, de fios e
fibras para uso téxtil, de fitas e laços, de plantas
assessoria, consultoria e informaçao ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, atraves de
websites, em conexão com comércio realizado,
apresentaçao de produtos em meios de
comunicaçao para fins de comércio varejista,
comercio através de qualquer meio de adesivos para
papelaria ou para uso doméstico, de aparelhos de
iluminaçao, de aparelhos e instrumentos ópticos, de
artigos de cama, mesa e banho, de artigos de
iluminação, lustres, luminárias e abajures, de artigos
de joalheria e jóias, de livros, jornais e outras
publicações, de artigos de louça de faiança, de
artigos de papelaria e escritório, de artigos de
porcelana, de artigos de relojoaria, de jóias, de
artigos de vidro, de artigos do vestuário e
acessórios, de artigos e produtos confeccionados de
couro e imitações de couro, de artigos e produtos
confeccionados de peles de animais, de artigos para
ginástica, de artigos esporti vos e para prática de
esportes, bijuteria, de aparelhos, artigos e
instrumentos ópticos, de capachos e esteiras, artigos
de tapeçaria, cortinas e persianas, de carpetes e
tapetes, de cosméticos, artigos de couro, de discos
acústicos, de cds, dvs e fitas, de equipamento de
processamento de dados e computadores,
equipamentos e suprimentos de informática, de fios
e fibras para uso têxtil, de fitas e laços, de plantas e
flores naturais e de flores artificiais, de imitaçoes de
couro, de loções para os cabelos, de malas, bolsas e
artigos de viagem, de materiais impressos, de
material de escritório, de metais preciosos e suas
ligas, de óleos essenciais, de papel e papelao, de
pedras preciosas, de preparaçoes higienicas para
uso medicinal, de produtos confeccionados de
metais preciosos ou folheados, de produtos de metal
comum, de produtos de perfumaria e de higiene
pessoal, de produtos em matérias plasticas semi
processadas, de produtos feitos de âmbar, de
produtos feitos de madrepérola, de produtos feitos
de matérias plásticas, de produtos feitos de papel ou
papelão, de produtos têxteis, de rendas e bordados>
de roupas, de sacos e sacolas, de sapatos e
calçados, de suvenires e artesanatos, de sementes,
plantas e flores naturais, de tapeçarias murais, de

No.840238797 20/08/2012
003
Tit.J.T ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07672896000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATIVA NAUTICA
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internei, comércio <através de
qualquer meio) de aparelhos de locomoçao por terra,
por ar 01.> por agua aparelho náutico, nauticos
(aparelhos e instrumentos -), de aparelhos e
instrumentos
de
salvamento;
salvamento
<disposfl1vos e equipamentos para -), cinta de
salvamento, cinto para salvamento, cintos de
salvamento, natação (cintos de>, cinturão para
natação, bala <coletes à prova de -), cintos de
segurança [exceto para veiculos ou equipamentos
desportivos), coletes salva-vidas, coletes de nataçao
fujtijador para piscina [acessório esportivo), proteção
<almofadas de .-> [partes de vesilmentas
desportivas), proteção de uso pessoal <dispositivos
para -) contra acidentes, protetor para o dente
[acessório para proteçao contra acidente, segurança
<cintos de -) [exceto para veiculos ou equipamentos
desportivos), segurança (redes de ->, luva térmica
[proteção e segurança), luvas para mergulhadores.
luvas para proteção contra acidentes, amianto (luvas
de -) para proteção contra acidentes, amianto
<roupas de -) para proteção contra fogo. aparelho e
disposmvo para salvamento, de aparelhos e
instrumentos de sinalização; bóias de sinalização,
sinalização <apitos de -), assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, atraves de websites, em
conexao com comercio realizado pela 1nternet,
comercio (através de qualquer meio) de aparelhos
de locomoção por terra, por ar ou por água; aparelho
náutico, náuticos (aparelhos e instrumentos -), de
aparelhos
e
instrumentos
de
salvamento;
salvamento (dispositivos e equipamentos para -),
cinta de salvamento, cinto para salvamento, cintos
de salvamento, natação (cintos de), cinturao para
natação, bala (coletes à prova de -), cintos de
segurança [exceto para veículos ou equipamentos
desportivos], coletes salva-vidas, coletes de nataçao
flutuador para piscina [acessório esportivo], proteção
(almofadas de -) [partes de vestimentas desportivas],
proteção de uso pessoal (dispositivos para -) contra
acidentes, protetor para o dente [acessório para
proteção contra acidente, segurança (cintos de -)
[exceto para veículos ou equipamentos desportivos],
segurança (redes de -), luva térmica [proteção e
segurança], luvas para mergulhadores, luvas para
proteção contra acidentes, amianto (luvas de -) para
proteção contra acidentes, amianto (roupas de -)
para proteção contra fogo, aparelho e dispositivo
para salvamento, de aparelhos e instrumentos de
sinalização; bóias de sinalização, sinalização (apitos
de -), bóias de marcação, bóias de borracha para
banho e natação, bóias para banho e natação, bóias
para pesca, ancoragem (bóias não metálicas para -),
salva-vidas (bóias -), salva-vidas (redes -), apitochamariz, navais (aparelhos de sinalização -), discos
refletores para uso [vestimenta] para prevenção de
acidentes de transito, de artigos do vestuario e de
roupas, fogo (roupas para proteção contra -), roupa
para mergulho, roupas para proteção contra
acidentes, irradiação e fogo, roupas para proteção
contra fogo, trajes usados para proteção contra fogo,
vestimenta especial anti- radioatividade, vestuário
aquecido eletricamente, vestuário especial para uso
em
laboratórios,
de
artigos
e
produtos
confeccionados de couro e imitações de couro; de
artigos para prática de esportes, de produtos em
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matérias plásticas semiprocessadas e demonstração
de produtos.
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.840238800 20/08/2012
003
Tit.J.T ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07672896000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JT ATIVA
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roupas, fogo (roupas para proteção contra -), roupa
para mergulho, roupas para proteção contra
acidentes, irradiação e fogo, roupas para proteção
contra fogo, trajes usados para proteção contra fogo,
vestimenta especial anti- radioatividade, vestuário
aquecido eletricamente, vestuário especial para uso
em
laboratórios,
de
artigos
e
produtos
confeccionados de couro e imitações de couro; de
artigos para prática de esportes, de produtos em
matérias plásticas semiprocessadas e demonstração
de produtos.
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.840238827 20/08/2012
Tit.EDITORA GOL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03782338000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OCTOPUS

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internei, comércio <através de
qualquer meio) de aparelhos de locomoçao por terra,
por ar 01.> por agua aparelho náutico, nauticos
(aparelhos e instrumentos -), de aparelhos e
instrumentos
de
salvamento;
salvamento
<disposfl1vos e equipamentos para -), cinta de
salvamento, cinto para salvamento, cintos de
salvamento, natação (cintos de>, cinturão para
natação, bala <coletes à prova de -), cintos de
segurança [exceto para veiculos ou equipamentos
desportivos), coletes salva-vidas, coletes de nataçao
fujtijador para piscina [acessório esportivo), proteção
<almofadas de .-> [partes de vesilmentas
desportivas), proteção de uso pessoal <dispositivos
para -) contra acidentes, protetor para o dente
[acessório para proteçao contra acidente, segurança
<cintos de -) [exceto para veiculos ou equipamentos
desportivos), segurança (redes de ->, luva térmica
[proteção e segurança), luvas para mergulhadores.
luvas para proteção contra acidentes, amianto (luvas
de -) para proteção contra acidentes, amianto
<roupas de -) para proteção contra fogo. aparelho e
disposmvo para salvamento, de aparelhos e
instrumentos de sinalização; bóias de sinalização,
sinalização <apitos de -), assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, atraves de websites, em
conexao com comercio realizado pela 1nternet,
comercio (através de qualquer meio) de aparelhos
de locomoção por terra, por ar ou por água; aparelho
náutico, náuticos (aparelhos e instrumentos -), de
aparelhos
e
instrumentos
de
salvamento;
salvamento (dispositivos e equipamentos para -),
cinta de salvamento, cinto para salvamento, cintos
de salvamento, natação (cintos de), cinturao para
natação, bala (coletes à prova de -), cintos de
segurança [exceto para veículos ou equipamentos
desportivos], coletes salva-vidas, coletes de nataçao
flutuador para piscina [acessório esportivo], proteção
(almofadas de -) [partes de vestimentas desportivas],
proteção de uso pessoal (dispositivos para -) contra
acidentes, protetor para o dente [acessório para
proteção contra acidente, segurança (cintos de -)
[exceto para veículos ou equipamentos desportivos],
segurança (redes de -), luva térmica [proteção e
segurança], luvas para mergulhadores, luvas para
proteção contra acidentes, amianto (luvas de -) para
proteção contra acidentes, amianto (roupas de -)
para proteção contra fogo, aparelho e dispositivo
para salvamento, de aparelhos e instrumentos de
sinalização; bóias de sinalização, sinalização (apitos
de -), bóias de marcação, bóias de borracha para
banho e natação, bóias para banho e natação, bóias
para pesca, ancoragem (bóias não metálicas para -),
salva-vidas (bóias -), salva-vidas (redes -), apitochamariz, navais (aparelhos de sinalização -), discos
refletores para uso [vestimenta] para prevenção de
acidentes de transito, de artigos do vestuario e de

Tit.RALINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15759956000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RALINOX

003

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de ralos em aço inox; comércio
der acessórios para banheiro de aço inox; comércio
de desempenadeiras dentadas e retas; comércio de
ferramentas e utensílios manuais; comércio de
artigos de metal e aço para uso doméstico e
pessoal.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 3.9.15; 27.5.1
NCL(10) 41 programas de computador
downloadable; todos incluídos nesta classe.
Procurador: CARLA CASTELLO
No.840238835 20/08/2012
Tit.DAVI DE OLIVEIRA MOTO ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01666716000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DAVI TOP MOTOS

não

No.840238860 20/08/2012
Tit.EDITORA GOL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03782338000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OCTOPUS

003

003

CFE(4) 3.9.15; 27.5.1
NCL(10) 09 programas de computador; todos
incluídos nesta classe.
Procurador: CARLA CASTELLO

CFE(4) 18.1.5; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de motocicletas, peças e
acessórios para motocicletas.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.840238843 20/08/2012
Tit.EDITORA GOL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03782338000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OCTOPUS

003

CFE(4) 3.9.15; 27.5.1
NCL(10) 16 material impresso; todos incluídos nesta
classe.
Procurador: CARLA CASTELLO
No.840238851 20/08/2012

003

No.840238878 20/08/2012
003
Tit.SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS
DEL ESTADO, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8698309
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IBEROMILLONES
NCL(10) 41 educação, entretenimento, instrução;
fornecimento de treinamento; atividades esportivas e
culturais; fornecimento de lazer, entretenimento e
recreação;
organização
e
realização
de
conferências; organização e realização de
seminários; organização e realização de simpósios;
organização e realização de colóquios; organização
e realização de oficinas de capacitação, organização
de eventos cultural; serviços relacionados com a
produção de programas de rádio e televisão;
fornecimento de entretenimento através da televisão
e da rede global de computadores; exposição e
aluguel de cinema e de obras audiovisuais; layout de
página da web, não para fins publicitários; aluguel de
aparelhos para gravação de som; serviços de jogos
on-line fornecidos a partir de uma rede de
computadores; micro-publicação; microfilmagem;
produção de filmes; processamento digital de
imagens; programas de entretenimento de televisão,
internet, rádio, edição de roteiro; fornecimento online de publicações eletrônicas, não para download;
distribuição de filmes; atividades culturais e
esportivas; publicações eletrônicas, não para
download; fornecimento de músicas através de uma
rede global de computadores; exposições para fins
culturais; organização de concursos para educação
ou entretenimento; exploração de loterias, jogos.
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Prior.:3018675
21/02/2012 ES
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA
No.840238886 20/08/2012
003
Tit.SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS
DEL ESTADO, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8698309
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IBEROMILLONES
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais, não incluídos em outras classes; material
impresso; material para encardenação; fotografias,
artigos para papelaria; adesivos para artigos de
papelaria ou para uso doméstico; materiais para
artistas; pincéis; máquinas de escrever e materiais
de escritório (exceto imobiliário); material de
instrução e didático (exceto aparelhos); matérias
plásticas para embalagem (não incluídas em outras
classes); caracteres de imprensa; blocos de
impressão; material impresso (bilhetes de loteria,
boletim de apostas), bilhetes, cartões, cartazes e
publicações.
Prior.:3018675
21/02/2012 ES
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 serviços de alimentação (panificadora).
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 cessão de direitos de uso de software de
propriedade de terceiros.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840238924 20/08/2012
003
Tit.TEK TOLDOS COMERCIO E SERVIÇOS DE
INSTALAÇÕES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15444990000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEKTOLDOS

No.840239696 13/08/2012
Tit.LUCINALDO CICERO DA SILVA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13200402000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SANDALIAS ANDAPE

No.840238894 20/08/2012
003
Tit.SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS
DEL ESTADO, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8698309
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IBEROMILLONES
NCL(10) 28 jogos, em particular loterias e apostas
em geral; brinquedos; artigos para ginástica e
esporte não incluídos em outras classes.
Prior.:3018675
21/02/2012 ES
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA
No.840238908 20/08/2012
003
Tit.MONACO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704066
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MONACO IMPORT

CFE(4) 2.9.10
NCL(10) 25 fabricação de calçados de materiais não
especificados anteriormente.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 instalação e conserto de toldos.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.840238932 20/08/2012
Tit.H.Y.M PRODUTOS NATURAIS LTDA ME
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08811578000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHIZEN

003

003

CFE(4) 1.5.23; 27.5.1,4
NCL(10) 35 comercio e representação de produtos
alimentícios e bebidas a saber; enlatados,
embutidos, conservas, azeites, vinhos, cervejas,
sucos, peixes, bacalhau, farináceos, massas
alimentícias, pastas , patês, antepastos, molhos,
queijos, frutas secas e cristalizadas em geral.
Procurador: JOSÉ DOMINGOS DE LIMA FILHO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercio de produtos naturais e
macrobióticos do gênero alimentícios, incluindo,
bebidas e suplementos alimentares.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA

No.840238916 20/08/2012
003
Tit.PANIFICADORA PARIS RIBEIRÃO LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01527566000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PANIFICADORA PARIS

No.840238940 20/08/2012
003
Tit.RIO PALMARES SOLUÇÕES INTELIGENTES
DE INFORMÁTICA LTDA - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08769826000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRIQUE GOSPEL

No.840239700 13/08/2012
Tit.EDBERTO MELO SOUTO (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8693471
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ES

003

CFE(4) 2.9.10; 27.3.2
NCL(10) 41 ensino de qualquer natureza, (ensino
educacional na área de saúde bucal).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840240635 21/08/2012
Tit.TACKER DO BRASIL SERVIÇOS DE
PETRÓLEO LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15918866000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TACKER SOLUTIONS

003
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artigos de chapelaria, a saber: chapéus, bonés e
gorros, aventais; fantasias (roupas de).
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.840240708 21/08/2012
Tit.DESIGN CONNECTION ASSESSORIA E
PROJETOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04325931000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DESIGN CONNECTION

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de comercialização, importação
e exportação de máquinas componentes e
acessórios de máquinas utilizadas para a perfuração
e manutenção de poços de petróleo e demais
atividades petrolíferas e de extração de gás, de
ferramentas e equipamentos mecânicos, elétricos e
eletrônicos para as áreas de petróleo e gás,
terminais, refinarias e instalações correlatas.
Procurador: ROSANGELA ANTUNES GOMES
No.840240643 21/08/2012
Tit.TACKER DO BRASIL SERVIÇOS DE
PETRÓLEO LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15918866000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TACKER SOLUTIONS

003

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de manutenção, reparo,
montagem e instalação de máquinas, componentes
e acessórios de máquinas utilizadas para a
perfuração e manutenção de poços de petróleo e
demais atividades petrolíferas e de extração de gás,
de terminais, refinarias e correlatos (assistência
técnica); supervisão de obras mecânicas, elétricas,
eletrônicas e manutenção de ferramentas e
equipamentos para a indústria em geral.
Procurador: ROSANGELA ANTUNES GOMES
No.840240651 21/08/2012
003
Tit.M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07206816000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FORTALEZA
NCL(10) 30 barras de cereais hiperprotéicas; bolos;
pão; pó de bolo; salgadinhos tipo "tortilhas";
salgadinhos de trigo; salgadinhos de milho;
salgadinhos extrudados; torrada.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.840240660 21/08/2012
003
Tit.NAIL DEPOT PRODUTOS PARA UNHAS LTDAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06994817000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NAILBAR

003

CFE(4) 11.3.1; 27.5.25
NCL(10) 44 salão de beleza
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840240678 21/08/2012
003
Tit.M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07206816000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FORTALEZA
NCL(10) 29 batatas chips com baixo teor de gordura,
batatas fritas; alimentos aperitivos consistindo
basicamente de batatas.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.840240686 21/08/2012
003
Tit.CIRQUE DU SOLEIL I.I.I. S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8230765
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VAREKAI
NCL(10) 09 mídia pré-gravada para armazenamento
e reprodução de som efou vídeo, com música efou
performances teatrais ou dramáticas, saber, discos
de áudio, discos de vídeo, discos compactos, dvds,
discos compactos interativos, disquetes, filmes
cinematográficos com performances musicais,
teatrais e dramáticas; estojos para discos compactos
e dvds; óculos e estojos para óculos; óculos de sol e
estojos para óculos de sol; ímãs decorativos
software de entretenimento e educacional, a saber,
software de jogo de computador multimidia
interativo, software multimidia avado em cd-rom e
outros
formatos
somente
leitura
contendc
entretenimento elou educação nas áreas de música,
drama e os de variedades; cartões de débito
magnéticos codificados para uso em telefones
públicos; midia de gravação de música, som e vídeo;
midia de gravação de música para download
(downloadable music)e de som e de video; mouses
de computador e mouse pads; estojos para carregar
e capas protetoras de pagers, telefones pdas
(personal digital assistants), computadores tablet e
tocadores de mp3; berloques (joias e bijuterias) para
celulares; hardware usb; jogos de vídeo, eletrônicos
e de computador.
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.840240694 21/08/2012
003
Tit.CIRQUE DU SOLEIL I.I.I. S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8230765
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VAREKAI
NCL(10) 25 artigos de vestuário, vestimentas e
acessórios, a saber: blusas, camisas, moletons,
camisetas, jérseis [vestuário]; suéteres, cardigans,
blusas de alça, blusas de alça, calças, calças de
moleton, shorts, camisolas; lingerie masculina e
feminina; roupa intima masculina e feminina, a
sal~er: cuecas, cuecas boxer, calcinha boy short,
calcinhas fio-dental, calcinhas tipo g-string, sutiãs,
lingerie tipo teddie, espartilhos, lingerie tipo body
stocking, coletes (roupa íntima], combinação [roupa
íntima], cintas-ligas, cangas; roupas de dormir, a
sâber: roupões de banho, camisolas, pijamas,
penhoar; kimonos; casacos; jaquetas, coletes,
vestidos, saias, blusas, macaquinhos, roupas de
banho, roupas de chuva, a saber: casacos de chuva,
capas de chuva para cabeça, botas de chuva e
capas de chuva; gravatas, plastrom, cintos, lenços
de pescoço; calçados, a saber, sapatos, botas,
meias, meias-calças e meias- calças sete oitavos;

CFE(4) 1.13.1; 27.5.1
NCL(10) 42 criação de design de produtos, criação
de layout gráfico de produtos e embalagens,
programação visual
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.840240716 21/08/2012
003
Tit.CIRQUE DU SOLEIL I.I.I. S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8230765
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VAREKAI
NCL(10)
41
serviços
de
entretenimento,
notadamente, concepção, criação, produção e
apresentação de performances teatrais; concepção,
criação, produção, distribuição e apresentação de
trabalhos audiovisuais; produção de performances
teatrais multimídias
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.840240724 21/08/2012
003
Tit.CIRQUE DU SOLEIL I.I.I. S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8230765
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VAREKAI
NCL(10) 16 produtos de papel, a saber, revistas,
panfletos, programas souvenir, livros e livros
comemorativos sobre circos, entretenimento e artes,
pôsteres, litografias, calendários, diários, blocos de
notas, decalcomanias, tatuagens decorativas,
bandeiras de papel, estandartes e flámulas, livros de
colorir, <estojos para pintar e cólorir para crianças,
revistas em quadrinhos, álbuns de recortes, livros de
endereço, marcadores dei ivros, abridores de carta,
álbuns de fotos, agendas, fichários para papéis
soltos, papel para embalagem de presentes; sacolas
de papel e de plástico para compras, para
embalagem; sacolas para uso genérico; sacolas
para mercadorias; sacolas reutilizáveis deklástico
para carregar; sacolas reutilizáveis de plástico para
presente; sacolas de tecido para presente; papelaria;
quadros com moldura; canetas; lápis; conjunto.de
mesa; conjuntos de caneta e lápis; cartões de débito
não codificados magneticamente para uso em
telefones
públicos;
publicações
impressas
relacionadas a música; porta-livros; estojos para
lápis; pesos para papel; cartões de felicitações;
cartões postais; cartões de notas; imagens
(representações gráficas); agendas; cadernos; livros
de notas; álbum de figurinhas; pastas; pastas para
arquivos; pastas de papéis; pinturas; descansos de
papel e jogos americanos de papel.
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.840240732 21/08/2012
Tit.TELESTEPS AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8856338
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TELESTEPS

003
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No.840240805 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MICROSOFT

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 06 metais comuns e suas ligas,
construções transportáveis de metal, materiais de
metal para vias férreas, cabos não-elétricos e fios de
metal comum, ferragens, artigos pequenos de
equipamentos de metal, canos e tubos de metal,
cofres, minérios, escadas de metal e alumínio,
incluindo peças e acessórios, não incluidos em
outras classes, andaimes, plataformas, prateleiras,
suportes para exposição de materiais, chapas de
metal, equipamentos para exposição de materiais,
suportes, torres e plataformas para caça.
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.840240740 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 26.4.9
NCL(10) 35 serviços de propaganda e negócios
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240775 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MICROSOFT

003
CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 39 transporte e armazenamento
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240813 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

003

CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 45 serviços legais e pessoais
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240783 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003
CFE(4) 26.4.9
NCL(10) 38 serviços de telecomunicações
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240821 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MICROSOFT

CFE(4) 26.4.9
NCL(10) 25 vestuário
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240759 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MICROSOFT

003

003

CFE(4) 26.4.9
NCL(10) 36 serviços financeiros
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240791 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

No.840240830 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MICROSOFT

CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 09 software de computador e hardware de
computador
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240767 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de educação e entretenimento
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO

003

CFE(4) 26.4.9
NCL(10) 16 produtos em papel e materiais
impressos (incluíndo livros didáticos, periódicos,
publicações variadas)
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO

003
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Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de propaganda e negócios
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240910 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços científicos e de informática
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240848 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 26.4.9
NCL(10) 45 serviços legais e pessoais
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240880 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003
CFE(4) 26.4.9
NCL(10) 41 desviços de educação e entretenimento
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240929 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 26.4.9
NCL(10) 42 serviços científicos e de informática
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240856 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 26.4.9
NCL(10) 09 software de computador e hardware de
computador
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240899 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MICROSOFT

003

CFE(4) 26.4.9
NCL(10) 28 brinquedos e jogos
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240937 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MICROSOFT

003

CFE(4) 26.4.9
NCL(10) 39 transporte a armazenamento
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240864 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MICROSOFT

003
CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 28 brinquedos e jogos
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240902 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MICROSOFT

CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 25 vestuário
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240872 21/08/2012

003

003

CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 36 serviços financeiros.
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240945 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MICROSOFT

003
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No.840240996 21/08/2012
003
Tit.GOOD WAY INTERNATIONAL LIMITED (HK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8698341
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROGEAR
NCL(10) 09 produtos ópticos para uso em esportes,
a saber, óculos, óculos de sol e lentes.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIAPROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 16 produtos em papel e materiais
impressos (incluíndo livros didáticos, periódicos,
publicações variadas)
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840240953 21/08/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MICROSOFT

003

No.840241003 21/08/2012
003
Tit.QUALA INC. (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8542953
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POPETAS
NCL(10) 30 milho; cereias de milho e pipocas
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA

No.840240961 21/08/2012
003
Tit.XEROX CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0147052
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COMPLETEVIEW
NCL(10) 09 software de computador projetado para
estimar custos; software de computador projetado
para estimar necessidades de recursos; software de
computador para fins de negócios.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840240970 21/08/2012
003
Tit.CIRQUE DU SOLEIL I.I.I. S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8230765
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VAREKAI
NCL(10) 21 artigos domésticos e decorativos, a
saber: canecas, copos, taças, utensílios para
bebidas,
pratos
e
tigelas
decorativas
e
comemorativas, enfeites, estatuetas e esculturas de
vidro, cerâmica, porcelana chinesa, cristal, barro,
terracota, porcelana, pegador de sonhos; vasos;
fechos de vidro para garrafas; decorações
suspensas; frascos de vidro decorativos vendidos
vazios; máscaras teatrais para fins decorativos;
louças; recipientes térmicos para alimentos e
bebidas; saleiros e pimenteiras; descansos de
cortiças
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.840240988 21/08/2012
003
Tit.XEROX CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0147052
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPLETEVIEW
NCL(10) 35 serviços de inteligência, de negócios;
consultoria relacionada à gestão de documentos
empresariais; consultoria relacionada à eficiência de
negócios, consultoria profissional em negócios,
compilação de informações sobre negócios.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIAPROPRIEDADE INTELECTUAL

No.840241089 21/08/2012
Tit.COVELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33927419000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BULLDOG

003

No.840241011 21/08/2012
003
Tit.QUALA INC. (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8542953
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BONPOP
NCL(10) 30 milho; cereais de milho e pipocas
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840241020 21/08/2012
003
Tit.RESMED LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8698368
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PACEWAVE
NCL(10) 09 componente de um ventilador medicinal,
nomeadamente, modo terapêutico.
Prior.:85692336
01/08/2012 US
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA

CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 38 serviços de telecomunicações
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO

NCL(10) 14 abotoaduras, alfinetes de gravata, anéis
(jóias e bijuterias), pulseiras (jóias e bijuterias),
brincos, colares (jóias e bijuterias), broches (jóias e
bijuterias), relógios de pulso, cronômetros, relógios,
mecanismos de relógios, pulseiras de relógio,
braceletes de relógios, recipientes em metal precioso
para relógios de pulso e adereços (jóias e bijuterias).
Prior.:30 2012 016 274 23/02/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840241038 21/08/2012
003
Tit.RESMED LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8698368
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PACEWAVE
NCL(10) 10 ventilador medicinal.
Prior.:85692336
01/08/2012 US
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840241046 21/08/2012
003
Tit.REMY TECHNOLOGIES, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8698350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: 39MT
NCL(10) 07 acionadores de partida para motores e
máquinas.
Prior.:85/549,356
22/02/2012 US
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840241054 21/08/2012
003
Tit.REMY TECHNOLOGIES, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8698350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: 42MT
NCL(10) 07 acionadores de partida para motores e
máquinas.
Prior.:85/551,991
24/02/2012 US
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840241062 21/08/2012
003
Tit.REMY TECHNOLOGIES, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8698350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: 50MT
NCL(10) 07 acionadores de partida para motores e
máquinas.
Prior.:85/549,391
22/02/2012 US
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840241070 21/08/2012
Tit.MONTBLANC-SIMPLO GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6954553
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INFINIMENT VOTRE

003

CFE(4) 3.1.8; 26.1.15; 27.5.1
NCL(10) 31 suplemento alimentar a base de
vitaminas e aminoácidos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241097 21/08/2012
003
Tit.SK 1 TECNOLOGIA EM ENTRETENIMENTO
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11037521000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SK1
NCL(10) 35 serviços de agenciamento de espaço
para publicidade, exceto em veículos de
comunicação.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241100 21/08/2012
003
Tit.JFE HOLDINGS KSBUSHIKI KAISHA (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6551424
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JFEBEAR
NCL(10) 06 ferro bruto ou semitrabalhado; liga de
ferro bruto ou semitrabalhado; aço bruto ou
semitrabalhado; aço em forma de folha, cano, tubo,
placa, barra, tarugo, lingote, chapa e trilho; canos e
tubos de aço para tubulações; metais comuns não
ferrosos e suas ligas; metais não ferrosos, brutos ou
semitrabalhados e suas ligas; minérios de metal;
materiais de construção e de edificação de metal;
edificações pré-fabricadas de metal; paletas de
carregamento e descarregamento de metal; mesas
giratórias para manuseio de carga; travessas para
manuseio de carga; recifes artificiais de metal;
gaiolas de metal para aves; cabines de metal para
borrifação de tinta; moldes de metal para moldagem
de produtos de cimento; polias, molas e válvulas de
metal [não incluindo elementos de máquina]; junções
de metal para canos e tubos; flanges de metal;
chaves [elemento mecânico]; chavetas (contrapinos);
mudanças de via em ferrovias; sinais rodoviários de
metal [não luminosos nem mecânicos]; balizas de
metal [não luminosas]; tanques de metal, parafusos,
porcas, pregos, tarraxas e cunhas de metal; cabo de
arame; telas e redes de arame; recipientes de
embalagem de metal; placas com nomes para a
porta e placas com nomes feitas de metal; escadas e
escadas
portáteis
de
metal;
caixas
de
correspondência feitas de metal; ganchos de metal
para pendurar chapéus; tanques de metal para água
para uso doméstico; caixas de ferramentas de metal
(vazias); distribuidores de toalhas de metal;
acessórios de marcenaria de metal; cofres;
capachos de metal; sinalizadores verticais de metal;
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assistido por computador para uso no projeto e
fabricação de estruturas de aeronaves e grandes
estruturas aeronáuticas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

estufas transportáveis de metal para uso doméstico;
tumbas de metal e placas de tumbas de metal;
ponteiras de metal para bengalas; grampos para
gelo; mosquetões; pitões para cravar na rocha;
esporas; esculturas de metal.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241119 21/08/2012
Tit.PEPSICO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7909187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DORITOS DIPPAS

003

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 12 barcos militares e barcos profissionais.
Prior.:12 3 899 925
23/02/2012 FR
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241143 21/08/2012
Tit.ZODIAC INTERNATIONAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7424884
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ZODIAC MILPRO
CFE(4) 8.1.9; 11.3.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 30 lanches prontos para consumo,
consistindo basicamente de grãos, milho, cereal,
outros vegetais ou combinações destes, incluindo
salgadinhos de milho, salgadinhos tipo "tortilla",
salgadinhos de pita, salgadinhos de arroz ou
bolachas de arroz, biscoitos salgados, biscoitos
salgados assados, salgadinhos extrudados, barras
de lanche, pipoca pronta; pipoca e amendoim
açucarados, molhos cremosos para aperitivos,
molhos do tipo picantes, molhos de chili, biscoitos,
bolos, bolachas, croissants, produtos de pão.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241127 21/08/2012
003
Tit.CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARACU S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33719311000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SKOL SKOL

CFE(4) 24.15.3; 26.2.5; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 32 bebidas não alcoólicas (exceto cerveja),
bebidas não alcoólicas à base de suco de fruta,
água gasosa, água mineral [bebida]; preparações
para fabricar bebidas, refrigerantes [bebida], xarope
para bebida não alcoólica.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241135 21/08/2012
Tit.ZODIAC INTERNATIONAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7424884
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ZODIAC MILPRO

003

003

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 12 barcos militares e barcos profissionais.
Prior.:12 3 899 923
23/02/2012 FR
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241151 21/08/2012
003
Tit.GF PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15510909000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PLACI
NCL(10) 44 serviços de assessoria, consultoria e
informação sobre cuidados médicos; assessoria,
consultoria e informação em assistência médica,
prestada por médicos e outros especialistas da área
médica; serviços médicos, especialmente cuidados
médicos e de enfermagem para indivíduos
portadores de doenças crônicas ou em fase de
reabilitação durante período prolongado de tempo;
cuidados paliativos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241160 21/08/2012
003
Tit.DAETWYLER SWISSTEC AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6751598
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROTOSTAR
NCL(10) 07 partes de máquinas impressoras,
incluindo lâminas raspadoras.
Prior.:632459
23/03/2012 CH
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241178 21/08/2012
003
Tit.SIEMENS PRODUCT LIFECYCLE
MANAGEMENT SOFTWARE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0426164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SYNCROFIT
NCL(10) 09 software de computador para fins de
engenharia e projeto assistido por computador e
para uso no projeto e fabricação de conjuntos de
produtos; software de computador para fins de
projeto e fabricação de conjuntos de produtos para
aplicações comerciais e industriais; software de
computador para fins de engenharia e projeto

No.840241186 21/08/2012
003
Tit.SIEMENS PRODUCT LIFECYCLE
MANAGEMENT SOFTWARE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0426164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FIBERSIM
NCL(10) 09 software de computador para uso no
projeto, análise e fabricação de compostos e
acompanhamento de manuais de usuário vendidos
como uma unidade com estes, disponibilizados por
meio de meios tradicionais e por transferência de
arquivo eletrônico pela internet e por outras redes
globais, de área ampla e locais de computadores.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241194 21/08/2012
003
Tit.DEGUDENT GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4802713
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRAIN
NCL(10) 05 material de obturação e massas para
molde para uso odontológico; compostos (materiais
sintéticos dentários); materiais cerâmicos dentários;
ligas para uso odontológico; materiais dentários para
a fabricação de dentes artificiais e aparelhos
ortodônticos; produtos semiacabados, a saber,
peças brutas ou materiais dentários de cerâmica ou
metal para a fabricação de dentes artificiais e
aparelhos ortodônticos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241208 21/08/2012
003
Tit.DEGUDENT GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4802713
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRAIN
NCL(10) 10 aparelhos e instrumentos odontológicos;
implantes dentários, dentes artificiais, dentaduras,
aparelhos ortodônticos, pivôs dentários, dentes
postiços.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241216 21/08/2012
003
Tit.DEGUDENT GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4802713
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRAIN
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos, de
levantamento, ópticos, de medição e de controle
para fins odontológicos; máquinas de calcular e
aparelhos para processamento de dados; software
para a fabricação de dentes artificiais com auxílio de
computador (cad-cam); digitalizador a laser; software
para fins odontológicos e odontotécnicos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241224 21/08/2012
003
Tit.DEGUDENT GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4802713
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRAIN
NCL(10) 07 fresas e retificadoras.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241232 21/08/2012
003
Tit.MIZUNO CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0167363
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAMURAI SPEED
NCL(10) 25 calçados, calçados para atletas, sapatos
para esportes, sapatos para rugby, sapatos casuais,
sapatos para corrida.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
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No.840241240 21/08/2012
003
Tit.DEGUDENT GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4802713
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BRAIN
NCL(10) 40 serviços de processamento de material,
a saber, serviços de processamento de produtos
medicinais e odontotécnicos, tais como restaurações
dentárias e suas partes; serviços de processamento
de material para a fabricação de produtos
odontotécnicos e odontológicos, tais como
restaurações dentárias e suas partes.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241259 21/08/2012
003
Tit.AESCULAP AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0002852
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MODULIFT
NCL(10) 10 instrumentos e aparelhos cirúrgicos,
médicos, odontológicos e veterinários; membros,
olhos e dentes artificiais, artigos ortopédicos;
implantes ortopédicos e cirúrgicos; material de
sutura.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840241267 21/08/2012
003
Tit.PEPSICO-STRAUSS FRESH DIPS & SPREADS
INTERNATIONAL GMBH (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8422850
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLAVORS THAT BRING THE WORLD
TOGETHER
NCL(10) 29 molhos e pastas à base de frutas,
legumes e verduras, saladas de legumes, pastas à
base de laticínios, pastas à base de legumes,
molhos à base de laticínios, pasta de abacate com
temperos (guacamole) e pasta de grão de bico
(hummus).
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241275 21/08/2012
003
Tit.PEPSICO-STRAUSS FRESH DIPS & SPREADS
INTERNATIONAL GMBH (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8422850
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLAVORS THAT BRING THE WORLD
TOGETHER
NCL(10) 30 molho picante.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241283 21/08/2012
Tit.NIKE INTERNATIONAL LTD. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0210102
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 24.17.5; 26.1.16; 26.2.1
NCL(10) 09 dispositivos e monitoramento eletrônicos
incorporando microprocessadores, telas digitais e
acelerômetros para detecção, armazenagem,
informes,
monitoramento,
carregamento
e
descarregamento de dados e esportes, treinamento
físico e de atividades para a internet e outras redes
de comunicação eletrônicas e por computador e
comunicação
com
computadores
pessoais,
dispositivos digitais pessoais e telefones inteligentes
(smartphones), com relação a tempo, ritmo,
velocidade, paços dados, habilidade atlética, calorias
queimadas, distância, altura de salto; software e

hardware de usb; periféricos de computador;
pedômetros; fones de ouvidos; software de
computador para treinamento físico e avaliação de
treinamento físico; software de computador para uso
em dispositivos digitais pessoais, telefones
inteligentes
(smartphones)
e
computadores
pessoais; software de computador para fornecimento
de uma avaliação de treinamento físico e
fornecimento de uma série de exercícios físicos
personalizados baseada nessa avaliação; software
de computador para monitoramento de informações
sobre batimento cardíaco e taxas corporais,
posicionamento global, direção, distância, altitude,
navegação e clima; dispositivos de monitoramento
eletrônicos incorporando indicadores que se
iluminam e mudam de cor baseados em nível de
atividades cumulativas do usuário.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241291 21/08/2012
003
Tit.KABUSHIKI KAISHA BANDAI NAMCO (ALSO
TRADING AS NAMCO BANDAI GAMES INC.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8701920
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANIMAL KAISER ANIMAL KAISER
EVOLUTION

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0210102
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 24.17.5; 26.1.16; 26.2.1
NCL(10) 14 relógios de pulso; pulseiras; relógios de
pulso e pulseiras incorporando funções para
monitoramento e informes sobre dados de
treinamento físico, preparação e atividades a saber,
tempo, distância, ritmo, velocidade, altura de salto,
taxas corporais, calorias queimadas, nível de
atividades cumulativas; relógios de pulso e pulseiras
que comunicam dados para assistentes pessoais
digitais, telefones inteligentes (smartphones) e
computadores pessoais por meio de web sites da
internet e outras redes de comunicação eletrônicas e
de computador.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241321 21/08/2012
Tit.NIKE INTERNATIONAL LTD. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0210102
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais, não incluídos em outras classes; material
impresso; material para encadernação; fotografias;
artigos de papelaria; pasta para cartões; álbuns e
álbuns de cartão; estojos; apontadores; etiquetas
adesivas [papelaria]; adesivos para papelaria ou
para uso doméstico; materiais para artistas; pincéis;
máquinas de escrever e material de escritório
(exceto móveis); material de instrução e didático
(exceto aparelhos); materiais plásticos para
embalagem (não incluídos em outras classes); sacos
de lixo de papel ou de plástico; caracteres de
imprensa; clichês.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840241305 21/08/2012
Tit.NIKE INTERNATIONAL LTD. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0210102
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 24.17.5; 26.1.16; 26.2.1
NCL(10) 10 dispositivos de monitoramento de saúde,
a saber, pedômetros, monitores metabólicos,
monitores de calorias e monitores de gordura
corporal.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241313 21/08/2012
Tit.NIKE INTERNATIONAL LTD. (US)

003

003

CFE(4) 24.17.5; 26.1.16; 26.2.1
NCL(10) 35 serviços varejista e varejista on-line
apresentando vestimentas, calçados, artigos de
chapelaria, software e hardware de computador,
dispositivos periféricos de computador, dispositivos
de monitoramento eletrônico, assistentes pessoais
digitais e telefones inteligentes (smartphones);
serviços varejistas e varejistas on-line apresentando
consoles de jogos, consoles de jogos de vídeo,
computadores pessoais, estações interativas, jogos,
assistentes pessoais digitais e telefones inteligentes
(smartphones), que permitem acesso a web sites na
internet e outras redes de comunicações eletrônicas
e de computador que habilitam o consumidor a
armazenar, informar, monitorar, carregar dados,
descarregar
dados,
comparar
e
receber
recomendações sobre treinamento físico, esportes,
atividades pessoais, estatísticas e desempenho;
serviços varejista e varejista on-line que permitem
que os consumidores participem de competições
atléticas virtuais.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241330 21/08/2012
Tit.NIKE INTERNATIONAL LTD. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0210102
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003
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CFE(4) 24.17.5; 26.1.16; 26.2.1
NCL(10) 38 serviços de fornecimento de fórum,
salas de bate-papo e quadros de avisos eletrônicos
para usuários registrados para transmissão de
mensagens e compartilhamento de informações
relacionadas a tividades esportivas, saúde e
treinamento físico e formação de rede social por
meio de um web site on-line e outras redes de
comunicação eletrônicas e de computador; serviços
de transmissão em fluxo contínuo de material de
áudio e vídeo relacionado a atividades atléticas por
meio da internet e de outras redes de comunicação
eletrônicas e de computador.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241348 21/08/2012
003
Tit.KABUSHIKI KAISHA BANDAI NAMCO GAMES
(NAMCO BANDAI GAMES INC.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0187690
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANIMAL KAISER ANIMAL KAISER
EVOLUTION

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 28 máquinas de vídeogames; máquinas de
entretenimento operadas por moedas ou não
operadas por moedas; máquinas de jogos de
diversão operadas por moedas ou não operadas por
moedas; jogos; cartas de baralho e jogos de cartas;
jogos eletrônicos portáteis; brinquedos; brinquedos e
bonecas; artigos para esporte e para ginástica.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840241356 21/08/2012
Tit.NIKE INTERNATIONAL LTD. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0210102
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

exercícios físicos ao vivo por meio de um web site
on-line e outras redes de comunicação eletrônicas e
de computador; serviços de fornecimento de
informações
relacionadas
a
esportes,
desenvolvimento de habilidades atléticas e
treinamento de atividades físicas por meio de um
web site on-line e outras redes de comunicação
eletrônicas e de computador; serviços de
fornecimento
de
sessões
pré-gravadas
de
treinamento físico e atletismo por meio de um web
site on-line e outras redes de comunicação
eletrônicas e de computador; serviços de
fornecimento de acesso a desafios de treinamento
atlético, exercícios físicos e treinamento físico por
meio de um dispositivo digital pessoal ou de um
telefone inteligente (smartphone); serviços de
fornecimento de uma avaliação de treinamento físico
e um programa de exercício físico personalizado
baseado
nesta
avaliação;
serviços
de
entretenimento, a saber, concurso e programas de
prêmios de incentivo destinados a recompensar
participantes de programas que se exercitam e se
envolvem em outras atividades de promoção da
saúde.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241364 21/08/2012
Tit.THE STANLEY WORKS. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ONEPASS
NCL(10) 09 detectores de pinos.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

No.840241372 21/08/2012
Tit.NIKE INTERNATIONAL LTD. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0210102
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 24.17.5; 26.1.16; 26.2.1
NCL(10) 42 serviços de fornecimento de um web site
interativo e de outras redes de comunicação
eletrônicas e de computador que permitem que os
usuários introduzam, acessem, acompanhem o
progresso, monitorem e gerem informações sobre
calorias, treinamento físico, exercícios pessoais,
esportes e atividades atléticas e realizações;
serviços de fornecimento de um web site e de outras
redes de comunicação eletrônicas e de computador
apresentando informações, links on-line e recursos
eletrônicos na área de esportes e treinamento físico.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241380 21/08/2012
Tit.NIKE INTERNATIONAL LTD. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0210102
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 24.17.5; 26.1.16; 26.2.1
NCL(10) 41 serviços de fornecimento de um web site
apresentando informações relacionadas a esportes,
treinamento de atividades físicas e desenvolvimento
de habilidades atléticas; serviços de fornecimento de
sessões e instruções de treinamento físico,

003

CFE(4) 24.17.5; 26.1.16; 26.2.1
NCL(10) 45 serviços de formação de rede social
relacionados a atividades esportivas fornecidos por
meio de um web site comunitário on-line e de outras
redes de comunicação eletrônicas e de computador.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840241429 22/08/2012
003
Tit.FIBRA EXPERTS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09369378000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SÃO PAULO HEADQUARTERS
NCL(10)
36
incorporação
imobiliária
e
empreendimento imobiliário
Procurador: ROBERTO DRATCU
No.840241437 22/08/2012
003
Tit.PATRICK PIERRE MARCEL VIMONT BELOT DE
LA HUNAUDAYE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09125524844
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PAT

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 10 dedeira descartável para a proteção de
dedos da mão em locais de acesso público, que
impede o contado dos dedos da mão do usuário com
sujidades
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840241453 22/08/2012
003
Tit.FLÁVIO RAFAEL SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14928257000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LORD
NCL(10) 25 confecção de peças do vestuário como:
camisas, shorts, blusas, bonés, etc
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840241470 22/08/2012
Tit.ADELMARIO LIMA PEREIRA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03780812000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRUSCK SC

003
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CFE(4) 15.7.1; 27.5.1
NCL(10) 06 produtos de trefilados de metal
padronizados (roldana, gonzo, lança, grampo,
ferrolho, rodízio).
Procurador: NASTUTI ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de gases para uso medicinal e
laboratorial, comércio de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-médico.
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES LTDA

No.840241488 22/08/2012
Tit.MONTEIRO & MATTIASO LIMITADA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15810234000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MY PRESS & CO

No.840241542 22/08/2012
Tit.CAB - ASSESSORIA, COMUNICAÇÃO &
EVENTOS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08110734000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COPA REVELAÇÃO DE VÔLEI

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 redação e revisão de textos para
publicações, sites, redes sociais e materiais
institucionais; clipping de notícias e confecção de
mailings personalizados
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.840241496 22/08/2012
003
Tit.SOLUÇÕES ECOLÓGICAS E SUSTENTÁVEIS
IMPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14251550000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECO CRETO

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aditivos para concreto.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.840241500 22/08/2012
Tit.SÃO PAULO OXIGÊNIO - COMÉRCIO DE
GASES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01471297000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPO - SÃO PAULO OXIGÊNIO

003

003

CFE(4) 2.1.8; 21.3.1; 21.3.25; 27.5.1
NCL(10) 41 eventos esportivos
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840241550 22/08/2012
Tit.SANDRA RENATA JESSULA DA COSTA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91234530791
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOY FOR BIRD

003

CFE(4) 3.7.15; 27.5.1
NCL(10) 21 produtos para aves e outros animais,
utilizando madeira natural para o enriquecimento
ambiental dos recintos e/ou viveiros.
Procurador: DARIO VICTOR JESSULA DA COSTA
No.840241569 22/08/2012
Tit.SÃO PAULO OXIGÊNIO - COMÉRCIO DE
GASES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01471297000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPO - SÃO PAULO OXIGÊNIO

003

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 37 assistência técnica, reparação e
manutenção de acessórios de gases (cilíndros)
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840241577 22/08/2012
Tit.SANDRA RENATA JESSULA DA COSTA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91234530791
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BICA PEDRA

003

CFE(4) 3.7.15; 27.5.1
NCL(10) 21 produtos para aves e outros animais,
utilizando madeira natural para o enriquecimento
ambiental dos recintos e/ou viveiros.
Procurador: O PRÓPRIO
No.840241593 22/08/2012
003
Tit.ROLEX SA (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0089222
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROLEX SKY-DWELLER
NCL(10) 14 artigos de joalheria, bijuteria,
instrumentos horológicos, a saber, relógios, relógios
de pulso, partes, peças e acessórios para relojoaria,
não incluídas em outras classes; relógios e outros
instrumentos
cronométricos,
cronômetros,
cronógrafos, aparelhos de cronometragem esportiva,
aparelhos e instrumentos de medir e indicar o tempo,
não compreendidos em outras classes; mostradores,
ponteiros (relojoaria), caixas de relógios, caixas para
relógios, estojos e escrínios, não compreendidos em
outras classes, para relojoaria e bijuteria.
Prior.:52148/2012
23/02/2012 CH
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.840241607 22/08/2012
003
Tit.EDITORA E PRODUTORA MÃE TERRA LTDA
ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03347045000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORUM RIO CULTURA TURISMO E MEIO
AMBIENTE
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CFE(4) 27.1.16; 27.5.1
NCL(10) 35 trata-se de marca mista composta por
ilustração e texto formando figura geométrica
simples que faz alusão ao morro do corcovado na
cidade do rio de janeiro. criada para representar o
evento homônimo, possui cores naturais também
simples que representam a natureza exuberante da
cidade. as cores, formato e representações
intrinsecas à composição tem por objetivo mostrar
um dos ícones da cidade responsáveis por sua
elevação a patrimônio natural cultural da
humanidade.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840241615 22/08/2012
003
Tit.HORUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07889299000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HORUSTECH

CFE(4) 26.15.7; 27.5.1
NCL(10) 09 equipamentos, máquinas e aparelhos de
sistemas eletrônicos dedicados a automação
comercial e industrial.
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(10)
35
comercialização,
intermediação,
importação e exportação de recipientes de plásticos
para embalagem; recipientes (fechos de-), não
metálicos; cubas não metálicas [vasilhas]; garrafas
plásticas; garrafas (fechos para-) não metálicos ;
tampões [cavilhas] não metálicos; tampas não
metálicas para garrafas; tampões não metálicas para
garrafas; potes plásticos; tampas de pote; bandejas
não metálicas; cestos plásticos; rolhas não
metálicas; bacias [recipientes] plásticas
Procurador: GOBERNATE MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.840241640 22/08/2012
Tit.UNION BRASIL LED ADMINSTRAÇÃO,
DISTRIBUIÇÃO E EMPREENDIMENTOS
SUSTENTÁVEIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16483043000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OTTER

003

No.840241623 22/08/2012
003
Tit.INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43318104000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FOR-PLAS 40 ANOS

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 20 recipientes de plásticos para
embalagem; recipientes (fechos de-), não metálicos;
cubas não metálicas [vasilhas]; garrafas plásticas;
garrafas (fechos para-) não metálicos ; tampões
[cavilhas] não metálicos; tampas não metálicas para
garrafas; tampões não metálicas para garrafas;
potes plásticos; tampas de pote; bandejas não
metálicas; cestos plásticos; tolhas não metálicas;
bacias [recipientes] plásticas
Procurador: GOBERNATE MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.840241631 22/08/2012
003
Tit.INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43318104000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOR-PLAS 40 ANOS

CFE(4) 3.11.17; 27.5,17
NCL(10) 11 produção, revenda, distribuição de
lâmpadas, lanternas, luzes, refletores e acessórios.
assim tambem pode ser especificado com base no
rol fornecido pelo inpi - nclio. 11 a 0851 arco
(lâmpadas de ->110023 11 b 0407 bocais para
lâmpadas elétricas 110122 11 e 0034 elétricas
(lâmpadas ->110024 11 f 0202 filamentos para
lampadas eletricas 110145 11 g 0198 globos para
lâmpadas 110169 11 l 0080 lampadários [iluminação
pública] 110263 11 l 0081 lâmpadas 110040 11 l
0082 lâmpadas (globos para ->110169 11 l 0083
lâmpadas <refletores de ->110183 11 l 0092
lâmpadas de segurança 110182 11 l 0093 lâmpadas
elétricas 110022 11 l 0094 lâmpadas elétricas
110024 11 l 0097 lâmpadas para luzes direcionais
para automóveis 110255 11 l 0098 lâmpadas para
luzes direcionais para veículos 110071 11 l 0099
lâmpadas para projetores 110132 11 l 0104
lamparinas para frisar 110158 11 l 0105 lampioes
para decoração [lanternas chinesas] 110185 11 l
0120 lanternas chinesas 110185 11 l 0121 lanternas
de bolso 110051 11 l 0122 lanternas de bolso
elétricas 110051 11 l 0123 lanternas elétricas
portáteis 110202 11 l 0126 lanternas para bicicletas,
triciclos, etc 110110 11 l 0127 lanternas para
iluminação 110041 11 p 0692 portáteis (lanternas
elétricas ->110202 11 r 0132 refletores de lâmpadas
110183 11 r 0133 refletores para veicu los [faróis]
Procurador: WAGNER DONATE ROCCO
No.840241658 22/08/2012
Tit.DIVERSIFIED FREIGHT SYSTEM
CORPORATION (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702055
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DFS

003

CFE(4) 24.7.1; 27.5.1
NCL(10) 39 afretamento de carga no mar,
carregamento e descarregamento de carga;
container, armazenagem.
Prior.:101010809
06/03/2012 TW
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840241666 22/08/2012
003
Tit.HÄGELE GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 595316
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLEANFIX
NCL(10) 07 impulsores ajustáveis e rodas de
ventoinha para máquinas, aparelhos, motores e
motores à combustão, incluídos na classe 7, em
particular para motores e motores à combustão fixos,
motores e motores à combustão para aparelhos e
máquinas agrícolas e para construção e aparelhos e
máquinas
de
mineração;
instalações
de
aquecimento, refrigeração e ventilação para
máquinas, aparelhos, motores e motores à
combustão, incluídas na classe 7.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840241674 22/08/2012
003
Tit.HÄGELE GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 595316
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLEANFIX
NCL(10) 12 impulsores ajustáveis e rodas de
ventoinha para veículos e motores e motores à
combustão, incluídos na classe 12, em particular
para veículos utilitários, veículos e tratores para
canteiro de obras; instalações de aquecimento,
refrigeração e ventilação para veículos, motores e
monitores à combustão, incluídos na classe 12.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840241682 22/08/2012
Tit.FLORENCE CULTURAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10366251000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FLORENCE CULTURAL

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 criação e desenvolvimento em projetos
culturais, artisticos e desportivos, para execução
e/ou apresentação própria ou de terceiros,
principalmente os vinculado artes cénicas,
espetáculos e atividades complementares tais como
produção teatral musical, de dança, espetáculos
circenses, de marionetes e similares; representação
artistas, representação no brasil de festivais e
projetos culturais do exterior, incluindo divulgação,
contato com artistas nacionais, especialmente
músicos, recepção, inscrição e encaminhamento de
curriculos e gravações, a divulgação junto ás escolas
e faculdades de música e artes plásticas, distribuição
de flyers e cartazes gestão de espaços para artes

374 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2207 de 24/04/2013

cénicas, espetáculos e outras atividades artísticas 1
esportivas, para execução eiou apresentação própria
ou de terceiros.
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA
No.840241704 22/08/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO
SUL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88648761000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TECNOUCS - PARQUE CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO
NCL(10) 35 serviços de administração de um parque
tecnológico; - consultoria em organização de
negõcios; - negócios (assessoria em gestão de ->; negócios (avaliações de -); - negócios (consultoria
em gestão de -); - negócios (consultoria em gestão e
organização de -); - negócios (consultoria
profissional em ->.
Procurador: ATEM & REMER ASSESSORIA E
CONSULTORIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
LTDA
No.840241712 22/08/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO
SUL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88648761000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UCS MINHA ESCOLHA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 serviços eletrônicos e online na área de
entretenimento, lazer e cultura, lazer e cultura,
serviços de compartilhamento de fotos e video;
serviços de registro de dados pessoais na rede para
facilitar o relacionamento de ex alunos.
Procurador: ATEM & REMER ASSESSORIA E
CONSULTORIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
S/S LTDA
No.840241720 22/08/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO
SUL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88648761000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UCS SEMPRE RELACIONAMENTO COM
EGRESSO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 serviços eletrônicos e online na area
entretenimento, lazer e cultura, serviços
compartilhamento de fotos e video; de registro
dados pessoais na rede para facilitar
relacionamento de ex alunos.
Procurador: ATEM & REMER ASSES. CONSUL.
PROP. INT. LTDA.

de
de
de
o

No.840241739 22/08/2012
003
Tit.BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08895796000108

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BOM JESUS AGRO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10)
39
transporte;
armazenagem
de
mercadorias; embalagem de mercadorias; entrega
de mercadorias.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA
No.840245661 24/08/2012
003
Tit.DÓRIA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01409348000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FMMA FÓRUM MUNDIAL DE MEIO
AMBIENTE
NCL(10) 41 serviços de organização de eventos,
congressos, seminários, convenções com fins
culturais, educacionais e de entretenimento.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840245670 24/08/2012
003
Tit.DÓRIA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01409348000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FMER FÓRUM MUNDIAL DE ENERGIAS
RENOVÁVEIS
NCL(10) 41 serviços de organização de eventos,
congressos, seminários, convenções com fins
culturais, educacionais e de entretenimento.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840245688 24/08/2012
003
Tit.DÓRIA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01409348000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FMER FÓRUM MUNDIAL DE ENERGIAS
RENOVÁVEIS
NCL(10) 35 serviços de organização de eventos,
congressos, seminários, convenções com fins
promocionais, publicitários e comerciais.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840245696 24/08/2012
003
Tit.DÓRIA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01409348000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FNER FÓRUM NACIONAL DE ENERGIAS
RENOVÁVEIS
NCL(10) 41 serviços de organização de eventos,
congressos, seminários, convenções com fins
culturais, educacionais e de entretenimento.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840245700 24/08/2012
Tit.UNINFRA LOCAÇÕES E COMÉRCIO S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04437534000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SLEEP & DRIVE

003

CFE(4) 7.1.8; 18.1.9; 27.5.1
NCL(10) 39 serviços de locação de veículos e
equipamentos de transporte, bem como os serviços
relacionados.
Procurador: PAULA MENA BARRETO
No.840245718 24/08/2012
Tit.UNIDAS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702608
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FLY & DRIVE

003

CFE(4) 3.7.17; 18.1.9; 27.5.1
NCL(10) 39 serviços de locação de veículos e
equipamentos de transporte, bem como os serviços
relacionados.
Procurador: PAULA MENA BARRETO
No.840245726 24/08/2012
003
Tit.UNIDAS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702608
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SLEEP & DRIVE UNIDAS É COMO TEM
QUE SER

CFE(4) 7.1.8; 18.1.9; 26.11.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 39 serviços de locação de veículos e
equipamentos de transporte, bem como os serviços
relacionados.
Procurador: PAULA MENA BARRETO
No.840245734 24/08/2012
Tit.UNIDAS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702608
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SLEEP & DRIVE UNIDAS

003
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Procurador: NELLIE D SHORES
No.840245793 24/08/2012
003
Tit.DEBORA AYALA WALVERDE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10384349803
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLÍNICA DEBORA AYALA WALVERDE
NCL(10) 44 clínica de reabilitação oral e estética,
serviços odontológicos
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

CFE(4) 7.1.8; 18.1.9; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 39 serviços de locação de veículos e
equipamentos de transporte, bem como os serviços
relacionados.
Procurador: PAULA MENA BARRETO
No.840245742 24/08/2012
003
Tit.UNIDAS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702608
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHIP & DRIVE
NCL(10) 39 serviços de locação de veículos e
equipamentos de transporte, bem como os serviços
relacionados.
Procurador: PAULA MENA BARRETO

No.840245807 24/08/2012
003
Tit.CASUAL COLLECTIVE, INC. D/B/A KIXEYE (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KIXEYE
NCL(10) 41 serviços de entretenimento, a saber,
fornecimento de jogos de computador on-line e de
forma móvel, sem fio; fornecimento de um portal de
site de internet no campo de jogos de computador e
jogos.
Prior.:85/554,037
27/02/2012 US
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840245815 24/08/2012
003
Tit.CASUAL COLLECTIVE, INC. D/B/A KIXEYE (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KIXEYE

No.840245750 24/08/2012
003
Tit.DEBORA AYALA WALVERDE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10384349803
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLÍNICA DEBORA AYALA
NCL(10) 44 clínica de reabilitação oral e estética,
serviços odontológicos
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.840245769 24/08/2012
003
Tit.CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE
VIAGENS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10760260000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HOTEL PREFERENCIAL CVC

CFE(4) 4.3.9; 21.1.13; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de entretenimento, a saber,
fornecimento de jogos de computador on-line e de
forma móvel sem fio; fornecimento de um portal de
site de internet no campo de jogos de computador e
jogos.
Prior.:85/554,026
27/02/2012 US
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840245823 24/08/2012
003
Tit.CASUAL COLLECTIVE, INC. D/B/A KIXEYE (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KIXEYE

No.840245785 24/08/2012
003
Tit.CASUAL COLLECTIVE, INC. D/B/A KIXEYE (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KIXEYE
NCL(10) 09 software de jogos de computador
baixáveis para transmissão de dados que possam
ser acessados via internet, computadores ou
dispositivos sem fio para uso em telefones celulares,
computadores e dispositivos móveis.
Prior.:85/554,037
27/02/2012 US

No.840245840 24/08/2012
003
Tit.LUVEX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92533702000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUVEX SILFREE
NCL(10)
03
produtos
cosméticos;
creme
desingraxante para a limpeza das mãos; sabões;
creme, pasta e líquido rejuvenescedor; produtos
para a limpeza e a proteção da pele; produtos
desengraxantes incluídos nesta classe; produtos
cosméticos para a limpeza e a hidratação da pele.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840245858 24/08/2012
003
Tit.LUVEX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92533702000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUVEX SILFREE
NCL(10) 05 desinfetantes para uso comum, higiênico
ou médico.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840245866 24/08/2012
003
Tit.AZUMI LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702659
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZUMA
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas, exceto cervejas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840245874 24/08/2012
003
Tit.AZUMI LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702659
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZUMA
NCL(10) 43 serviços de restaurante, serviços de bar,
serviços de café, serviços de bufê; serviços de
fornecimento de alimentos e bebidas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840245882 24/08/2012
003
Tit.ENVY MEDICAL, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702640
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ENLI-10
NCL(10) 03 produtos de cuidados da pele,
principalmente para o uso no clareamento da pele.
Prior.:85/615,936
03/05/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840245890 24/08/2012
003
Tit.BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL)
ZWEIGNIEDERLASSUNG WÄDENSWIL (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4859626
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SYLANDO
NCL(10) 05 preparados para destruir e combater
insetos daninhos, inseticidas, fungicidas, herbicidas,
pesticidas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 7.1.8; 26.4.1; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços de avaliação de produtos e
serviços de terceiros para fins de certificação, no
ramo de hotelaria, serviços de controle de qualidade
no ramo de hotelaria
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.840245777 24/08/2012
003
Tit.DEBORA AYALA WALVERDE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10384349803
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLÍNICA AYALA
NCL(10) 44 clínica de reabilitação oral e estética,
serviços odontológicos
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

NCL(10) 03 creme, pasta e líquido rejuvenescedor;
produtos para a limpeza e a proteção da pele.
Procurador: NELLIE D SHORES

CFE(4) 4.3.9; 21.1.13; 27.5.1
NCL(10) 09 software de jogos de computador
baixáveis para transmissão de dados que possam
ser acessados via internet, computadores ou
dispositivos sem fio para uso em telefones celulares,
computadores e dispositivos móveis.
Prior.:85/554,026
27/02/2012 US
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840245831 24/08/2012
003
Tit.LUVEX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92533702000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUVEX

No.840245904 24/08/2012
003
Tit.GE OIL & GAS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702632
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CNG IN A BOX
NCL(10) 07 sistemas de gás natural comprimido
incluindo equipamentos e/ou componentes, a saber,
recipiente/invólucro, compressor, motor, secador,
sistema de recuperação de purga, válvulas,
resfriador
posterior,
sistema
de
controle,
instrumentação, sistema de armazenamento,
distribuidor, leitor de cartão.
Prior.:85/551,779
24/02/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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No.840245912 24/08/2012
Tit.KELLOGG COMPANY. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0071790
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KELLOGG'S KRAVE

RPI 2207 de 24/04/2013

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 30 cereais e preparações de cereais;
lanches à base de cereais.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840245920 24/08/2012
003
Tit.GE OIL & GAS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702632
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CNG IN A BOX
NCL(10) 37 serviços de reabastecimento de gás
natural comprimido; serviços de manutenção e
conserto de equipamentos e sistemas de gás natural
como comprimido; serviços de aluguel de
equipamentos e sistemas de gás natural
comprimido; serviços de engenharia de controles,
elétrica ou mecânica; serviços de instalação de
equipamentos e sistemas de gás natural
comprimido.
Prior.:85/551,779
24/02/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840245939 24/08/2012
003
Tit.LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS
ELETROMETALURGICAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61413282000143
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DUO SHOWER LORENZETTI
NCL(10) 11 aparelhos elétricos de aquecimento de
água.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840245947 24/08/2012
003
Tit.REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG
MASCHINENFABRIK (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702624
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVOLUTION ULTRA COOL
NCL(10) 07 partes de máquinas para equipamentos
de extrusão, especialmente equipamentos de
extrusão de filmes, cabeçotes de sopro, anéis de
resfriamento de dissipadores de calor para tubos de
filmes em equipamentos de extrusão, sistemas de
resfriamento interno para tubos de filmes em
equipamentos de extrusão, anéis de resfriamento
com altura ajustável; dispositivos de calibragem
(partes de máquinas) para equipamentos de filmes
soprados; cilíndros de resfriamento (partes de
máquinas) para equipamentos de extrusão de filmes.
Prior.:30 2012 018 635 06/03/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840245955 24/08/2012
Tit.RHINOMETRICS A/S (DK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7768753
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PULSE
NCL(10) 10 audiômetros.
Prior.:010691251
02/03/2012 EM
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

No.840245963 24/08/2012
003
Tit.REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG
MASCHINENFABRIK (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702624
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVOLUTION ULTRA COOL
NCL(10) 09 controles eletrônicos para equipamentos
de extrusão de filmes; sistemas industriais de
medição, máquinas de teste de materiais e
aparelhos de calibragem para a indústria de
plásticos.
Prior.:30 2012 018 635 06/03/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840245971 24/08/2012
003
Tit.REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG
MASCHINENFABRIK (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702624
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EVOLUTION ULTRA COOL
NCL(10) 42 serviços de projeto de equipamentos
para a extrusão de filmes; serviços de orientação
técnica de utilização para equipamentos de extrusão
de filmes.
Prior.:30 2012 018 635 06/03/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840245980 24/08/2012
003
Tit.ARREDO S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0453129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARREDO
NCL(10) 24 tecidos e produtos têxteis não incluídos
em outras classes; coberturas de cama e de mesa.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840246005 24/08/2012
Tit.REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG
MASCHINENFABRIK (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702624
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EVOLUTION ULTRA COOL

003

No.840246021 24/08/2012
003
Tit.BASF SE (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0012866
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KERDYN
NCL(10)
17
material
isolante,
plásticos
semiacabados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840246030 24/08/2012
003
Tit.THE DOW CHEMICAL COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0131156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OPULUX
NCL(10) 01 substâncias químicas para uso na
fabricação de embalagens e rótulos de embalagens.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840246048 24/08/2012
Tit.SERVICENOW, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702217
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SERVICENOW

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 09 controles eletrônicos para equipamentos
de extrusão de filmes; sistemas industriais de
medição, máquinas de teste de materiais de
aparelhos de calibragem para a indústria de
plásticos.
Prior.:30 2012 018 637 06/03/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840246013 24/08/2012
Tit.REIFENHÄUSER GMBH & CO.
MASCHINENFABRIK (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4804473
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EVOLUTION ULTRA COOL

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços de projeto de equipamentos
para a extrusão de filmes; serviços de orientação
técnica de utilização para equipamentos de extrusão
de filmes.
Prior.:30 2012 018 637 06/03/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

003

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços de fornecimento de software
como
serviço
a
nível
empresarial
para
gerenciamento de sistemas de informações
baseados em computador para empresas; serviços
de consultoria na área de identificação, suporte e
implementação de sistemas de informações
baseados em computador para empresas.
Prior.:85/608,273
25/04/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840246056 24/08/2012
003
Tit.KERRY GROUP SERVICES INTERNATIONAL
LIMITED (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4897463
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RAPID FIRE DEVELOPMENT
NCL(10) 35 serviços de propaganda, gestão de
negócios, administração de negócios, funções de
escritório; serviços de publicidade; serviços de
marketing e publicidade; serviços de promoção de
vendas; serviços de promoção de produtos e
serviços de terceiros; serviços de publicação e

RPI 2207 de 24/04/2013

disseminação de textos ou materiais publicitários ou
de propaganda; serviços de consultoria de marca;
serviços para criação e desenvolvimento de nomes
comerciais ou marcas; serviços de consultoria de
merchandising; serviços de pesquisa e consultoria
de mídia; serviços de produção de comerciais e
materiais promocionais, de propaganda ou
marketing; serviços de gestão de eventos para fins
comerciais; serviços de demonstração de produtos
para
terceiros;
serviços
de
organização,
planejamento, administração e realização de
demonstrações, exibições, exposições, competições,
apresentações, eventos e oficinas de trabalho para
fins comerciais, profissionais e/ou de negócios;
serviços para o projeto de materiais de propaganda,
marketing e publicidade; serviços de consultoria e
projeto relacionados a materiais de propaganda,
marketing e publicidade; serviços de informação e
assessoria relacionados aos serviços anteriormente
mencionados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840246064 24/08/2012
003
Tit.KERRY GROUP SERVICES INTERNATIONAL
LIMITED (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4897463
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RAPID FIRE DEVELOPMENT
NCL(10) 42 serviços de projeto industrial; serviços
de consultoria de projetos; serviços de projeto,
engenharia
e
construção
de
protótipos
representando novos produtos, idéias, conceitos e
invenções; serviços para o projeto de nomes
comerciais e conceitos de marcas; serviços para a
criação e desenvolvimento de projetos; serviços para
o projeto de material impresso, embalagem e
material audiovisual; serviços de pesquisa,
desenvolvimento e testagem industrial; serviços de
testagem de produto; serviços de preparação de
modelo; serviços de projeto e produção de
protótipos; serviços de projeto, preparação de
modelo, criação de protótipo e testagem de
produtos; serviços de pesquisa e desenvolvimento
para produtos novos, aprimorados ou modificados;
serviços de projeto relacionados a materiais
informativos; serviços de informação e assessoria
relacionados
aos
serviços
anteriormente
mencionados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840246072 24/08/2012
003
Tit.KERRY GROUP SERVICES INTERNATIONAL
LIMITED (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4897463
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RAPID FIRE DEVELOPMENT
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marketing; serviços de gestão de eventos para fins
comerciais; serviços de demonstração de produtos
para
terceiros;
serviços
de
organização,
planejamento, administração e realização de
demonstrações, exibições, exposições, competições,
apresentações, eventos e oficinas de trabalho para
fins comerciais, profissionais e/ou de negócios;
serviços para o projeto de materiais de propaganda,
marketing e publicidade; serviços de consultoria e
projeto relacionados a materiais de propaganda,
marketing e publicidade; serviços de informação e
assessoria relacionados aos serviços anteriormente
mencionados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840246080 24/08/2012
003
Tit.KERRY GROUP SERVICES INTERNATIONAL
LIMITED (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4897463
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RAPID FIRE DEVELOPMENT

CFE(4) 1.15.9; 2.3.25; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 03 preparações alvejantes e outras
substâncias para uso em lavanderia; preparações de
limpeza, polimento, decapagem e abrasivas; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifrícios.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840246129 27/08/2012
Tit.MERCADOR COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES E
EXPORTAÇÕES DE CEREAIS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12305932000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STEAMOTOR

CFE(4) 1.15.5; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços de projeto industrial; serviços
de consultoria de projetos; serviços de projeto,
engenharia
e
construção
de
protótipos
representando novos produtos, idéias, conceitos e
invenções; serviços para o projeto de nomes
comerciais e conceitos de marcas; serviços para a
criação e desenvolvimento de projetos; serviços para
o projeto de material impresso, embalagem e
material audiovisual; serviços de pesquisa,
desenvolvimento e testagem industrial; serviços de
testagem de produto; serviços de preparação de
modelo; serviços de projeto e produção de
protótipos; serviços de projeto, preparação de
modelo, criação de protótipo e testagem de
produtos; serviços de pesquisa e desenvolvimento
para produtos novos, aprimorados ou modificados;
serviços de projeto relacionados a materiais
informativos; serviços de informação e assessoria
relacionados
aos
serviços
anteriormente
mencionados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840246099 24/08/2012
003
Tit.THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0133566
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 1.15.5; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de propaganda, gestão de
negócios, administração de negócios, funções de
escritório; serviços de publicidade; serviços de
marketing e publicidade; serviços de promoção de
vendas; serviços de promoção de produtos e
serviços de terceiros; serviços de publicação e
disseminação de textos ou materiais publicitários ou
de propaganda; serviços de consultoria de marca;
serviços para criação e desenvolvimento de nomes
comerciais ou marcas; serviços de consultoria de
merchandising; serviços de pesquisa e consultoria
de mídia; serviços de produção de comerciais e
materiais promocionais, de propaganda ou

No.840246102 24/08/2012
003
Tit.THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0133566
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ACE BRANCOS DIAMANTE

003

CFE(4) 1.15.25; 27.5.1
NCL(10) 03 aspiradores de pó; máquinas a vapor;
máquinas de lavar; pulverizadores.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840246137 27/08/2012
003
Tit.KARLA DE S. RODRIGUES SERVIÇOS DE
BUFFET (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15194449000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BRIGADEIRANDO COM KARLA SOUSA
CFE(4) 8.1.19; 25.1.13; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio varejista de brigadeiros
gourmet em suas diversas formas.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840246153 27/08/2012
003
Tit.ANDREA DORIA CONTE - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08417522000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PADOCA DI NAPOLI
NCL(10) 43 serviços de bar, cafeteria, lanchonete,
padaria e restaurante.
Procurador: LONDON MARCAS E PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 2.3.25
NCL(10) 03 preparações alvejantes e outras
substâncias para uso em lavanderia; preparações de
limpeza, polimento, decapagem e abrasivas; sabões,
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifrícios.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840246161 27/08/2012
003
Tit.CLAUDIO AUGUSTO CORREA NEME E CIA
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12250907000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GEOLOGIC
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No.840246196 27/08/2012
003
Tit.ARIANE CORTELASO SABINO - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04069031000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CIA DO LENÇOL

CFE(4) 6.1.1-2; 27.5.1
NCL(10) 42 amostragem de solos, sedimentos,
águas, gases e minérios, controle ambiental de
poluição de água e solo, hidrogeologia, análise de
solo, medição, sondagem de solo e subsolo, análise
para exploração de jazida, estudo hidrológico
[levantamento geológico], análise da água, projeto
de distribuição de água, geologia, controle ambiental
de poluição do ar e sonora, pesquisa no campo de
proteção ambiental, assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia, engenharia florestal,
engenharia agrícola, engenharia agronômica,
engenharia de mina, prospecções geológicas,
levantamentos geológicos, pesquisas geológicas,
levantamentos
topográficos,
prospecções
geológicas; levantamentos geológicos; pesquisas
geológicas; levantamentos topográficos; geodésia;
geologia; hidrologia; perícia técnica na área de
geologia; assessoria; consultoria e informações
sobre engenharia; planejamento urbano; pesquisa
no campo de proteção ambiental.
Procurador: LONDON MARCAS E PATENTES S/S
LTDA
No.840246170 27/08/2012
Tit.ANDERSON LUIZ DE FREITAS BARBOSA
35327355802 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16510413000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AFRAS TRANSPORTES E FRETES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 edição integrada a impressão de
cadastros, lista e pro dutos gráficos.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
CFE(4) 12.1.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio varejista de artigos de cama,
mesa, banho, tecidos e artigos do vestuario em
geral.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840246234 27/08/2012
003
Tit.AVEMAR PRÉ-MOLDADOS LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28478378000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AVEMAR

No.840246200 27/08/2012
003
Tit.ARIANE CORTELASO SABINO - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04069031000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DOS LENÇÓIS

003
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de materiais elétrico; comércio
de materiais para construção; comércio de ferragens
e ferramentas.
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
CFE(4) 12.1.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio varejista de artigos de cama,
mesa, banho, tecidos e artigos do vestuário em
geral.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840246242 27/08/2012
Tit.MOTO FORMOSA LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03619318000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOTO FORMOSA

003

No.840246218 27/08/2012
003
Tit.CONCRETIZA - ENGENHARIA MINERAÇÃO E
TRANSPORTE LTDA ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11557028000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: C CONCRETIZA
CFE(4) 26.11.25; 27.5.25
NCL(10) 39 transportes
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840246188 27/08/2012
003
Tit.ARIANE CORTELASO SABINO - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04069031000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAGAZINE DOS LENÇOIS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de motocicletas, peças e
acessórios.
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 19 extração de argila , areia e cascalho.
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.840246226 27/08/2012
003
Tit.GRAFICA E EDITORA BOX LTDA ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8723559
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GRÁFICA BOX

CFE(4) 12.1.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio varejista de artigos de cama,
mesa, banho, tecidos e artigos do vestuario em
geral.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840246250 27/08/2012
003
Tit.ESJ COMERCIO & INFORMATICA LTDA ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03320192000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: S START INFORMATICA
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de equipamentos
suprimentos de informatica.
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
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No.840246269 27/08/2012
003
Tit.TECNOGERA LOCAÇÕES, CONSULTORIA E
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08366529000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NOVAGERA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 locação de gerador
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.840246285 27/08/2012
003
Tit.RONEY FRANCISCO GOMES ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08649171000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INOVA CAR

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de manutenção e reparação de
veiculos automotores; serviços de lanternagem e
funilaria e pintura de veiculos automotores; serviços
de lavagem, lubrificação e polimento de veículos.
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.840246293 27/08/2012
003
Tit.JS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10661383000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EQUIPEMED

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de equipamentos médicos;
comércio de produtos médico - hospitalares,
materiais para anestesia.
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.840246307 27/08/2012
003
Tit.CONCRETIZA - ENGENHARIA MINERAÇÃO E
TRANSPORTE LTDA ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11557028000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: C CONCRETIZA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 obras de terraplanagem, compactação
corte e aterro, escavação e movimentações e terras,
construção de galerias pluviais e de redes de coleta
de esgoto, remoção de terras e entulhos.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.840246315 27/08/2012
Tit.INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS
BERNST LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11773411000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: D'CASTELLY

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de massas alimentícias.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840246323 27/08/2012
003
Tit.ROBERTO H. PETER & CIA LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06108247000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EQUILIBRIUM

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercio de móveis e produtos de
decoraçào e presentes a saber: porta chaves, porta
cartó~es blocos para anotações, capas para celular,
jogos, capas para notebook e tablet, chapas
magnéticascanecas, porta retratos, copos, relógios,
luminárias, porto copos, chaveiros, almofadas, porta
bijuterias, artigos do vestuário, caixas, adesivos,
moringas, ímãs, porta canetas, cabideiros, apoio
para livros e fronhas.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840246331 27/08/2012
003
Tit.DEFAVORI & DUZZI LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08503991000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENKRENKINHAS BANHO TOSA PETSHOP

CFE(4) 3.1.8; 27.5.1
NCL(10) 44 serviços de embelezamento de animais (
tosa, banho, escova e penteado).
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840246340 27/08/2012
Tit.APEX MICROELECTRONIC COMPANY
LIMITED (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7366973
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 tambores condutivos para fotos
orgânicas; cilindros para transferência (componentes
impressoras); aparelhos de fax e fotocopiadoras,
cabeças ou cabeçotes de impressão; cartuchos para
impressoras; cilindros e tambores magnéticos
(componentes para impressoras); cilindros e tam
magnéticos (componentes para fotocopiadoras;
carregadores primários para cilindros e tam
(componentes para impressoras); carregadores
primários para cilindros e tambores (componente
fotocopiadoras); lâmina limpadora (componentes
para impressoras); lamina limpadora (componente
fotocopiadoras); lâminas internas (componentes para
impressora);
lâminas
internas
(componente
fotocopiadoras); cilindros e tambores coloridos
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Marca: CAIUÁ ENERGIA

(componentes para impressoras) e para aparelhos e
fotocopiadoras; cilindros e tambores para revelação
(componentes para impressoras, aparelhos e
fotocopiadoras; cilindros e tambores para fusão
(componentes para impressoras).
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.840246358 27/08/2012
003
Tit.COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8723567
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRUCKCARD
NCL(10) 36 serviços relacionados a cartões de
fidelização de clientes, descontos, promoções e
outros negócios financeiros; administradora de
cartões de crédito; emissão de cartões de crédito;
assessoria técnica em linhas de crédito; serviços de
cartão de crédito.
Procurador: JOSÉ HENRIQUE DE LIMA
RODRIGUES
No.840248962 16/08/2012
Tit.ENIVALDO DOS SANTOS (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08446908000135
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de peças e acessórios para
motocicletas e motonetas, comércio de peças e
acessórios para motocicletas e motonetas, comercio
de bicicletas e triciclos, peças e acessórios.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

003
No.840250550 30/08/2012
Tit.JP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09007827000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TNTECH

003

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(10) 39 transmissão de energia elétrica.
Procurador: BARBARA MARQUES SCHLOZ
No.840250592 30/08/2012
003
Tit.INTEGRAÇÃO MARANHENSE TRANSMISSORA
DE ENERGIA S.A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14871900000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INTEGRAÇÃO MARANHENSE
TRANSMISSORA DE ENERGIA S A
NCL(10) 39 transmissão de distribuição de energia
elétrica.
Procurador: BARBARA MARQUES SCHLOZ
No.840250614 30/08/2012
003
Tit.INTEGRAÇÃO MARANHENSE TRANSMISSORA
DE ENERGIA S.A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14871900000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IMTE ENERGIA

CFE(4) 9.7.1
NCL(10) 35 comércio varejista de bicicletas e
triciclos, peças e acessórios.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840250223 21/08/2012
003
Tit.D R DE ARAUJO CAVALCANTE PRODUÇOES
ME (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12403171000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FARRA CHIQUE

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(10) 41 evento, entretenimentos e produção
musical.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840250541 30/08/2012
Tit.CM DAS S PEREIRA MOTOS ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10490347000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LTJ PARTS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercio de bicicletas, peças e
acessorios para bicicletas.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.840250568 30/08/2012
003
Tit.LARA MAIA CONFECÇÕES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704023
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GRAVATA

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(10) 39 transmissão e distribuição de energia
elétrica.
Procurador: BARBARA MARQUES SCHLOZ
No.840250630 30/08/2012
003
Tit.GIANNINI S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61196119000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: START BY GIANNINI
NCL(10) 15 instrumentos musicais de corda.
eletrônicos, chaves de afinar, cordas para
instrumentos musicais, palhetas, e demais
acessórios para instrumentos musicais.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

CFE(4) 9.3.13; 27.5.1
NCL(10) 25 roupas de marca, calças, bonés,
camisas, camisetas, bermudas e peças de vestuário.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840250649 30/08/2012
003
Tit.IGUATEMI CONVENIENCIA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10283996000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IGUATEMI CONVENIÊNCIA

No.840250576 30/08/2012
003
Tit.CAIUÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14832534000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAIUÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S A
NCL(10) 39 transmissão de energia elétrica.
Procurador: BARBARA MARQUES SCHLOZ
No.840250584 30/08/2012
003
Tit.CAIUÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14832534000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
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NCL(10) 35 serviços de loja de conveniência
[comércio de produtos].
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.

DIRMA – Despachos em Pedidos 381

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09155027000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORTECAMP

bijuteria; pedras preciosas; relojoaria e instrumentos
cronométricos; abotoaduras; alfinetes de gravatas.
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASS EM PROP.
INDL. LTDA.

No.840250657 30/08/2012
003
Tit.INDÚSTRIA DE ALIMENTOS RIGUEIRA VIANA
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05533297000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COCART

No.840250754 30/08/2012
Tit.JAFER LIMITED (BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0445932
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 instalação, reparação e manutenção de
equipamento elétricos e eletrônicos de sistemas de
segurança em edificios residenciais e comerciais;
instalação, reparação e manutenção hidráulica em
edificios comerciais e residenciais.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 29 doce de coco, doce a base de coco.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.840250690 30/08/2012
003
Tit.TECH4BUSINESS SOLUÇÕES CONSULTORIA
E DESENVOLVIMENTO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15782302000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: T4BS TECH FOR BUSINESS

No.840250720 30/08/2012
003
Tit.FORTECAMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09155027000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORTECAMP

CFE(4) 26.7.25
NCL(10) 16 papel, cartão e artigos destes materiais
não compreendidos em outras classes; produtos de
imprensa; artigos de encadernação; fotografias;
artigos de papelaria; adesivos (colas) de papelaria
para uso doméstico; máquinas de escrever e artigos
de escritório (exceto móveis); impressos; revistas;
periódicos; publicações; livros; material didatico e de
ensino com exceçao de aparelhos; invólucro, sacos
e folhas de materiais plásticos para embalagem;
encartes e catálogos para promover e publicar;
venda de todo tipo de produtos, em particular, de
cosméticos, maquiagem, perfumaria,
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASS EM PROP.
INDL. LTDA.
No.840250762 30/08/2012
Tit.JAFER LIMITED (BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0445932
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 prestação de serviços via on-line com
informações sobre diretório que apresenta
informações
relacionadas,
interesses
gerais,
classificados, comunidade virtual, formação de rede
como convívio social para médicos, hospitais,
clínicas, concessionárias, oficinas mecânicas e
empresas de agronegócio; prestação de serviços de
distribuição de propaganda através da rede mundial
de computadores; promoção de produtos e serviços
de terceiros pela internet; fornecimento on-line sobre
via computador, banco de dados, e banco de dados
com permissão e busca on-line; convívio social, para
médicos, hospitais, clínicas, concessionárias,
oficinas mecânicas e empresas de agronegócio;
prestação de serviços de distribuição de propaganda
atráves da rede mundial de computadores;
promoção de produtos e serviços de terceiros pela
internet, fornecimento on-line sobre via computador,
banco de dados e banco de dados com permissão e
busca on-line.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, representação, distribuição,
importação e exportação de materiais elétricos,
hidráulicos e ferramentas.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.840250738 30/08/2012
003
Tit.MOOVE BAR E RESTAURANTE LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06334545000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHOPP TAJ
NCL(10) 32 cervejas, choppes, essências e produtos
para a produção de cervejas e choppes, bebidas não
alcóolicas; bebidas (preparações para fabricar-);
essências para fabricar bebidas.
Procurador: NATAN BARIL
No.840250746 30/08/2012
Tit.JAFER LIMITED (BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0445932
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

No.840250703 30/08/2012
003
Tit.MOOVE BAR E RESTAURANTE LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06334545000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHOPP TAJ
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas prontas; bebida
fermentada alcoólica; chopp, cerveja.
Procurador: NATAN BARIL
No.840250711 30/08/2012
003
Tit.FORTECAMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ME (BR/SP)

003

CFE(4) 26.7.25
NCL(10) 14 metais preciosos e suas imitações e
objetos destas matérias ou de chapeados não
compreendidos em outras classes; joalheria;

CFE(4) 26.7.25
NCL(10) 38 provimento de conexões de
telecomunicações a uma rede mundial de
computadores, transmissão e comunicação de
informação e imagens através de computadores,
relacionado com o cuidado, higiene e a beleza
pessoal, assim como com negócios comerciais e/ou
empresas dedicadas a comercialização através do
sistema de venda direta de produtos de cuidado,
higiene e beleza pessoal; provimento de portais em
redes mundiais de informática de comunicação
(telecomunicações) relacionados com o cuidado,
higiene e da beleza pessoal assim como com
negócios comerciais e/ou empresas dedicadas a
comercialização através do sistema de venda direta
de produtos de cuidado, higiene e beleza pessoal;
provimento de linhas de chat, salas de chai e fóruns
em redes mundiais informáticas de comunicação;
serviços de telemensagem, transmissão por satélite,
transmissão e comunicação eletrônica de informação
relacionada com o cuidado, higiene e a beleza
pessoal, assim como com negócios comerciais e/ou
empresas dedicadas a comercialização - através do
sistema de venda direta de produtos de cuidado,
higiene e beleza pessoal; envio de todo tipo de
mensagens a endereços de redes mundiais
informáticas de comunicação, provimento de
telecomunicações para implementação de vídeo
conferencias, serviços de mensagens eletrônicas,
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comunicação de anúncios eletrônicos relacionados
com a promoção do cuidado, higiene e a beleza
pessoal, assim como com negócios comerciais e/ou
empresas dedicadas a comercialização através do
sistema de venda direta de produtos de cuidado,
higiene e beleza pessoal; radiodifusão; transmissao
de programas de televisão relacionado com o mundo
da higiene e da beleza pessoal; transmissão de
televisão via satélite; serviços de acesso a rede de
comunicação global (mundial) e a páginas web;
telefonia para propósitos de votação; telefonia para
propósitos de entretenimento.
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASS EM PROP.
INDL. LTDA.
No.840250770 30/08/2012
Tit.JAFER LIMITED (BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0445932
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 26.7.25
NCL(10) 44 serviços de cuidados de higiene e de
beleza para pessoas, serviços oferecidos por salões
de beleza e de cabeleireiros, serviços de aroma
terapia
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASS EM PROP.
INDL. LTDA.
No.840250789 30/08/2012
Tit.JAFER LIMITED (BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0445932
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 26.7.25
NCL(10) 03 perfumaria, fragrâncias de uso pessoal,
águas de colónia, águas de perfume, águas do
toucador; óleos essenciais; mousses, gel, cremes,
loções, xampus e condicionadores para a limpeza,
penteado, desembaraço e cuidado do cabelo; talcos
para o corpo; sabonetes de toucador; desodorantes
de uso pessoal; antitranspirantes; loçoes, bálsamos,
gel e cremes cosméticos para o tratamento e
cuidado da pele; cosméticos; loções, gel, cremes e
óleos bloqueadores, protetores e bronzeadores da
pele exposta aos raios solares; maquiagem facial;
lápis labiais (batons); lápis delineadores de lábios;
brilho labial; esmalte e verniz para a pintura e
fortalecimento das unhas; preparações para
branquear e outras substancias para lavar a roupa;
preparações para limpar, polir, desengraxar e raspar.
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASS EM PROP.
INDL. LTDA.
No.840250797 30/08/2012
Tit.JAFER LIMITED (BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0445932
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 26.7.25
NCL(10) 35 publicidade; gestão de negócios
comerciais; administração comercial; trabalho de
escritório; serviços que comportam o registro, a
transmissão, a composição, a compilação ou a
sistematização de comunicações escritas e de
gravações, assim como a compilação de dados
matemáticos ou estatistícos; serviços de ajuda e
assessoria para a organização, exploração e direção
de um negócio comercial e/ou empresa dedicada
exclusivam ente para a prestação de serviços de
cosmetologia cuidado de higiene e beleza pessoal;
serviços de ajuda e assessoria para a organização,
exploração e direção de um negócio comercial e/ou
empresa
dedicada
exclusivamente
a
comercializaçao de produtos cosméticos, de
maquiagem, perfumaria, joalheria e bijuteria;
reagrupamento por conta de terceiros de produtos
cosméticos, maquiagem, perfumaria, de toucador,
produtos higiênicos, roupas de vestir, brinquedos,
joalheria, bijuteria, permitindo aos consumidores
examinar e comprar estes produtos com a
comodidade por meios físicos ou eletrônicos;
serviços de promoção de vendas através de cartões
de afinidade e membros que outorgam bonificações,
permutas, descontos, consumos gratuitos, prêmios e
outros benefícios aos consumidores frequentes;
assessoria e serviços de marketing e publicidade;
investigação de mercados e pesquisa; informação
comercial e de negócios; auditoria e contabilidade;
organização de feiras e exposições com fins
comerciais ou de publicidade; informação e
assessoria comercial ao consumidor; apresentação
de produtos em qua.lquer meio de comunicação
para sua venda no atacado
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASS EM PROP.
INDL. LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de padaria e confeitaria em geral.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

No.840250800 30/08/2012
003
Tit.RECREAÇÃO INFANTIL FUMELLI & MONTI
LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97358139000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SITIOLÂNDIA

No.840250835 30/08/2012
Tit.IRIS DECORAÇÕES LTDA ME, (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52292232000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: I IRIS DECORAÇÕES

CFE(4) 7.1.1; 27.5.1
NCL(10) 41 organização de festas; entretenimento;
entretenimento
(lazer)
(informações
sobre);
informações
sobre
entretenimento
(lazer);
organização de competições (educação ou
entretenimento); planejamento de festas.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

CFE(4) 26.5.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio ( através de qualquer meio )
de cortinas, comércio ( através de qualquer meio),
de tapetes, comércio (através de qualquer meio ) de
almofadas, comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio ( através
de qualquer meio ) de artigos de decoração em
geral.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

No.840250819 30/08/2012
Tit.J MENDES SANTOS ME (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63340194000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PADARIA PROVARE CONFEITARIA

No.840250827 30/08/2012
Tit.ASSOCIAÇÃO DAS FAMILIAS PARA A
UNIFICAÇÃO E PAZ MUNDIAL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48053789003786
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COLÉGIO NOVA GERAÇÃO

003

CFE(4) 2.7.2; 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 41 cursos; educação (serviços de -);
educação religiosa; ensino (serviços de-); cursos
[livres][informação,
assessoria,
consultoria];
congressos [ apresentação e organização de-];
organização e apresentação de simposios;
organização e apresentação de seminários;
organização de exposição para fins culturais e
educativos.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
003

003
No.840250843 30/08/2012
003
Tit.WILLIAM APARECIDO DE ALMEIDA SILVA
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11171728000100
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PIZZARIA SPEZZATTO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 restaurantes; cantinas; lanchonetes,
pizzarias.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.840250851 30/08/2012
003
Tit.ARRUDA SIMÕES CONSULTORIA,
AVALIAÇÕES & PERÍCIAS S/S LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58373861000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARRUDA SIMÓES

CFE(4) 26.3.10; 27.5.1
NCL(10) 42 engenharia; engenharia consultiva;
perícias de engenharia; estudos para projetos
tecnicos; projetos tecnicos; elaboração de projetos;
gerenciamento de projetos.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.840250860 30/08/2012
003
Tit.TV ÔMEGA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02131538000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE TV AUTO
NCL(10) 41 entretenimento, lazer, informações sobre
programas de entretenimento de. rádio e televisão;
produção de programas de filmagem em vídeo;
estúdios de gravação (serviços de -);serviço de
imagem
digital;
televisão
(programas
de
entretenimento); produção de filme, produção de
programas de televisão e rádio; serviço de
concepção de programa de rádio; programa a ser
exibido pelo canal 09 (nove) de televisão.
Procurador: FABIANE FRANCO LACERDA
No.840250886 30/08/2012
003
Tit.SCAPA GROUP PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704090
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MEDIFIX
NCL(10) 05 emplastros, gessos e curativos
medicinais, curativos cirúrgicos e curativos para
ferimentos, e esparadrapos e fitas adesivas
medicinais.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.840250894 30/08/2012
Tit.CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07965232000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARIOCA OFFICES

CFE(4) 26.1.6; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de administração de centros de
conveniência, centros comerciais e galerias
comerciais.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840250908 30/08/2012
Tit.CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07965232000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARIOCA OFFICES

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 11 fornos elétricos; fornos para cozinhas,
aquecedores elétricos de alimentos; aparelhos
elétricos para preparar sorvetes; aparelhos elétricos
para preparar iogurtes; aparelhos elétricos para
preparar pasta de soja; aparelhos elétricos para
preparar ginseng vermelho fermentado; panelas
elétricas para grelhar; fornos elétricos para
pescadores; panelas de vapor elétricas; autoclaves
(fornos eletricos pressão); churrasqueiras elétricas;
grelhas elétricas.
Procurador: GEORGE AFONDOPULOS JUNIOR
No.840250932 30/08/2012
003
Tit.JANNY M.T (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8734569
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JANNY
NCL(10) 20 caixas de plástico; caixas, recipientes e
baú, não metálicas; fechos de recipientes, não
metálicos; paletes de transporte, não metálicos.
Prior.:12/3908088
27/03/2012 FR
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO

CFE(4) 26.1.6; 27.5.1
NCL(10) 36 serviços de adminstração de loteamento
urbano e rural; serviços de planejamento de
empreendimentos imobiliários; incorporação de
imóvel.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840250916 30/08/2012
Tit.MOTUS VITA IDIOMAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05845374000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STANDOUT LANGUAGE SERVICES

003

No.840250940 30/08/2012
Tit.ANSELL LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6819893
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SKIN
NCL(10) 10 dispositivos vibratórios pessoais.
Procurador: BHERING ADVOGADOS

003

No.840250959 30/08/2012
003
Tit.ANSELL LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6819893
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMT
NCL(10) 10 luvas cirúrgicas e médicas com um
revestimento antimicrobiano.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840250967 30/08/2012
003
Tit.ANSELL LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6819893
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VERSATOUCH
NCL(10) 09 roupas para proteção contra acidentes;
luvas para proteção contra acidentes; luvas
protetoras para uso industrial.
Procurador: BHERING ADVOGADOS

CFE(4) 26.2.7; 27.5.25
NCL(10) 41 ensino de idiomas, serviços de tradução
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840250924 30/08/2012
Tit.NUC ELECTRONICS CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7921799
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KUVINGS

003

No.840250975 30/08/2012
003
Tit.JANNY M.T (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8734569
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JANNY
NCL(10) 17 gaxetas de vedação; anéis de vedação;
materiais isolantes; tiras para calafetar e juntas de
vedação; borracha bruta, semitrabalhada ou
sintética; vávulas de chapeletas de borracha; tampas
isolantes para caixa, caixa, baú, recipiente, tina.
Prior.:12/3908088
27/03/2012 FR
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO

003
No.840250983 30/08/2012
003
Tit.ANSELL LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6819893
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EDGE
NCL(10) 09 luvas de trabalho industriais protetoras.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
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No.840250991 30/08/2012
003
Tit.PROJECT MIRACLE, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704058
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SLIMSKINS
NCL(10) 25 babador para bebê, exceto de papel;
moda praia; adereços de cabeça para crianças;
casacos; vestidos; calçados; luvas; adereços de
cabeça; meias-calças; vestuário para crianças;
sapatos e botas para crianças; lingerie; gravatas;
pijamas; robes; lenços; roupas modeladoras, a
saber; modeladores de corpo, collantes, sutiãs e
cintas; camisas; sapatos; shorts.; calças; roupas de
dormir; chinelos; calças de moletom; camisas de
moletom; suéteres; roupa de banho; camisetas;
roupas de baixo; tops atléticos femininos com sutiãs
embutidos.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840251009 30/08/2012
003
Tit.PROJECT MIRACLE, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704058
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SLIMSKINS
NCL(10) 05 bebidas nutricionais utilizadas par
substituição de refeição; suplementos nutricionais.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840251017 30/08/2012
003
Tit.PROJECT MIRACLE, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704058
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SLIMSKINS
NCL(10) 03 antitranspirantes; loção para bebê; pós
para bebê; xampu para bebê; lenços umedecidos
para bebês; sabão em barra; loções corporais;
esfoliantes corporais; sprays corporais; refrescantes
de hálito; almofadas cosméticas; lápis cosméticos;
cosméticos; desodorantes para uso pessoal;
limpadores faciais; esfoliantes faciais; fragrâncias e
perfumaria; preparações para limpeza dos cabelos;
preparações
para
coloração
dos
cabelos;
condicionadores de cabelos; condicionadores de
cabelos para bebês; preparações para estilização
dos cabelos; preparações para limpeza doméstica;
enxaguantes bucais; preparações para o cuidado
das unhas; esmaltes de unhas; base de unhas;
removedor de esmaltes de unhas; cobertura
cosmética para unhas; fortalecedores de unhas;
preparações para banho não medicamentosas;
loções e pomadas não medicamentosas para
assaduras; preparações não medicamentosas para o
cuidado da pele; preparações não medicamentosas
para cuidado com o sol; artigos de toucador não
medicamentosos; preparações para barbear;
preparações para limpeza dos dentes; preparações
para clareamento dental.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840251025 30/08/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO
BRASIL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04906381000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PDGI

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0301515
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PONTOON
NCL(10) 35 serviços de emprego incluindo
recrutamento e colocação; serviços de terceirização
de processos de recrutamento; serviços de
consultoria em negócios e em gerenciamento na
área de ti, de estratégia, de processos de negócios e
de governança; serviços de terceirização de serviços
gerenciados na área de estratégia, de processos de
negócios e de governança.
Prior.:58679/2012
19/07/2012 CH
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840251050 30/08/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO
BRASIL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04906381000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRÊMIO MINIEMPRESA

CFE(4) 2.9.14; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de educação e ensino de
qualquer natureza e grau e de organização de
eventos, palestras, feiras, exposições, concursos e
premiações, sem fins lucrativos.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840251068 30/08/2012
003
Tit.ANSELL LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6819893
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMELE
NCL(10) 03 produtos para uso feminino, a saber,
lavagens higiênicas femininas não medicamentosas;
lenços de limpeza feminina não medicamentosos;
géis íntimos de raspar/depilar; cremes e géis de
raspar/depilar femininos para a pele e hidratantes
íntimos para a pele da área externa da vagina.
Procurador: BHERING ADVOGADOS

CFE(4) 25.1.25; 27.5.21
NCL(10) 10 preservativos; acessórios adultos, a
saber: dispositivos vibratórios.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840251092 30/08/2012
Tit.ANSELL LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6819893
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 25.1.25; 27.5.21
NCL(10)
05
agente
medicinal
masculino
dessensibilizante
para
controle
do
clímax;
lubrificantes pessoais.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840251106 30/08/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO
BRASIL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04906381000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NÚCLEO DE EX-ACHIEVERS NEXA

No.840251076 30/08/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO
BRASIL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04906381000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRÊMIO MINIEMPRESA

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de educação e ensino de
qualquer natureza e grau e de organização de
eventos, palestras, feiras, exposições, concursos e
premiações, sem fins lucrativos.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840251114 30/08/2012
Tit.ANSELL LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7168470
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto
CFE(4) 2.9.14; 27.5.1
NCL(10) 16 material didático [exceto aparelhos].
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS

CFE(4) 4.5.3; 25.7.20; 26.1.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 16 material didático [exceto aparelhos]
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840251033 30/08/2012
Tit.ADECCO S.A. (CH)

No.840251084 30/08/2012
Tit.ANSELL LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6819893
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto
003

003

003

003
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Marca: JUNIOR ACHIEVEMENT
EMPREENDEDORISMO PARA TRANSFORMAR

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 03 gel íntimo de barbear; lavagens íntimas
para o corpo; desodorantes; óleos de massagem;
lenços de limpeza íntima; géis íntimos para o corpo.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840251122 30/08/2012
003
Tit.ANSELL LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7168470
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMELE
NCL(10) 05 hidratantes e lubrificantes vaginais;
absorventes internos.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840251130 30/08/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO
BRASIL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04906381000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NÚCLEO DE EX-ACHIEVERS NEXA

CFE(4) 7.3.15; 26.3.1; 26.3.4; 27.5.1
NCL(10) 16 material didático [ exceto aparelhos].
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840251165 30/08/2012
003
Tit.INOVA LABS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8456836
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PULSE-WAVE
NCL(10) 10 concentradores de oxigênio para
aplicações
médicas,
estojos
de
transporte
especificamente projetados para transportar os
concentradores de oxigênio para aplicações
médicas.
Prior.:85/620,418
09/05/2012 US
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840251173 30/08/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO
BRASIL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04906381000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PDGI

CFE(4) 4.5.3; 25.7.20; 26.1.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de educação e ensino de
qualquer natureza e grau de organização de
eventos, palestras, feiras, exposições, concursos e
premiações, sem fim lucrativos.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840251181 30/08/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO
BRASIL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04906381000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PDGI

CFE(4) 7.3.15; 26.3.1; 26.3.4; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de educação e ensino de
qualquer natureza e grau de organização de
eventos, palestras, feiras, exposições, concursos e
premiações, sem fins lucrativos.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840251157 30/08/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO
BRASIL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04906381000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

CFE(4) 4.5.3; 25.7.20; 26.1.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de educação e ensino de
qualquer natureza e grau e de organização de
eventos, palestras, feiras, exposições, concursos e
premiações, sem fins lucrativos.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840251203 30/08/2012
003
Tit.INOVA LABS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8456836
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACTIVOX
NCL(10) 10 concentradores de oxigênio para
aplicações médicas; e equipamentos para uso
médico em conjunto com os concentradores de
oxigênio, a saber, cânula nasal e estojos de
transporte de concentrador de oxigênio.
Prior.:85/565,744
09/03/2012 US
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840251220 30/08/2012
003
Tit.RETURN PATH, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8004730
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OTHERINBOX
NCL(10) 42 provedor de serviços de aplicativos, a
saber, detectar, filtrar e bloquear spam e e-mails
indesejados, digitalizar, analisar, , filtrar e priorizar
mensagens eletrônicas.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 16 material didático [ exceto aparelhos]
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840251149 30/08/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO
BRASIL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04906381000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JUNIOR ACHIEVEMENT
EMPREENDEDORISMO PARA TRANSFORMAR

No.840251190 30/08/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO
BRASIL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04906381000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PDGI

CFE(4) 4.5.3; 25.7.20; 26.1.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 16 material didático [exceto aparelhos].
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS

No.840251238 30/08/2012
003
Tit.EMILIO SALVADOR LUQUE (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6925723
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LA TERESINA
NCL(10) 30 café, chá, cacau, arroz, tapioca e sagu,
sucedâneos de café; farinhas e preparações a base
de cereais, pão, produtos de pastelaria e de
confeitaria, sorvetes; açucar, mel, xarope de melaço;
levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre;
molhos condimentos); especiarias; gelo.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840251246 30/08/2012
003
Tit.FENCHURCH ENVIRONMENTAL GROUP
LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704040
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ELIPSE
NCL(10) 10 máscaras de respiração para uso
médico ou cirúrgico, máscaras de respiração para
proteção antibacteriana, máscaras de respiração
para proteção contra substância tóxica para o uso
por indivíduos envolvidos em procedimentos de
farmácia, de funerária e de laboratório, máscaras de
proteção para respiração; máscaras respiratórias
para respiração artificial, inserções e filtros para
máscaras de respiração; partes e acessórios
respectivos, excluindo inaladores para o tratamento
de doenças e distúrbios respiratórios; não sendo
aparelhos e instrumentos oftálmicos, optométrico ou
médico ou cirúrgico.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
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No.840251254 30/08/2012
003
Tit.EMILIO SALVADOR LUQUE (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6925723
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LA TERESINA
NCL(10) 29 carne, peixe, carne de ave e carne de
caça; extratos de carne; frutas e verduras, hortaliças
e legumes em conserva, congelados, secos e
cozidos; geléias , doces, compotas; ovos, leite e
produtos lácteos; óleos e gorduras coméstíveis.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840251262 30/08/2012
003
Tit.RETURN PATH, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8004730
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OTHERINBOX
NCL(10) 38 gerenciamento de correio eletrônico.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840251270 30/08/2012
Tit.BANDEL INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8734526
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BAN DEL

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02039554000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ABC DA ESPIRITUALIDADE
NCL(10) 41 editora de guias manuais, revistas, livros
e publicações em geral. e produção de videos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840251327 30/08/2012
003
Tit.CHAMA AZUL EDITORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02039554000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCOLA DO CORAÇÃO
NCL(10) 41 editora de guias manuais, revistas, livros
e publicações em geral. e produção de videos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840251335 30/08/2012
003
Tit.CHAMA AZUL EDITORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02039554000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: QUEM SOU EU
NCL(10) 41 editora de guias manuais, revistas, livros
e publicações em geral. e produção de videos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840251343 30/08/2012
003
Tit.CHAMA AZUL EDITORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02039554000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PATH TO THE HEART
NCL(10) 41 editora de guias manuais, revistas, livros
e publicações em geral. e produção de videos.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 1.1.1; 26.1.1; 26.1.12; 26.3.4; 27.5.1
NCL(10) 14 braceletes e pulseiras;
tornozeleiras; colares.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840251289 30/08/2012
Tit.ASICS CORPORATION. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0009946
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

anéis;

003

CFE(4) 5.3.11; 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 32 águas minerais e gaseificadas e outras
bebidas sem alcool, bebidas de frutas e sucos de
frutas, xaropes e outras preparações para
elaboração de bebidas.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840251386 30/08/2012
003
Tit.MANZANZA CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTERS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09256150000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARQUE SHOPPING ATIBAIA

No.840251351 30/08/2012
003
Tit.CHAMA AZUL EDITORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02039554000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAMINHO DO CORAÇÃO
NCL(10) 41 editora de guias manuais, livros editora
de guias manuais , revistas, livros e publicações em
geral. e produção de videos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840251360 30/08/2012
Tit.QUALA INC. (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8723699
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INSTATEA TÉ HELADO

003

CFE(4) 5.3.11; 26.11.1
NCL(10) 41 organização de eventos de toda sorte,
inclusive culturais, shows , espetáculos artísticos,
desportivos, convenções, feiras e exposições.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR
No.840251394 30/08/2012
003
Tit.MANZANZA CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTERS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09256150000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ATIBAIA SHOPPING

CFE(4) 6.1.2
NCL(10) 18 bolsas esportivas, bolsas de cintura,
bolsas a tiracolo, bolsas de mão femininas, bolsas
grandes, bolsas de mão, bolsas cilindricas, bolsas de
mão com repartições, bolsas de viagem, sacos para
roupas sujas, bolsas para calçados, mochilas (para
excursionistas>, mochilas, estojos, pastas emalas],
maletas para documentos, malas de viagem, baús
[bagagem], bolsas com rodas, bolsas pequenas,
bolsas femininas, carteiras, para-sõis, guardachuvas, bengalas.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840251300 30/08/2012
003
Tit.CHAMA AZUL EDITORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02039554000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PATH OF THE HEART
NCL(10) 41 editora de guias manuais, revistas, livros
e publicações em geral. e produções de videos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840251319 30/08/2012
Tit.CHAMA AZUL EDITORA LTDA (BR/SP)

003

CFE(4) 5.3.11; 26.1.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 30 chá; chá gelado e bebidas a base de
chá.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840251378 30/08/2012
Tit.QUALA INC. (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8723699
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INSTATEA TÉ HELADO

003
CFE(4) 5.3.11
NCL(10) 35 serviços de administração e
gerenciamento comercial de shopping centers.
serviços de consultoria e planejamento ( gestão e
administração de negócios) para montagem de lojas,
centro de diversões e demais lugares que compõem
um shopping center.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR
No.840251408 30/08/2012
003
Tit.MANZANZA CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTERS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09256150000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ATIBAIA SHOPPING
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centro de diversões e demais lugares que compõem
um shopping center.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR
No.840251459 30/08/2012
003
Tit.MANZANZA CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTERS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09256150000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARQUE SHOPPING ATIBAIA

CFE(4) 8.3.11
NCL(10) 36 incorporação imobiliária, administração
de bens próprios e de terceiros.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR
No.840251416 30/08/2012
003
Tit.MANZANZA CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTERS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09256150000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ATIBAIA SHOPPING

CFE(4) 5.3.11; 26.11.1
NCL(10) 36 incorporação imobiliária, adminsitração
de bens próprios e de terceiros.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR
No.840251483 30/08/2012
Tit.PPE FIOS ESMALTADOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62255682000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STRIPBOND
NCL(10) 09 cabos ctc sem papel
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 5.3.11
NCL(10) 41 organização de eventos de toda sorte,
inclusive culturais, shows, espetáculos artísticos,
desportivos, convenções, feiras e exposições.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR
No.840251432 30/08/2012
003
Tit.JRI ORTHOPAEDICS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704074
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACE
NCL(10) 10 próteses de quadril; próteses de ombro;
próteses de joelho, hastes e cabeças das próteses
supracitadas; cúpulas para próteses de quadril;
peças e acessórios para todos os produtos
supracitados; parafusos para fixação de próteses.
Prior.:010691483
02/03/2012 EM
Procurador: MURTA GOYANES PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840251440 30/08/2012
003
Tit.MANZANZA CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTERS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09256150000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARQUE SHOPPING ATIBAIA

CFE(4) 5.3.11; 26.11.1
NCL(10) 35 serviços de administração e
gerenciamento comercial de shopping centers.
serviços de consultoria e planejamento (gestão e
administração de negócios) para montagem de lojas,

pastelaria vienense, massas vienenses, pãezinhos,
croissants; bolachas; crepes/crepes cocantes,
farinha de rosca, produtos de farinha moída;
confeitos; gelados comestíveis; mel, melaço; lêvedo,
fermento em pó; sal, mostrada, pimenta, vinagre,
molhos (exceto molhos para salada); especiariais;
gelos para bebidas; molhos para salada.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840251521 30/08/2012
003
Tit.ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD.
(AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4726928
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: I-KON
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos de medição,
de sinalização e de controle; aparelhos, instrumentos
e equipamentos eletrônicos; aparelhos de gravação
de dados, computadores, dispositivos periféricos de
computador, software de computador, sistemas de
gestão e de recuperação de dados; software de
computador para programar detonações (explosões)
e para gravar particularidades de detonações
completas
(explosões);
todos
os
produtos
anteriormente mencionados para uso nas indústrias
de mineração, de construção e de escavação e para
usuários de explosivos.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

No.840251491 30/08/2012
003
Tit.PPE FIOS ESMALTADOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62255682000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STRIPBOND
NCL(10) 40 aplicação de esmalte somente nas faces
dos fios esmaltados (e cabos).
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840251505 30/08/2012
Tit.PPE FIOS ESMALTADOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62255682000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STRINGEX
NCL(10) 09 cabos ctc sem papel.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

No.840251513 30/08/2012
Tit.JACQUET BROSSARD (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DESDE 1885 JACQUET

003

CFE(4) 26.4.4; 26.11.1; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café, farinhas para alimentos e
preparações feitas de cerais, alimentos farináceos,
produtos de pão, pães de sanduíche, pães torrados,
produtos de pão vienense, brioches, sanduíches,
pães para guarnição, biscoitos, petit fours,
panquecas, pão de gengibre, waffles, bolos, tortas,
pó para bolo; massas para bolo, pastelaria,

No.840251530 30/08/2012
003
Tit.JESUS.COM SERVIÇOS DE PROMOÇÕES
PROPAGANDA E ATIVIDADES DE RÁDIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14965682000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FÉ EM JESUS
NCL(10) 35 serviços de intermediação de compras
coletivas realizadas através de uma web site.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251548 30/08/2012
Tit.OMAR PEREIRA JORGE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06070153000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RESCTEC

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 instalação e manutenção em elétrica,
mecânica, hidraulica, tubulações, banner painéis e
luminosos, escadamarinheiro, para raios, estrutura
metalicas;
serviços
de
pintura
tegnica;
impermeabilizações,
vedação,
e
rejuntes;
manutenção de caldeiraria; manutenção de
geradores; limpeza de fachadas; serviços de limpeza
tecnica; serviços de montagem, pintura, instalação e
inspeção em torre de telecomunicação.
Procurador: EXCLUSIVA MARCAS E PATENTES
S/C LTDA.
No.840251556 30/08/2012
003
Tit.KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
(NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0091014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIVINGSHAPES
NCL(10) 09 aparelhos de controle e programas de
software para sistemas de iluminação, não incluídos
em outras classes; bobinas de choque (lastros) para
propósitos de iluminação; diodos emissores de luz
(leds), diodos a laser e diodos de zener, aparelhos
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de controle óptico, aparelhos de controle térmico,
circuitos eletrônicos para sistemas de controle de luz
e sistemas de gestão de luz.
Prior.:1243878
14/03/2012 BX
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840251572 30/08/2012
003
Tit.KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
(NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0091014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIVINGSHAPES
NCL(10) 11 lâmpadas elétricas, lãmpadas de
projetor, acessórios de iluminação e instalações de
iluminação; acessórios de iluminação e instalações
de iluminação, equipados com fontes de luz de led;
componentes de iluminação eletrônica e iluminação
no chamado "estado sólido", em particular módulos
de led que consistem inteira ou parcialmente em
diodos emissores de polímero, oleds, leds
integrados; peças dos produtos supramencionados.
Prior.:1243878
14/03/2012 BX
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840251580 30/08/2012
003
Tit.JESUS.COM SERVIÇOS DE PROMOÇÕES
PROPAGANDA E ATIVIDADES DE RÁDIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14965682000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FÉ EM JESUS
NCL(10) 38 serviços de transmissão e retransmissão
de programas de rádio e de televisão; serviços de
acesso a um web site de compras, acessos ea sites
de relacionamentos e provimento de salas de batepapo.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251599 30/08/2012
Tit.BRAASCH BIOTECH LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704015
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOMATOVAC
NCL(10) 05 vacina.
Prior.:85/645,595
07/06/2012 US
Procurador: NELLIE D SHORES

003

No.840251602 30/08/2012
003
Tit.JESUS.COM SERVIÇOS DE PROMOÇÕES
PROPAGANDA E ATIVIDADES DE RÁDIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14965682000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FÉ EM JESUS
NCL(10) 41 serviços de produção de programas de
rádio e de televisão.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251610 30/08/2012
003
Tit.JESUS.COM SERVIÇOS DE PROMOÇÕES
PROPAGANDA E ATIVIDADES DE RÁDIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14965682000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FÉ EM JESUS
NCL(10) 42 serviços de criação e manutenção de
um web site de compras coletivas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251629 30/08/2012
003
Tit.JESUS.COM SERVIÇOS DE PROMOÇÕES
PROPAGANDA E ATIVIDADES DE RÁDIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14965682000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FÉ EM JESUS
NCL(10) 45 serviços de organização de encontros
em redes sociais.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251637 30/08/2012

003

Tit.JESUS.COM SERVIÇOS DE PROMOÇÕES
PROPAGANDA E ATIVIDADES DE RÁDIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14965682000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JESUS.COM
NCL(10) 35 serviços de intermediação de compras
coletivas realizadas através de um web site.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251645 30/08/2012
003
Tit.JESUS.COM SERVIÇOS DE PROMOÇÕES
PROPAGANDA E ATIVIDADES DE RÁDIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14965682000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JESUS.COM
NCL(10) 38 serviços de transmissão e retransmissão
de programas de rádio e de televisão; serviços de
acesso a um web site de compras, acessos ea sites
de relacionamentos e provimento de salas de batepapo.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251653 30/08/2012
003
Tit.JESUS.COM SERVIÇOS DE PROMOÇÕES
PROPAGANDA E ATIVIDADES DE RÁDIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14965682000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JESUS.COM
NCL(10) 41 serviços de produção de programas de
rádio e de televisão.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251661 30/08/2012
003
Tit.JESUS.COM SERVIÇOS DE PROMOÇÕES
PROPAGANDA E ATIVIDADES DE RÁDIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14965682000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JESUS.COM
NCL(10) 42 serviços de criação e manutenção de
um web site de compras coletivas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251670 30/08/2012
003
Tit.JESUS.COM SERVIÇOS DE PROMOÇÕES
PROPAGANDA E ATIVIDADES DE RÁDIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14965682000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JESUS.COM
NCL(10) 45 serviços de organização de encontros
em redes sociais.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251688 30/08/2012
003
Tit.PASCOE PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE
GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704155
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: P PASCOE NATURMEDIZIN

CFE(4) 26.1.1; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 05 produtos farmacêuticos e veterinários;
medicamentos; preparados higiênicos para fins
medicinais; produtos dietéticos para fins medicinais;

suplementos alimentares para fins medicinais;
suplementos alimentares para fins não medicinais à
base de proteínas e/ou gorduras e/ou ácidos graxos,
em parte com acréscimo de vitaminas e/ou minerais
e/ou
oligoelementos
e/ou
aromatizantes
e
flavorizantes e/ou adoçantes, separadamente ou em
combinação; suplementos alimentares para fins não
medicinais à base de carboidratos e/ou fibras
alimentares, em parte com acréscimo de vitaminas
e/ou
minerais
e/ou
oligoelementos
e/ou
aromatizantes e flavorizantes e/ou adoçantes,
separadamente ou em combinação.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251696 30/08/2012
003
Tit.PASCOE PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE
GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BASENTABS PASCOE
NCL(10) 05 produtos farmacêuticos e veterinários;
medicamentos; preparados higiênicos para fins
medicinais; produtos dietéticos para fins medicinais;
suplementos alimentares para fins medicinais;
suplementos alimentares para fins não medicinais à
base de proteínas e/ou gorduras e/ou ácidos graxos,
em parte com acréscimo de vitaminas e/ou minerais
e/ou
oligoelementos
e/ou
aromatizantes
e
flavorizantes e/ou adoçantes, separadamente ou em
combinação; suplementos alimentares para fins não
medicinais à base de carboidratos e/ou fibras
alimentares, em parte com acréscimo de vitaminas
e/ou
minerais
e/ou
oligoelementos
e/ou
aromatizantes e flavorizantes e/ou adoçantes,
separadamente ou em combinação.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251700 30/08/2012
003
Tit.SUMITOMO BAKELITE CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6334660
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUMILITERESIN
NCL(10) 01 plásticos não processados (plásticos em
forma primária); resinas sintéticas de condensação;
plásticos de condensação; resinas epóxi não
processadas; plásticos de polimerização; adesivos
contendo resinas ou resinas sintéticas (exceto para
papelaria ou fins domésticos).
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251718 30/08/2012
003
Tit.SUMITOMO BAKELITE CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6334660
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUMILITERESIN
NCL(10) 17 materiais isolantes elétricos de resinas
sintéticas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251726 30/08/2012
003
Tit.VIÑA CONCHA Y TORO S/A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0142336
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE TRAVELER
NCL(10) 33 vinhos, vinhos espumantes.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251734 30/08/2012
003
Tit.GE HEALTHCARE AUSTRIA GMBH & CO.OG
(AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VOLUSON
NCL(10) 10 scanners de diagnóstico de
ultrasonografia para digitalização tridimensional e
avaliação de tecidos e órgãos humanos para uso por
médicos e profissionais com treinamento na área
médica.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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No.840251742 30/08/2012
003
Tit.COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS AMBEV (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02808708000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRAHMA10
NCL(10) 32 cervejas sem álcool.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251750 30/08/2012
003
Tit.COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS AMBEV (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02808708000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRAHMA 100
NCL(10) 32 cervejas sem álcool.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251769 30/08/2012
003
Tit.COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS AMBEV (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02808708000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRAHMA 1000
NCL(10) 32 cervejas sem álcool.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 comércio varejista de produtos
alimentícios, restaurante, bar, casa de chás e sucos.
Procurador: MARCELO HEIDEN MONSER
No.840251840 31/08/2012
Tit.PAULINHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ENXOVAIS E TECIDOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02815903000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROBOX CAMA

003

No.840251882 31/08/2012
003
Tit.RODRIGO ADORNES MONTEIRO ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07527063000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIDE BRASIL
NCL(10) 25 camisas (peitilhos de-); camisetas:
malhas
(vestuário);
capotes,
confeccionado
(vestuário); camisetas (peitilhos de-); camisetas,
capuzes (vestuário); blusas, casacos; calças legging,
corsários; vestidos; artigos do vestuário.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840251777 30/08/2012
003
Tit.COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS AMBEV (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02808708000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRAHMA 200
NCL(10) 32 cervejas sem álcool.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840251785 31/08/2012
Tit.OCTAPHARMA AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0315770
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PanYgam

003

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de:
roupas
de
cama/mesa/banho,
travesseiros,
colchões, enxoval de bebê, cortinas, edredons,
colchas, bolsas, abajur, jogo americano, almofadas,
cobertores, mantas, colchas.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.840251858 31/08/2012
Tit.CELIA MARIA FOGACA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10503961000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CELEIRO SHOW BAR

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de:
roupas
de
cama/mesa/banho,
travesseiros,
colchões, enxoval de bebê, cortinas, edredons,
colchas, bolsas, abajur, jogo americano, almofadas,
cobertores, mantas, colchas.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

003

No.840251890 31/08/2012
003
Tit.JOSÉ FRANCISCO MAGALHÃES (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60263482634
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: J MAGALHÃES
NCL(10) 41 apresentação de shows e eventos
musicais.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840251904 31/08/2012
003
Tit.FLAVIA CRISTINA COUTO BATISTA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14161537000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHOCO MALAGUETA BY FLAVIA
BATISTA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 produtos farmacêuticos, a saber:
produtos
derivados
do
plasma
sanguíneo,
especialmente imunoglobulinas.
Procurador: MANFRED HELLMUTH
No.840251807 31/08/2012
003
Tit.CALÇADOS GOMES LTDA - EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18851055000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DI NAPOLI
NCL(10) 25 calçados masculinos e femininos,
alpercatas, botas, botinas, chinelos, chuteiras,
gáspeas, palmilhas. saltos, sandálias, sapatilhas,
sapatos,
solados,
tamancos,
solas,
tênis,
componentes para calçados e demais produtos
incluídos nesta classe.
Procurador: ALMIR CORRÊA DE LACERDA /
ADVOGADO
No.840251831 31/08/2012
Tit.GALVÃO & MANSAN LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14763476000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SALT RESTAURANTE

003

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 41 discotecas, danceterias, salões de
danças similares
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.840251866 31/08/2012
Tit.PAULINHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ENXOVAIS E TECIDOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02815903000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LAVIVE ENXOVAIS

003

CFE(4) 5.9.21; 8.1.17; 27.5.25
NCL(10) 30 bolos; doces caseiros; chocolates;
bombons; cesta de café da manhã.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840251912 31/08/2012
003
Tit.SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8603405
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NESTOGENO
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HOT TUNING CUSTOMIZAÇÃO

CFE(4) 26.1.2; 26.1.18; 26.1.24; 27.5.3; 29.1.3
NCL(10) 05 alimentos e substâncias dietéticas
adaptados para uso medicinal e clínico; fórmulas
infantis, alimentos, bebidas e substância alimentares
para bebês; fórmulas infantis, alimentos, bebidas e
substâncias alimentares para bebês, crianças e
inválidos adaptadas para uso medicinal; alimentos e
substâncias alimentares para grávidas e mães
lactantes
adaptados
para
uso
medicinal;
suplementos nutricionais e dietéticos adaptados para
uso medicinal; preparados vitamínicos, preparações
alimentares minerais para uso médico; confeitos
medicinais.
Procurador: MÁRCIA CRISTINA RAFFELLI
SANT'ANNA
No.840251920 31/08/2012
003
Tit.SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8624216
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NESTOGENO

CFE(4) 1.15.21; 24.17.25; 26.15.1; 27.5.1
NCL(10) 42 serviço de atualização de informações
em banco de dados através do qual o, interessado
na atualização faz upload da sua base de dados
para que seja organizada e enriquecida com dados
constantes da base da prestadora de serviço, em
curto espaço de tempo, fazer download da base
pronta sem necessidade de interferência humana.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS
No.840251939 31/08/2012
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS

235

No.840251955 31/08/2012
Tit.MATEUS JOSE BOFF (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12257553000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MATEUS & FABIANO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de lanternagem, pintura e
reparos de veiculos em geral manutenção e reparos
de veiculos automotores
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840252005 31/08/2012
Tit.RIOLOG MÁQUINAS TRANSPORTES E
LOGÍSTICAS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05379032000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIOLOG MÁQUINAS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 locação de máquinas e equipamentos,
aluguel de guindaste; aluguel de escavadeira.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
CFE(4) 26.1.2; 26.1.18; 26.1.24; 27.5.3; 29.1.3
NCL(10) 29 legumes e batatas (em conserva,
congelados, secos ou cozidos), frutas (em conserva,
congeladas, secas ou cozidas), cogumelos (em
conserva, secos ou cozidos), came, aves, came de
caça, peixe e frutos do mar, todos esses produtos
também em forma de extratos, sopas, geléjas,
pastas, conservas, pratos prontos, congelados ou
desidratados; geíéias; ovos; leite, cremes, manteiga,
queijo e outros produtos lácteos; substitutos do leite;
bebidas á base de leite; bebidas à base de leite
contendo cereais, chocolates e /ou café;
sobremesas á base de leite e de creme; iogurtes;
leite de soja (substituto do leite); preparados á base
de soja; óleos e gorduras comestíveis; preparações
protéicas
para
consumo
humano;
agentes
branqueadores de café e/ou chá (substitutos de
creme); salsichas; charcutaria; manteiga de
amendoim; sopas; sopas concentradas; caldos;
caldos em cubos; consomês.
Procurador: MÁRCIA CRISTINA RAFFELLI
SANT'ANNA
No.840251939 31/08/2012
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INFOCLEAN

CFE(4) 22.1.15; 27.5.1
NCL(10) 41 produção musical; ensino de músicas e
shows artisticos.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.840251980 31/08/2012
Tit.APPARECIDO MOREIRA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55254163000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HOTEL IMPERADOR

No.840252013 31/08/2012
Tit.REZENDE TREZZE & CONSULTORES
ASSOCIADOS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05904496000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REZENDE TREZZE TRIBUTOS
NCL(10) 35 consultoria e assessoria contábil.
Procurador: CARLOS ANTONIO DE ARAÚJO

003

003
No.840252021 31/08/2012
003
Tit.PLAJET MAGNÉTICA DISTRIBUIDORA LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01932091000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PERSONAL AIR

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 hotéis; reservas em hotéis, serviços de
hotelaria; serviços de frigobar; restaurante; room
service.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840251998 31/08/2012
Tit.C.A DE ALMEIDA FUNILARIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12473816000111

003

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1; 29.1.4
NCL(10) 11 aparelhos e instalações de ar
condicionado; protetores externos para aparelhos de
ar condicionado.
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.840252030 31/08/2012

003

RPI 2207 de 24/04/2013

Tit.PLAJET MAGNÉTICA DISTRIBUIDORA LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01932091000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PERSONAL AIR

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1; 29.1.4
NCL(10) 06 protetores externos, bandeja com
drenos, tubos, dutos e conexões para aparelhos e
instalações de ar condicionado, todos em metal.
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.840252048 31/08/2012
003
Tit.PLAJET MAGNÉTICA DISTRIBUIDORA LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01932091000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PERSONAL AIR

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1; 29.1.4
NCL(10) 19 protetores externos, bandejas com
drenos, tubos, dutos e conexões para aparelhos e
instalações de ar condicionado, todos em plástico.
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
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Marca: HUGGLE ME
No.840252072 31/08/2012
003
Tit.ALT (JIANGSU) INDUSTRIAL CO., LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8727171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALT TENSIONER

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 07 roldanas, molas de máquinas];
mecanismos de rodas para ,máquinas, transmissões
para máquinas; adesivas (correas-)para roldanas;
bomba hidráulica; bomba de óleo para veiculos,
bomba de água para veículos, bombas para
lubrificação de motores automotivos, bombas de
gasolina para motores automotivos.
Procurador: ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA

No.840252064 31/08/2012
003
Tit.GILSON GOMES NOBRE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16737522000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THECNAV
NCL(10) 08 aparelhos e instrumentos náuticos, de
medição,
de
sinalização,
de
salvamento,
transformador.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840252129 31/08/2012
003
Tit.PANIFICADORA ITARIRI LTDA, ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51074854000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORNO LENHA

No.840252080 31/08/2012
003
Tit.FIRST S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00802235000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FIRST YACHT
NCL(10) 35 comércio através de qualquer,
distribuição,
importação
e
exportação
de
embarcações e estruturas flutuantes e submarinas,
motorizadas ou não , inclusive suas partes, peças e
acessórios.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840252099 31/08/2012
Tit.HTM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03271206000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LÍMINE

003

CFE(4) 21.3.25; 26.7.25; 27.5-1
NCL(10) 35 comercio de produtos alimenticios, pães,
bolos, biscoitos, doces, frios e laticinios.
Procurador: PEZZOUL & ASSOCIADOS MARCAS
E PATENTES LTDA
No.840252137 31/08/2012
003
Tit.SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO., LTD
(CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704201
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SEAKOO

No.840252056 31/08/2012
003
Tit.ARTE BELLE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDAME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05783257000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KI-LEVE

CFE(4) 3.7.11; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 35 água mineral e bebidas.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comercio (através de qualquer meio) de
artigos para presente, artigos de decoração,
almofadas, travesseiros, bichos, feitos de material
têxtil.
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 10 aparelhos e instrumentos cirúrgicos,
médicos, odontológicos e veterinários, artigos
ortopédicos, aparelhos para exercícios físicos, para
uso medicinal, fisioterapia (aparelhos de), aparelhos
terapêuticos galvânicos, fumigação (aparelhos para-)
de uso medicinal, massagem (aparelhos para-),
massagens estéticas (aparelhos para-), aparelhos de
vibromassagem, aparelhos de diagnóstico para uso
medicinal, aparelhos de radiologia para uso
medicinal, aparelhos para radioterapia, aparelhos
para radiofrequência para o tratamento de (flacidez
tissular facial, flacidez tissular corporal, rugas, linhas
de expressão, foto envelhecimento, fibroses,
aderências, cicatrizes de acne, lipodistrofia
gordurosa, fibroedema geloide (celulite), modelagem
corporal, estrias.
Procurador: PEDRO RENATO KAWSKI
No.840252102 31/08/2012
003
Tit.SUPERS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14368048000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1,17
NCL(10) 07 bombas de aeração para aquários;
bombas de lama usada especialmente para o
petróleo; vibradores de concreto; bombas de
drenagem de mina; geradores de eletricidade;
motores propulsores, exceto para veículos terrestres;
bombas [máquinas]; chumaceiras [partes de
máquinas/; máquinas sopradoras; máquinas de ar
comprimido.
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOCIADOS
No.840252145 31/08/2012
003
Tit.TERRA NOVA COM. REPRES. E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AGRICOLA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04536791000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MICRO GOLD FERTILIZANTES
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Marca: DF10

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio atacadista e varejista de
defensivos agrícolas, fertilizantes e implementos
agrícolas, representações comerciais.
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.840252153 31/08/2012
003
Tit.L'OREAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0075183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAYBELLINE COLOR SHOW
NCL(10) 03 preparações para maquiagem; produtos
cosméticos.
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.840252161 31/08/2012
003
Tit.SHOPPING CENTERS REUNIDOS DO BRASIL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51693299000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VISTA CAFÉ

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 41 organização de eventos, exposições,
feiras.
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO

CFE(4) 24.17.1; 27.5.25
NCL(10) 11 luminárias; lâmpadas; lâmpadas de led;
lâmpadas fluorescentes; lâmpadas tubulares e
partes; componentes de substituição; equipamentos,
aparelhos e dispositivos de iluminação, a saber,
trilhos de iluminação, tubos de iluminação,
instalações de iluminação paisagística e tubos de
lâmpadas fluorescentes; luzes externas e internas,
na forma de luminárias para uso em aplicadores de
luz para mostradores, comercial, industrial ,
residencial e arquitetônico; luzes externas e internas,
no que se refere a luminárias para quartos e
edifícios; luzes externas e internas, no que se refere
a luminárias para teto, paredes e chão; aparelhos de
iluminação de led [diodos emissores de luz];
luminárias de descarga de alta intensidade;
lâmpadas de iluminação; suportes para lâmpadas, a
saber, casquilhos/soquetes para luzes elétricas.
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.840252226 31/08/2012
011
Tit.SECULO XVIII ANTIGUIDADES LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02549380000143
*O PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA
APRESENTADO NÃO ESTÁ IDENTIFICADO.
APRESENTE NOVO FORMULÁRIO,
OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO MANUAL DO USUÁRIO.
CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O CÓDIGO DE
SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA
DECORRENTE DO EXAME FORMAL EM PEDIDO
DE REGISTRO).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840252234 31/08/2012
Tit.EFEMEN S.A. (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8668990
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DF10

003

No.840252188 31/08/2012
003
Tit.SHOPPING CENTERS REUNIDOS DO BRASIL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51693299000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VISTA CAFÉ

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 venda de produtos, a saber, vestuário,
calçados e chapelaria, bolas, raquetes, bonecos,
brinquedos, jogos e brinquedos, artigos de esporte
incluídos nesta classe.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840252269 31/08/2012
Tit.EFEMEN S.A. (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8668990
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DF10

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 28 bolas, raquetes, bonecos, brinquedos;
jogos e brinquedos; artigos de esporte incluídos
nesta classe.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840252277 31/08/2012
003
Tit.WINSTON PRODUCTS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704210
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SMARTSTRAPS
NCL(10) 22 produtos de gerenciamento de carga, a
saber, correias com catraca, correias com fivelas de
aperto, correias com fixação central, cordas
elásticas, alças para ganchos, braçadeiras, cintas de
reboque, correias retráteis e cintas de reboque
retráteis.
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.840252285 31/08/2012
Tit.EFEMEN S.A. (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8668990
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DF10

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 serviços educacionais, serviços de
entretenimento, atividades esportivas, distribuição de
filmes (teatros ou dvd).
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 43 serviços de bares, café e restaurantes
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840252196 31/08/2012
Tit.TONS LIGHTOLOGY INC. (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7304269
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TONS:

003

No.840252242 31/08/2012
003
Tit.WINSTON PRODUCTS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704210
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RATCHET X
NCL(10) 22 correias e alças de amarração.
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.840252250 31/08/2012
Tit.EFEMEN S.A. (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8668990
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA

003
No.840252293 31/08/2012
Tit.EFEMEN S.A. (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8668990

003
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DF7

No.840252455 31/08/2012
003
Tit.CONDÉ NAST BRASIL HOLDINGS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12164681000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VOGUE
NCL(10) 43 serviços de hospedagem, restaurante,
café, bar e serviços de hotelaria.
Procurador: NELLIE D SHORES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 serviços educacionais, serviços de
entretenimento, atividades esportivas, distribuição de
filmes (teatros ou dvd).
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840252307 31/08/2012
Tit.EFEMEN S.A. (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8668990
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DF7

003

No.840252366 31/08/2012
Tit.BEHR PROCESS CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0395781
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BEHRPRO
NCL(10) 02 tintas e primers para exteriores.
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

003

No.840252374 31/08/2012
003
Tit.M WEBB LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704236
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARISSA WEBB
NCL(10) 14 acessórios femininos, a saber, jóias.
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 venda de produtos, a saber, vestuário,
calçados e chapelaria, bolas, raquetes, bonecos,
brinquedos, jogos e brinquedos, artigos de esporte
incluídos nesta classe.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840252315 31/08/2012
011
Tit.HOTEL PRIMAVERA II LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13823789000122
*O PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA
APRESENTADO NÃO ESTÁ IDENTIFICADO.
APRESENTE NOVO FORMULÁRIO,
OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO MANUAL DO USUÁRIO.
CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O CÓDIGO DE
SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA
DECORRENTE DO EXAME FORMAL EM PEDIDO
DE REGISTRO).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840252331 31/08/2012
011
Tit.EDUARDO TAKASHI TIKASAWA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16308321893
*O PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA
APRESENTADO NÃO ESTÁ IDENTIFICADO.
APRESENTE NOVO FORMULÁRIO,
OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO MANUAL DO USUÁRIO.
CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O CÓDIGO DE
SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA
DECORRENTE DO EXAME FORMAL EM PEDIDO
DE REGISTRO).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840252340 31/08/2012
Tit.EFEMEN S.A. (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8668990
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DF7

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA

003

No.840252382 31/08/2012
003
Tit.M WEBB LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8704236
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARISSA WEBB
NCL(10) 25 vestuário e acessórios femininos, a
saber, camisas, camisetas, calças, vestidos, saias,
bermudas, jaquetas, casacos, suéteres, lingerie,
pijamas, roupões, meias, meias-calça, cachecóis,
luvas, chapéus, cintos e calçados.
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840252390 31/08/2012
003
Tit.SKINMEDICA, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6567320
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LYTERA
NCL(10) 03 preparações cosméticas para proteção
solar; cosméticos e preparações cosméticas;
preparações não medicinais para cuidados com a
pele, a saber, cremes e sérum para clareamento da
pele; iluminadores para a pele; preparações
branqueadoras para a pele.
Prior.:85/558,710
02/03/2012 US
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

No.840252463 31/08/2012
003
Tit.CONDÉ NAST BRASIL HOLDINGS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12164681000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GQ
NCL(10) 43 serviços de hospedagem, restaurante,
café, bar e serviços de hotelaria.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840252471 31/08/2012
003
Tit.CONDÉ NAST BRASIL HOLDINGS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12164681000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VOGUE BAR
NCL(10) 43 serviços de restaurante, café e bar.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840252480 31/08/2012
003
Tit.W. R. GRACE & CO - CONN (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143430
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HYAMPP
NCL(10) 01 produtos químicos, a saber:
catalisadores e suportes de catalisadores químicos
para a polimerização de poliolefinas.
Prior.:85/563.171
07/03/2012 US
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840252498 31/08/2012
003
Tit.KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT CO. LTD.
(JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6768555
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SOCIAL OPS
NCL(10) 41 serviços de entretenimento, a saber,
fornecimento de jogos de computador online
acessíveis por meio de máquinas de vídeo-game,
telefones móveis e computadores; serviços de
fornecimento de jogos de computador online por
meio de redes entre redes de comunicação; serviços
de fornecimento de informação, imagens, música e
som relacionados aos jogos; serviços de
entretenimento, a saber, planejamento, organização
e condução de torneios de vídeo-game.
Procurador: NELLIE D SHORES

No.840252404 31/08/2012
011
Tit.WHEB INFORMÁTICA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01950338000177
*O NOME/ RAZÃO SOCIAL DECLARADO(A) NO
FORMULÁRIO ESTÁ DIVERGENTE DOS DADOS
CONSTANTES NA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA
JUNTO AO PEDIDO DE REGISTRO. APRESENTE
NOVO FORMULÁRIO, OBSERVANDO AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MANUAL
DO USUÁRIO. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: NELLIE D SHORES

No.840252501 31/08/2012
003
Tit.SIX CONTINENTS HOTELS, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0424820
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HOTEL INDIGO
NCL(10) 36 serviços de compartilhamento temporal
("timesharing") de imóvel de veraneio; arrendamento
("leasing") de imóveis, incluindo condominios,
apartamentos de compartilhamento de tempo
("timesharing"), e alojamentos; serviços de
administração imobiliaria; serviços de computador
mundial, a saber, fornecimento de informações sobre
condomínios
e
instalações
imobiliárias
de
compartilhamento
de
tempo
("timesharing");
assessoria em negócios e consultoria em negócios
referente a franquias; publicidade, serviços de
promoção e publicidade de marketing.
Procurador: JOSE MOITA HORTA

No.840252412 31/08/2012
003
Tit.IGOR AKI LOPES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42473434832
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EICE
NCL(10) 41 apresentação de shows e eventos
musicais
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840252510 31/08/2012
003
Tit.KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT CO. LTD.
(JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6768555
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOCIAL OPS
NCL(10) 09 software para vídeo-game; programas
para vídeo-game; software de jogos para
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No.840252595 31/08/2012
Tit.GAGGIA S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4797000
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GAGGIA MILANO

computador; programas para jogos de computador;
programas para jogos eletrônicos; programas
baixáveis de jogos para telefones móveis.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840252528 31/08/2012
003
Tit.SIX CONTINENTS HOTELS, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0424820
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HOLIDAY INN
NCL(10) 36 serviços de compartilhamento temporal
("timesharing") de imóvel de veraneio; arrendamento
("leasing") de imóveis, incluindo condominios,
apartamentos de compartilhamento de tempo
("timesharing"), e alojamentos; serviços de
administração imobiliaria; serviços de computador
mundial, a saber, fornecimento de informações sobre
condomínios
e
instalações
imobiliárias
de
compartilhamento
de
tempo
("timesharing");
assessoria em negócios e consultoria em negócios
referente a franquias; publicidade, serviços de
promoção e publicidade de marketing.
Procurador: JOSE MOITA HORTA
No.840252536 31/08/2012
Tit.GAGGIA S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4797000
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GAGGIA MILANO

003

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 11 cafeteiras elétricas e máquinas de café,
coadores de café eléctricos, máquinas elétricas de
café expresso, filtros de café elétricos, aparelhos
elétricos para fazer bebidas quentes.
Prior.:1243044
02/03/2012 BX
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840252544 31/08/2012
003
Tit.SIX CONTINENTS HOTELS, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0424820
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HOLIDAY INN EXPRESS
NCL(10) 36 serviços de compartilhamento temporal
("timesharing") de imóvel de veraneio; arrendamento
("leasing") de imóveis, incluindo condominios,
apartamentos de compartilhamento de tempo
("timesharing"), e alojamentos; serviços de
administração imobiliaria; serviços de computador
mundial, a saber, fornecimento de informações sobre
condomínios
e
instalações
imobiliárias
de
compartilhamento
de
tempo
("timesharing");
assessoria em negócios e consultoria em negócios
referente a franquias; publicidade, serviços de
promoção e publicidade de marketing.
Procurador: JOSE MOITA HORTA
No.840252552 31/08/2012
Tit.GAGGIA S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4797000
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GAGGIA MILANO

003

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 21 louça, em especial, copos, canecas e
pratos, jarros de leite, filtros de café, moedores de
café manuais não-elétrico, potes de café; aparelho
de café expresso manuais não-elétrico.
Prior.:1243044
02/03/2012 BX
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840252560 31/08/2012
003
Tit.SIX CONTINENTS HOTELS, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0424820
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CROWNE PLAZA
NCL(10) 36 serviços de compartilhamento temporal
("timesharing") de imóvel de veraneio; arrendamento
("leasing") de imóveis, incluindo condominios,
apartamentos de compartilhamento de tempo
("timesharing"), e alojamentos; serviços de
administração imobiliaria; serviços de computador
mundial, a saber, fornecimento de informações sobre
condomínios
e
instalações
imobiliárias
de
compartilhamento
de
tempo
("timesharing");
assessoria em negócios e consultoria em negócios
referente a franquias; publicidade, serviços de
promoção e publicidade de marketing.
Procurador: JOSE MOITA HORTA
No.840252579 31/08/2012
Tit.GAGGIA S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4797000
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GAGGIA MILANO

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 07 moedores elétricos de café.
Prior.:1243044
02/03/2012 BX
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840252609 31/08/2012
Tit.SCHWINN ACQUISITION, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6705472
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GT

003

003
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 capacetes para bicicletas; computadores
para bicicletas.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840252617 31/08/2012
Tit.SEMK PRODUCTS LIMITED (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8550204
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: B.DUCK

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 30 café, açúcar, chocolate,
aromáticos e substitutos de café.
Prior.:1243044
02/03/2012 BX
Procurador: NELLIE D SHORES

003

003

cafés

No.840252587 31/08/2012
003
Tit.INTER-CONTINENTAL HOTELS
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0064017
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERCONTINENTAL
NCL(10) 36 serviços de compartilhamento temporal
("timesharing") de imóvel de veraneio; arrendamento
("leasing") de imóveis, incluindo condominios,
apartamentos de compartilhamento de tempo
("timesharing"), e alojamentos; serviços de
administração imobiliaria; serviços de computador
mundial, a saber, fornecimento de informações sobre
condomínios
e
instalações
imobiliárias
de
compartilhamento
de
tempo
("timesharing");
assessoria em negócios e consultoria em negócios
referente a franquias; publicidade, serviços de
promoção e publicidade de marketing.
Procurador: JOSE MOITA HORTA

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 reunião, para o benefício de terceiros,
de uma variedade de mercadorias (excluindo o
transporte destas), possibilitando que os clientes
visualizem e comprem convenientemente tais
mercadorias em lojas de varejo, por meio de
catálogos de encomenda por correio ou por meio de
mídias eletronicas ou de sites na internet; serviços
de varejo e atacado relacionados a artigos de
papelaria, cartões, livros, fotografias, brinquedos,
produtos domésticos, dispositivos de limpeza
doméstica, utensílios de cozinha e talheres, escovas,
relógios, joias, decorações de natal, roupas,
calçados, acessórios para cabeça, acessórios para
roupas, utensílios e recipientes de cozinha,
pequenos utensílios e recipientes domésticos,
artigos de couro e de imitação de couro, bagagem,
bolsas, guarda-chuvas, equipamentos de informatica
e periféricos, acessórios para celulares, aparelhos e
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instrumentos de áudio e visuais, aparelhos de
iluminação e luminárias, utensílios elétricos e
eletrônicos, utensílios domésticos, utensílios e
recipientes para banheiro, mobília, espelhos,
produtos de entretenimento doméstico, roupas de
cama, almofadas, toalhas têxteis, toucador, doces,
alimentos, calculadoras; serviços de encomenda por
correio; serviços de varejo fornecidos por meio da
internet e outras redes de computadores locais e
globais; promoções de vendas para terceiros;
publicidade;
publicidade
por
mala
direta;
disseminação de materiais de publicidade;
arrendamento ou aluguel de material ou espaço de
publicidade; publicação de textos promocionais;
consultoria de gerenciamento e organização de
negócios; assistência de gerenciamento comercial
ou industrial; organização de feiras e exposições
para fins publicitários ou comerciais; serviços de
exibição de mercadorias; serviços de marketing e
promocionais; apresentação de mercadorias em
meios de comunicação para fins de varejo;
demonstração
de
mercadorias
para
fins
promocionais ou de publicidade serviços de agencia
de importação e/ou exportaçao; decoração de
vitrines; publicidade online em uma rede de
computadores; serviços de loja de departamentos;
administração de assuntos comerciais de licença e
franquia; fornecimento de assistência comercial na
operação e no estabelecimento de franquias; tudo
incluído na classe 35.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840255578 07/08/2012
Tit.TEREZA HELENA RIBEIRO COUTINHO
GUIMARÃES (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01789808000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEREZA RIBEIRO MAISON

Marca: FLY

CFE(4) 3.7.17; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de roupas masculinas e
femininas e artigos esportivos, tais como: camisetas,
bermudas, calças, vestidos, saias, casacos,
macacões, meias, sapatos, tênis, sandálias,
chinelos, sungas, maiôs.
Procurador: MONICA DA SILVA MORAES
No.840255772 05/09/2012
003
Tit.DIRCEU DE CARVALHO CONFECÇÕES ME.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10416488000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: V ROBERTO VASCON

CFE(4) 26.11.10; 27.5.1,13
NCL(10) 35 comércio varejista de artigos do
vestuário e complementos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840255586 09/08/2012
003
Tit.MERCIA MARIA DA SILVA SANTANA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11816783000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALOE VERA EXTRATUS

medicamentos

No.840255764 05/09/2012
Tit.FLY SURF & MODA LTDA - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07152809000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

No.840255802 05/09/2012
Tit.FLY SURF & MODA LTDA - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07152809000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FLY FASHION

003

003

CFE(4) 26.4.12; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio ( através de qualquer meio) de
artigos de vestuário; comércio ( através de qualquer
meio ) de roupas; comércio ( através de qualquer
meio ) de artigos e acessórios de vestuário;
comércio varejista de artigos de vestuário e
acessórios em geral.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

CFE(4) 5.3.13; 27.5.1
NCL(10)
05
fabricação
de
fitoterápicos para uso humano.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 44 fisioterapia
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

003

No.840255780 05/09/2012
Tit.FLY SURF & MODA LTDA - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07152809000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FLY ARARUAMA

003

CFE(4) 3.7.17; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de roupas masculinas e
femininas e artigos esportivos, tais como: camisetas,
bermudas, calças, vestidos, saias, casacos,
macacões, meias, sapatos, tênis, sandálias,
chinelos, sungas, maiôs.
Procurador: MONICA DA SILVA MORAES
No.840255799 05/09/2012
Tit.KARINE KRUEGER (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32662150874
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: R REABILITHY

003

CFE(4) 3.7.17; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de roupas masculinas e
femininas e artigos esportivos, tais como: camisetas,
bermudas, calças, vestidos, saias, casacos,
macacões, meias, sapatos, tênis, sandálias,
chinelos, sungas, maiôs.
Procurador: MONICA DA SILVA MORAES
No.840255810 05/09/2012
003
Tit.JUNTA DE MISSOES MUNDIAIS DA
CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34111088000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COM.VOCAÇÃO
NCL(10) 45 assessoria, consultoria e informação na
área de espiritualidade, auto-ajuda, e fortalecimento
pessoal em assuntos de caráter subjetivo;
organização de grupos de apoio; organização de
encontros religiosos; serviços de organização de
encontros com finalidade de auto-ajuda, prestados a
título de assistência social.
Procurador: MONICA DA SILVA MORAES
No.840255829 05/09/2012
003
Tit.JUNTA DE MISSOES MUNDIAIS DA
CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34111088000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COM.VOCAÇÃO
NCL(10) 41 cursos livres [ensino]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos;
acampamentos desportivos (serviços de -);
educação (serviços de -); publicação de livros;
educação religiosa; organização e apresentação de
simpósios; organização e apresentação de
seminários; produção de programas de tv/rádio;
eventos.
Procurador: MONICA DA SILVA MORAES
No.840255837 05/09/2012
003
Tit.JUNTA DE MISSOES MUNDIAIS DA
CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34111088000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COM.VOCAÇÃO

396 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2207 de 24/04/2013

NCL(10) 38 site; fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores;
radiodifusão;
teledifusão;
comunicação por terminais de computador;
fornecimento de acesso a usuários a uma rede
mundial de computadores [provedores de serviço];
correio eletrônico.
Procurador: MONICA DA SILVA MORAES

Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.840255870 05/09/2012
Tit.KATITO ADESTRAMENTO DE CAES DE
GUARDA SC LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01376122000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KATITO ADESTRAMENTO

003

Tit.A. DA SILVA CARETTA REPARAÇÃO E
COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOT (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12140225000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KATRAKA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA

No.840255845 05/09/2012
003
Tit.TAKOISH COMÉRCIO VERDURAS E LEGUMES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10307715000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TAKOISH

CFE(4) 3.1.8; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 41 adestramento de animal;
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio ( através de qualquer meio) de
verduras; comércio ( através de legumes );
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.840255853 05/09/2012
Tit.JC LE CAFÉ BISTRO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72800659000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LE CAFÉ BISTRÔ

No.840255888 05/09/2012
003
Tit.TORRES & TONELO COMÉRCIO DE ROUPAS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07712843000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PANÔ

003

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio ( através de qualquer meio) de
roupas, artigos e acessórios do vestuário em geral.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
CFE(4) 5.5.19; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
bebidas em geral; comércio (através de qualquer
meio) de gelo; comércio (através de qualquer meio)
de cigarros; comércio ( através de qualquer meio) de
lanches frios e quentes, salgados, café, sucos.
bomboniere; mini mercado.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.840255861 05/09/2012
Tit.JC LE CAFÉ BISTRO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72800659000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LE CAFÉ BISTRÔ

No.840255896 05/09/2012
003
Tit.ASSIS E ASSOCIADOS ENGENHEIROS
CONSULTORES S/S LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8761353
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ASSIS E ASSOCIADOS ENGENHEIROS
CONSULTORES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 centro de diagnóstico de veiculo
(serviços de ) ( serviços de manutenção / reparo de
automóveis ); assessoria, consultoria e informação
em reparo e manutenção de veiculos; manutenção
de veiculos; serviços de assistencia tecnica a
veiculos ( reparo) ; veiculos ( manutenção de - );
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.840255918 05/09/2012
003
Tit.DIRCEU DE CARVALHO CONFECÇÕES ME.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10416488000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NÍTIDO
NCL(10) 35 comércio ( através de qualquer meio )
de artigos de vestuário; comércio ( através de
qualquer meio ) de roupas; comércio ( através de
qualquer meio ) de artigos e acessórios de vestuário;
comércio varejista de artigos de vestuário e
acessórios em geral.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.840255926 05/09/2012
003
Tit.DIRCEU DE CARVALHO CONFECÇÕES ME.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10416488000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JOIALY
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e acessórios de vestuário; comércio
varejista de artigos de vestuário e acessórios em
geral.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL S/C LTDA
No.840255934 05/09/2012
003
Tit.F.G. PEREIRA ELETRODOMÉSTICOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08290647000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COLCHÕES DOCELAR

003

CFE(4) 5.5.19; 27.5.1
NCL(10) 43 lanchonetes; cafés (bares); cafeterias;
restaurantes; cantinas; bar ( serviços de );

CFE(4) 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia; engenharia civil (projeto de - );
engenharia civil (estudo de - ); perícia tecnica na
area de engenharia; calculo e dimensionamento na
area de engenharia; projeto de engenharia de
qualquer natureza.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.840255900 05/09/2012

003

CFE(4) 7.1.24; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio ( através de qualquer meio )
de colchões, comércio (através de qualquer meio) de
eletrodomésticos; comércio ( através de qualquer
meio) de móveis; comércio ( através de qualquer
meio) de brinquedos e artigos recreativos; loja de
departamentos / magazines;
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Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

Marca: ESPAÇO DO BISCOITO

No.840255942 05/09/2012
003
Tit.WETZEL SERVICE AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8761329
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WETZEL
NCL(10) 07 máquinas para trabalhar metais e
materiais plásticos e máquinas a laser incluidos
nesta classe; máquinas para impressão, carimbo e
gravação; ferramentas mecânicas incluidos nesta
classe.
Procurador: HELCIO FERRO RICCI
No.840255950 05/09/2012
003
Tit.HOMETAS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04189033000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TARGA PERFORMANCE
NCL(10) 12 acessórios para veículos tais como: filtro
de ar esportivo, estribos, manopla, volante
esportivos, pedaleiras, lanternas, aerofólio, rodas
esportivas, pára-choque, farol e lanterna.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 5.7.2; 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio e distribuição de produtos
alimentícios, bebidas, biscoitos, doces.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

No.840255977 05/09/2012
Tit.LARAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13830449000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPACE COOKIES

003

CFE(4) 5.7.2; 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio e distribuição de produtos
alimentícios, bebidas, biscoitos, doces.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.840255985 05/09/2012
Tit.LARAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13830449000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

003

No.840256019 05/09/2012
003
Tit.KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA,
D.B.A KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7059744
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NINJA

No.840255993 05/09/2012
003
Tit.KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6793592
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NINJA

No.840255969 05/09/2012
003
Tit.RMR SISTEMAS & AUTOMAÇÃO COMERCIAL
LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10605898000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RMR TECNOLOGIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de equipamentos, suprimentos
sistemas para informática e automação comercial e
bancária.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

aparelhos de prestidigitação; dominó; cartas de
jogar; jogos de carta japonee (hanafuda]; mai-i-jong;
máquinas de jogos e aparelhos; equipamento de
bilhar; equipamentos de esporte implementos de
coleta de insetos; veículos de maquetes; veículos de
brinquedo controlados por radio kits de maquetes
(brinquedos).
Prior.:2012-016294
05/09/2012 JP
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JR.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 14 metais preciosos e suas ligas e produtos
em metais preciosos ou folheados; não incluídos em
outras classes, jóias, pedras preciosas, intsrumentos
de relojoaria e cronometricos, relógios; imitações de
joalheria; jóias feitas de metais preciosos e pedras;
abotoaduras; alfinetes de gravata; pedras preciosas
e suas imitações em formas brutas e semi-forjados;
chaveiros (pequenos orna ntos ou correntes de
chaves); estojos de jóias; trofeus (copas de premio);
escudos comemorativ~s oi~namentos pessoais;
ornamentos de sapatos em metais preciosos. )
Prior.:2012-016294
05/03/2012 JP

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 vestuário; calçado; chapelaria; ligas;
suspensórios de meias; suspensórios [reforço];
cintura; cintos para roupa; roupas de fantasia;
roupas para esportes; botas para esportes; suéteres;
camisas; jaquetas [roupa]; roupas de praia; jaquetas
a prova de vento; traje molhado para esqui aquatico;
toucas de banho botas; calçados; bones
[chapelaria]; chapéus; gravatas; camisetas; vestuário
de esportes; trajes de banho; lençois.
Prior.:2012-016294
05/03/2012 JP
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.840256027 05/09/2012
003
Tit.KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA,
D.B.A KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7059744
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NINJA

No.840256000 05/09/2012
003
Tit.KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6138640
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NINJA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 28 jogos e brinquedos; artigos de ginástica
e esporte não incluidos em outras classes;
decorações para árvores de natal; artigos de pesca;
equipamentos para esportes e jogos diversos; cera
para esquis máquinas de diversão e aparelhos para
uso em parques de diversões; brinquedos para
animais domésticos brinquedos; bonecas; jogos go;
xadrez japonês (jogos shogi]; cartas de jogo japonês
(utagaruta]; dados jogos de dados japonês
[sugoroku]; dados de copos ; jogos de diamante;
jogos de xadrez; jogos de damt (conjuntos de dama];

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 18 couro e imitações de couro, e produtos
nestas matérias não incluídos em outras classes;
peles de animais, peles; baús e bolsas de viagem;
guarda-chuvas; pára-sol; bengalas; chicotes; arreios
e selaria; suportes para bolsas; suportes para malas
de mão; sapatos de cavalo; recipientes industriais de
embalagem feitos de couro; roupas para animais
domésticos; malas e similares; malotes e similares;
bolsa de maquilagem [nao ajustada]; bastões; partes
metálicas de bengalas e bastoes; cabos de bengalas
e bastões; couro bruto ou semi-trabalhado e peles;
mochilas, malas de mão; estojos de chave; malas
esportivas; baus removíveis para motocicletas;
bolsas para fixação em tanques de combustível de
motocicletas para o transporte de mercadorias;
malas do tipo baú; mochilas de uso nas costas;
pastas; mochilas; malas escolares; sacolas de
compras; bolsas; carteiras; estojos de cartões; malas
de ferramentas.
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
No.840256035 05/09/2012

003
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Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACTORY OUTLET SÃO PAULO

CFE(4) 26.1.5-6; 26.1.10
NCL(10) 41 organização de eventos de toda sorte,
inclusive culturais, shows, espetáculos artísticos,
desportivos, convenções, feiras e exposições.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR
No.840256043 05/09/2012
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACTORY OUTLET RIO

003

CFE(4) 26.1.5-6; 26.1.10
NCL(10) 35 serviços de administração e
gerenciamento comercial de shopping centers.
serviços de consultoria e planejamento (gestão e
administração de negócios) para montagem de lojas,
centro de diversões e demais lugares que compõem
um shopping center.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR
No.840256051 05/09/2012
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACTORY OUTLET RIO

003

CFE(4) 26.1.5-6; 26.1.10
NCL(10) 36 incorporação imobiliária, administração
de bens próprios e de terceiros.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR
No.840256060 05/09/2012
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACTORY OUTLET RIO

003

CFE(4) 26.1.5-6; 26.1.10
NCL(10) 41 organização de eventos de toda sorte,
inclusive culturais, shows, espetáculos artísticos,
desportivos, convenções, feiras e exposições.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

CFE(4) 26.1.5-6; 26.1.10
NCL(10) 41 organização de eventos de toda sorte,
inclusive culturais, shows, espetáculos artísticos,
desportivos, convenções, feiras e exposições.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.840256078 05/09/2012
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACTORY OUTLET BRASIL

No.840256108 05/09/2012
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACTORY OUTLET RECIFE

003

003

CFE(4) 26.1.5-6; 26.1.10
NCL(10) 35 serviços de administração e
gerenciamento comercial de shopping centers.
serviços de consultoria e planejamento (gestão e
administração de negócios) para montagem de lojas,
centro de diversões e demais lugares que compõem
um shopping center.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

CFE(4) 26.1.5-6; 26.1.10
NCL(10) 35 serviços de administração e
gerenciamento comercial de shopping centers.
serviços de consultoria e planejamento (gestão e
administração de negócios) para montagem de lojas,
centro de diversões e demais lugares que compõem
um shopping center.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.840256086 05/09/2012
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACTORY OUTLET BRASIL

No.840256116 05/09/2012
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACTORY OUTLET RECIFE

003

003

CFE(4) 26.1.5-6; 26.1.10
NCL(10) 36 incorporação imobiliária, administração
de bens próprios e de terceiros.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

CFE(4) 26.1.5-6; 26.1.10
NCL(10) 36 incorporação imobiliária, administração
de bens próprios e de terceiros.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR

No.840256094 05/09/2012
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACTORY OUTLET BRASIL

No.840256124 05/09/2012
003
Tit.PROJEVIDROS PROJETOS E VIDROS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03337969000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROJEVIDROS
NCL(10) 19 alabastro; alabastro (vidros de -);
aquários [estruturas]; caixilhos não metálicos para
construção; construção (materiais de -) não
metálicos; construção (vidro de -); construções não
metálicas; construções transportáveis não metálicas;
escoras não metálicas; esquadrias para portas, não

003
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metálicas; estruturas não metálicas para construção;
gelosias [venezianas] não metálicas; grade [treliça]
não metálica; janelas (caixilhos para -) não
metálicas; janelas de batente, não metálicas; grade
[treliça] não metálicas; materiais de construção não
metálicos; molduras não metálicas para construção;
molduras para portas, não metálicas; painéis não
metálicos para construção; persianas de exterior,
não metálicas ou têxteis; portais não metálicos;
portas (painéis não metálicos para -); portas não
metálicas; portas sanfonadas não metálicas; ripas
não metálicas; traves não metálicas; treliças não
metálicas; venezianas não metálicas; vidraças
[exceto vidros para janelas de automóveis]; vidraças
para construção, vidro (granulados de -) para
marcação de estradas; vidro de alabastro; vidro de
construção; vidro de segurança; vidro isolante
(construção); vidros para construção (vidraças);
vigas não metálicas; vitrais; vitrais; aduela (ombreira
de porta); alizar de janela de madeira; caixilho para
janela de correr, exceto de metal; etc.
Procurador: SALVIO MIRANDA GONÇALVES
No.840256132 05/09/2012
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACTORY OUTLET RECIFE

003

cavilhas [ferragens]; cavilhas de metal; chapas e
placas de metal; chaves; chaves (anéis de metal
comum para -); chavetas de metal [contrapinos];
construção (materiais de metal para reforço de -);
construções de metal; construções transportáveis de
metal; divisórias de metal; dobradiças de metal;
esquadros de metal para construção; fechaduras de
metal para veículos; fechos; fechos de molas;
ferragens de metal (pequenas)*; ferragens de metal
para janelas; ferragens para construção; ferragens
para edificações; ferragens para portas; fios de metal
comum; fivelas de metal comum [ferragem]; flanges
(cintas) de metal; forjados (condutos -) [de metal];
ganchos [ferragens de metal; ganchos de metal;
guarnições de metal para janelas; guarnições de
metal para móveis; guarnições de metal.
Procurador: SALVIO MIRANDA GONÇALVES

CFE(4) 2.1.23; 8.7.4; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 43 pizzaria.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840256167 05/09/2012
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACTORY OUTLET PORTO ALEGRE

003

CFE(4) 26.1.5-6; 26.1.10
NCL(10) 36 incorporação imobiliária, administração
de bens próprios e de terceiros.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR
CFE(4) 26.1.5-6; 26.1.10
NCL(10) 41 organização de eventos de toda sorte,
inclusive culturais, shows, espetáculos artísticos,
desportivos, convenções, feiras e exposições.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR
No.840256140 05/09/2012
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACTORY OUTLET PORTO ALEGRE

No.840256175 05/09/2012
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACTORY OUTLET PORTO ALEGRE

003

003

CFE(4) 26.1.5-6; 26.1.10
NCL(10) 41 organização de eventos de toda sorte,
inclusive culturais, shows, espetáculos artísticos,
desportivos, convenções, feiras e exposições.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR
CFE(4) 26.1.5-6; 26.1.10
NCL(10) 35 serviços de administração e
gerenciamento comercial de shopping centers ,
serviços de consultoria e planejamento (gestão e
administração de negócios) para montagem de lojas,
centro de diversões e demais lugares que compõem
em shopping center.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR
No.840256159 05/09/2012
Tit.BONANZA PIZZARIA LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04163669000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BONANZA PIZZARIA

003

No.840256183 05/09/2012
003
Tit.PROJEVIDROS PROJETOS E VIDROS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03337969000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROJEVIDROS
NCL(10) 06 abraçadeiras de metal; aço (construções
de -); anéis de metal; anéis de metal comum para
chaves; anilhos (arruelas) de metal; argentão
(guarnições de -) para edificações ou móveis;
batentes de metal; batentes de metal para porta;
batentes de portas; batoques de metal; buchas de
metal [tampão]; bustos de metal comum; cabos de
metal não elétricos; caixilhos de metal para
construção; caixilhos de metal para janelas;
campainhas de porta [não elétricas]; canaletas de
metal; cantoneiras de metal; cavilhas [ferragem];

No.840256191 05/09/2012
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACTORY OUTLET SÃO PAULO

003

CFE(4) 26.1.5-6; 26.1.10
NCL(10) 35 serviços de administração e
gerenciamento comercial de shopping centers,
serviços de centro de diversões e demais lugares
que compõem em shopping center.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR
No.840256205 05/09/2012
Tit.SEND - EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001679000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACTORY OUTLET SÃO PAULO

003

CFE(4) 26.1.5-6; 26.1.10
NCL(10) 36 incorporação imobiliária, administração
de bens próprios e de terceiros.
Procurador: MÁRIO DE NANI JÚNIOR
No.840256213 05/09/2012
003
Tit.COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33000092000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZIP LUBE
NCL(10) 01 aditivos químicos para óleos,
combustíveis e lubrificantes; fluidos para circuitos e
comandos hidráulicos, freios de direção mecânica;
aditivos para baterias, radiadores , sistemas de
refrigeração e líquidos para motor de veículo;
solução química para bateria de sistema de
refrigeração; solução química para bateria de veículo
automotivo; substância refrigerante para motor de
veículo.
Procurador: RODRIGO CAFFARO
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No.840256221 05/09/2012
003
Tit.COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33000092000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZIP LUBE
NCL(10) 45 gestão, administração e licenciamento
de propriedade intelectual.
Procurador: RODRIGO CAFFARO
No.840256230 05/09/2012
003
Tit.PROJEVIDROS PROJETOS E VIDROS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03337969000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROJEVIDROS
NCL(10) 21 ampolas de vidro [recipientes]; arte
(obras de -) de porcelana, terracota ou vidro; bustos
de porcelana, terracota ou vidro; caixas de vidro;
cristais (vidraçaria); escovas para vidros de
luminárias; estátuas de porcelana, faiança, cerâmica
ou vidro; estatuetas de porcelana, cerâmica, faiança
ou vidro; fibra de vidro, exceto para isolamento ou
uso têxtil; fibra de vidro, exceto para uso têxtil;
figuras [estatuetas] de porcelana, cerâmica, faiança
ou vidro; garrafão de vidro; jarras de vidro; ~de vidro,
exceto para isolamento; mosaicos de vidro, exceto
para construção; opalas (vidros -); recipientes de
vidro; rolhas de vidro; sinalizadores de porcelana ou
vidro; tampas de vidro; tigelas de vidro; vasos; vasos
para flores; vidro (ampolas de -) [recipientes]; vidro
(fibra de -), exceto para isolamento ou uso têxtil;
vidro (fibra de -), exceto para uso têxtil; vidro (rolhas
de -); vidro (tigelas de -); vidro em pó para
decoração; vidro incorporado com finos condutores
elétricos; vidro para janelas de veículos [produtos
semi-acabados]; vidro pintado; vidro, não trabalhado
ou semitrabalhado [exceto vidro para construção];
vidros [matérias-primas]; vidros (recipientes); vidros
opalas; cristal usado em vidraça; letreiro de vidro;
recipiente de vidro, etc.
Procurador: SALVIO MIRANDA GONÇALVES
No.840256248 05/09/2012
003
Tit.COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33000092000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZIP LUBE
NCL(10) 37 lubrificação, reparo e manutenção de
veículos; troca de óleos e lubrificantes.
Procurador: RODRIGO CAFFARO
No.840256256 05/09/2012
Tit.PREDILECTA ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62546387000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FRANZ KETCHUP

003

CFE(4) 5.9.17; 27.5.19
NCL(10) 30 ketchup. [molho]; mostarda; temperos;
tempero (condimentos]; condimentos; especiarias;
molhos [condimentos]; molho de tomate; extrato de
tomate; molho para salada; ketchup de goiaba;
chutney [condimento]; molho de soja; molho de alho;
molho de manga chutney; molho madeira; molho
inglês; tomate seco (tempero]; especiarias; açafrão
[tempero]; maionese; pimenta; pimenta-da-jamaica
(tempero]; pimentao (temperos]; sal para conservar
alimentos;
sal
de
cozinha;
cravos-da-índia
[especiarias]; picles mistos [condimentos]; canela
[especiarias]; vinagre; produtos para amaciar carne

para uso doméstico; açafrão da terra, para uso
alimentar.
Procurador: SIGNO MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.840256264 05/09/2012
003
Tit.COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33000092000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZIP LUBE
NCL(10)
35
administração
comercial
do
licenciamento de produtos e serviços, próprio ou de
terceiros; assessoria e consultoria em gestão de
negócios, comércio ou indústria; comércio, através
de qualquer meio, de óleos e lubrificantes sob
contrato de franquia; franchising.
Procurador: RODRIGO CAFFARO
No.840256272 05/09/2012
003
Tit.COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33000092000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZIP LUBE
NCL(10) 04 óleos e lubrificantes em geral; óleo
combustível; óleo lubrificante; óleo para motor;
aditivos não químicos para óleos e combustíveis;
aditivos ou concentrados para lubrificantes.
Procurador: RODRIGO CAFFARO
No.840256280 05/09/2012
Tit.PREDILECTA ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62546387000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FRANZ KETCHUP

003

CFE(4) 5.9.17; 27.5.19
NCL(10) 30 ketchup. [molho]; mostarda; temperos;
tempero (condimentos]; condimentos; especiarias;
molhos [condimentos]; molho de tomate; extrato de
tomate; molho para salada; ketchup de goiaba;
chutney [condimento]; molho de soja; molho de alho;
molho de manga chutney; molho madeira; molho
inglês; tomate seco (tempero]; especiarias; açafrão
[tempero]; maionese; pimenta; pimenta-da-jamaica
(tempero]; pimentao (temperos]; sal para conservar
alimentos;
sal
de
cozinha;
cravos-da-índia
[especiarias]; picles mistos [condimentos]; canela
[especiarias]; vinagre; produtos para amaciar carne
para uso doméstico; açafrão da terra, para uso
alimentar.
Procurador: SIGNO MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.840256299 05/09/2012
003
Tit.COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33000092000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZIP LUBE
NCL(10) 03 produtos e materiais para brilho, limpeza
e conservação de automóveis e veículos pesados.
Procurador: RODRIGO CAFFARO
No.840256302 05/09/2012
003
Tit.DALGAKIRAN MAKINA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI (TR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8761302
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HERTZ KOMPRESSOREN

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 07 compressores de ar; intensificadores de
pressão de ar para compressores; compressores
para aparelhos de ar condicionado; peças e
acessórios para os mesmos.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.840256310 05/09/2012
003
Tit.PROJEVIDROS PROJETOS E VIDROS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03337969000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROJEVIDROS
NCL(10) 20 espelho (placas de vidro para -);
espelhos; espelhos portáteis espelhos para
banheiro]; placas de vidro para espelho; portáteis
(espelhos -) (espelhos para banheiro); prateado
(vidro -) [espelhos]; vidro prateado [espelhos];
vitrines; vitrines [móveis].
Procurador: SALVIO MIRANDA GONÇALVES
JUNIOR
No.840256337 05/09/2012
003
Tit.MOTOQUIP INTERNATIONAL CO., LTD (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6990576
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PAG PARTS A GRADE
NCL(10) 12 veículos motores terrestres, a saber,
automóveis,
veículos
elétricos,
motocicletas,
scooters, ciclomotores e suas peças estruturais,
peças de motocicletas, a saber, tubos de
escapamento e silenciadores, pastilhas de freio,
válvulas e alavancas, disco de embreagem,
amortecedor, pistão, ligamento de haste de
suspensão para motocicletas e suas partes
estruturais.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840256345 05/09/2012
003
Tit.XVIVO PERFUSION AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7422490
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRIMECC
NCL(10) 10 aparelhos e instrumentos médicos e
cirúrgicos para circulação extracorpórea ou perfusão
em humanos e animais ou seus tecidos isolados.
Prior.:01075349
23/03/2012 EM
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840256353 30/08/2012
Tit.INDUSTRIA GROW LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80025810000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GROW AUTOMAÇÃO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 router utilizada em usinagem de metais,
madeiras e acrílico; máquina de corte laser utilizada
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em metais, madeiras e couros. máquina de corte
plasma utilizada para corte de metais; elevador de
cargas utilizado para carregamento e descargas de
materiais; máquina para corte de vidro através de
ponta diamantada; máquina para corte de tecido.
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.840256361 05/09/2012
Tit.FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6847510
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Q4

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 veiculos automotores, carrocerias,
limpadores de para-brisas, aros de roda, calotas
ornamentais,
pneus,
cintos
de
segurança,
bagageiros de teto, volantes, portas, bancos, capas
de assento, motores e tanques para veiculos
automotores, pára-choques, chassis, embreagens,
freios, suspensões, amortecedores, cubos de roda,
engrenagens para correias de transmissão de
veiculos, ventoinhas para motores, espelhos
retrovisores, air bags, vidros para veículos, rodas,
diferenciais <engrenagens).
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840256370 05/09/2012
Tit.FABI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8761132
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FABI FF

003

No.840256396 05/09/2012
003
Tit.RUSSIAN STANDARD INTELLECTUAL
PROPERTY HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711836
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RUSSIAN STANDARD
NCL(10) 35 publicidade, gestão de negócios,
atividades administrativas na área de negócios,
serviços de escritório.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 18 couro e imitações de couro, couro não
trabalhado ou semitrabalhado; peles de animais,
peles, baus, malas de viagem; pastas [malas];
sacolas, bolsas de viagem; malas de roupas para
viagem; correias de couro usadas a tiracolo; bolsas
esportivas para campistas; mochilas; bolsas de mão;
sacolas de tecido para compras; bolsas de praia;
bolsas com rodas; sacolas escolares; mochilas a
tiracolo para transportar bebês; porta-chaves de
couro ou imitações de couro; carteiras; bolsas;
bolsas para uso cosmético vendidas vazias; guardasõis; guarda-chuvas; bengalas; bastões para
alpinismo; acessórios de arreios.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840256388 05/09/2012
Tit.FABI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8761132
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FABI FF

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 vestuário, a saber, anoraks [parkas],
macacões, batas, casacos de pele e jaquetas,
peliças, pulôveres, cardigan, suéteres, calças, saias,
casacos, blusas, jeans, calças de moletom,
bermudas, camisas de ciclistas, blusão de moletom,
pijamas, ternos, vestidos, calças, shorts, camisas
esportivas, sobretudos, paletós, capas de chuva,
cintos, camisas de times esportivos, lenços de
pescoço, meias e meias-calças, malhas de ginástica,
tunicas, coletes, gravatas, macaquinho, abrigos de
ginástica, blusoes, roupas de ginástica, calcinhas,
camisetas, suspensórios, roupas casuais, roupa de
baixo, fantasias de dança, jaquetas e calças
impermeáveis, lingerie, sutiã, sutias, combinação,
corpetes, roupas de praia, roupas de dormir, luvas,
lenços, bandanas, robes e roupão de banho,
gravatas, echarpes, mantilhas, vestuário de roupas e
de bebés, calçados, a saber, sapatos, sandálias,
botas, chinelos, sapatos esportivos, sapatilhas,
sapatos para beisebol, sapatos para barcos, sapatos
e botas para crianças, ténis, sapatos de borracha,
botas de cadarço, botinas, sapatos de ginástica,
sapatos para atletismo, chuteiras, sapatos para
corrida, sapatos de praia, botas de chuva, galochas,
tamancos, saltos, palmilhas [para sapatos e botasi;
artigos para a cabeça, a saber, chapéus e bones.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

003

CFE(4) 28.5
NCL(10) 35 publicidade, gestão de negócios,
atividades administrativas na área de negócios,
serviços de escritório.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840256434 05/09/2012
Tit.RUSSIAN STANDARD INTELLECTUAL
PROPERTY HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711836
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 28.5
NCL(10) 36 seguros, serviços financeiros, operações
financeiras de crédito, operações imobiliárias.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840256442 05/09/2012
Tit.RUSSIAN STANDARD INTELLECTUAL
PROPERTY HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711836
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

No.840256400 05/09/2012
003
Tit.RUSSIAN STANDARD INTELLECTUAL
PROPERTY HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711836
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RUSSIAN STANDARD
NCL(10) 36 seguros, serviços financeiros, operações
financeiras de crédito, operações imobiliárias.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840256418 05/09/2012
003
Tit.RUSSIAN STANDARD INTELLECTUAL
PROPERTY HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711836
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RUSSIAN STANDARD
NCL(10) 42 serviços científicos e tecnológicos
relacionados à pesquisa e à análise científicas;
programação de computador.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840256426 05/09/2012
Tit.RUSSIAN STANDARD INTELLECTUAL
PROPERTY HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711836
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 28.5
NCL(10) 42 serviços científicos e tecnológicos
relacionados à pesquisa e à análise científicas;
programação de computador.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840256450 05/09/2012
003
Tit.RUSSIAN STANDARD INTELLECTUAL
PROPERTY HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711836
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IMPERIA
NCL(10) 35 publicidade, gestão de negócios,
atividades administrativas na área de negócios,
serviços de escritório.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840256469 05/09/2012
Tit.RUSSIAN STANDARD INTELLECTUAL
PROPERTY HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711836
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IMPERIA

003
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NCL(10) 36 seguros, serviços financeiros, operações
financeiras de crédito, operações imobiliárias.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS

NCL(10) 36 seguros, serviços financeiros, operações
financeiras de crédito, operações imobiliárias.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS

No.840256477 05/09/2012
003
Tit.RUSSIAN STANDARD INTELLECTUAL
PROPERTY HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711836
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IMPERIA
NCL(10) 42 serviços científicos e tecnológicos
relacionados à pesquisa e à análise científicas;
programação de computador.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS

No.840256515 05/09/2012
003
Tit.LIVING PROOF, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6928919
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: I AM LIVING PROOF
NCL(10) 03 cosméticos e preparações cosméticas;
preparações para cuidado dos cabelos; produtos de
higiene pessoal não medicamentosos.
Prior.:85/561,090
06/03/2012 US
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

No.840256485 05/09/2012
003
Tit.KAMINOQUE SERVIÇOS DE BELEZA LTDA.
'ME' (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15780098000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KAMIH HAIR & BEAUTY

No.840256523 05/09/2012
Tit.RUSSIAN STANDARD INTELLECTUAL
PROPERTY HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711836
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 beleza (salões de- ); cabeleireiro (salões
de- ); implante de cabelos; manicure; massagem;
salões de beleza; salões de cabeleireiro.
Procurador: DR. EDUARDO MARTINELLI JÚNIOR
No.840256493 05/09/2012
Tit.RUSSIAN STANDARD INTELLECTUAL
PROPERTY HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711836
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

003

CFE(4) 28.5
NCL(10) 42 serviços científicos e tecnológicos
relacionados à pesquisa e à análise científica;
programação de computador.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840256531 05/09/2012
003
Tit.KWH MIRKA LTD (FI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0442917
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MICROSTAR
NCL(10) 03 abrasivos, abrasivos revestidos,
abrasivos não tecidos, abrasivos flexíveis, malhas
(redes) abrasivas, filme abrasivo, tecido abrasivo,
papel abrasivo, discos abrasivos, folhas abrasivas,
tiras abrasivas, cintas abrasivas, rolos abrasivos.
Prior.:T201200762
08/03/2012 FI
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

No.840256574 05/09/2012
003
Tit.MIDLAND SOFTWARE LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8730580
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PEOPLE FIRST
NCL(10) 09 hardware e suas instruções operacionais
(firmware) de computador; software de computador;
programas
de
computador;
software
para
download/baixáveis da internet; cds; dvds;
publicações
eletrônicas;
publicações
para
download/baixáveis; manuais eletrônicos e materiais
de treinamento e materiais de treinamento; base de
dados eletrônicos.
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.840256582 05/09/2012
003
Tit.MIDLAND SOFTWARE LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8730580
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PEOPLE FIRST
NCL(10) 35 administração de negócios; funções de
escritórios; armazenamento de dados eletrônicos;
processamento de dados; fornecimento de
informações sobre negócios; serviços de consultoria
em folha de pagamento; preparações de folha de
pagamento; serviços de processamento de folha de
pagamento; serviços de gestão de talentos; serviços
de planejamento de força de trabalho; gestão de
pessoal; serviços de terceirização; assessoria e
consultoria em relação a todos os serviços acima
citados.
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.840256590 05/09/2012
003
Tit.RUSSIAN STANDARD INTELLECTUAL
PROPERTY HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711836
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AURORA
NCL(10) 36 seguros, serviços financeiros, operações
financeiras de crédito, operações imobiliários.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840256604 05/09/2012
003
Tit.NETWORK BEAUTY & FASHION COSMÉTICA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03424849000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRIVITT PROFESSIONAL

No.840256540 05/09/2012
003
Tit.POWER EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08646248000217
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AMSTERDAM PUB
NCL(10) 41 boate, discoteca e shows.
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 28.5
NCL(10) 35 publicidade, gestão de negócios,
atividades administrativas na área de negócios,
serviços de escritório.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840256507 05/09/2012
Tit.RUSSIAN STANDARD INTELLECTUAL
PROPERTY HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711836
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

No.840256558 05/09/2012
003
Tit.KWH MIRKA LTD (FI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0442917
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AQUASTAR
NCL(10) 03 abrasivos, abrasivos revestidos,
abrasivos não tecidos, abrasivos flexíveis, malhas
(redes) abrasivas, filme abrasivo, tecido abrasivo,
papel abrasivo, discos abrasivos, discos abrasivos,
folhas abrasivas, tiras abrasivas, cintas abrasivas,
rolos abrasivos.
Prior.:T201200763
08/03/2012 FI
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840256566 05/09/2012
003
Tit.RUSSIAN STANDARD INTELLECTUAL
PROPERTY HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711836
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AURORA
NCL(10) 35 publicidade, gestão de negócios,
atividades administrativas na área de negócios,
serviços de escritório.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS

CFE(4) 28.5

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 condicionador, máscara ( ou creme ) de
hidratação, creme sem enxágue ( ou leave-in ),
reparador de pontas, modelador de cachos, gel,
fluído para escova, spray de brilho.
Procurador: CARLOS DE LENA
No.840256612 05/09/2012
003
Tit.SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7331380
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INVT
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711828
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FÜRSTENBERG

CFE(4) 27.5.1,17
NCL(10) 09 dispositivos para processamento de
dados;
programas
de
computador
[para
downloadable]; bateria de energia; caixas de
acumuladores [baterias]; carregadores para baterias
elétricas; variômetros; capacitores [condensadores
elétricos]; resistências elétricas; reostatos; páraraios; condutores de raios [pára-raios]; dispositivo de
servo; controlador lógico programável; máquina de
interação humana, a saber, interface; sistema de
energia sem interrupção; sistemas de controles
elétricos integrados para uso no campo de
elevadores; sistema de controle para gestão e
operação de elevadores.
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOCIADOS
No.840256620 05/09/2012
003
Tit.MIDLAND SOFTWARE LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8730580
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PEOPLE FIRST
NCL(10) 42 design/projeto e desenvolvimento de
hardware e software de computador; programação
de computador; instalação, manutenção e reparação
de software de computador; assessoria técnica em
relação de software de computador; leasing de
sistemas de processamento de dados; assessoria e
consultoria e relação a todos os serviços acima
citados.
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.840256639 05/09/2012
003
Tit.RUSSIAN STANDARD INTELLECTUAL
PROPERTY HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711836
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AURORA
NCL(10) 42 serviços científicos e tecnológicos
relacionados à pesquisa e à análise científicas;
programação de computador.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS

NCL(10) 35 serviços de loja de venda a varejo de
artigos de "souveniers", de bijuterias, de artesanatos,
de calçados, de vestuário, de artigos de joalheria, de
artigos de relojoaria e de acessórios de moda em
geral.
Procurador: BHERING ADVOGADOS

CFE(4) 24.1.9; 24.9.1; 25.1.5; 27.5.1
NCL(10) 32 cervejas; águas minerais e gasosas e
outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e
sucos de fruta; xaropes e outras preparações pra
fabricar bebidas.
Prior.:010723609
14/03/2012 EM
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840256663 05/09/2012
003
Tit.BRASILIDADE SOLUÇÕES CORPORATIVAS
EM CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13138790000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASILIDADE CORRETORA DE
SEGUROS

No.840256655 05/09/2012
003
Tit.FÜRSTLICH FÜRSTENBERGISCHE BRAUEREI
GMBH & CO.KG (DE)

No.840256701 05/09/2012
003
Tit.PANASONIC CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0084131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECONAVI
NCL(10) 09 aparelhos de tv; sistemas de cinema em
casa compreendendo aparelhos de tv, alto-falantes,
tocadores e gravadores de dvd, tocadores de discos
ópticos e óptico-magnéticos e gravadores para
áudio, alto-falantes de alta fidelidade, tocadores de
áudio digital, receptores de áudio e vídeo; aparelhos
para amplificação de som ou imagens, aparelhos de
processamento de áudio e vídeo; gravadores e
tocadores de vídeo e áudio digital.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840256710 05/09/2012
003
Tit.LE CANTON EMPREENDIMENTOS
HOTELEIROS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29920394000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HOTEL FAZENDA SUÍÇA LE CANTON

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 serviços de corretagem de seguros.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840256671 05/09/2012
Tit.LE CANTON EMPREENDIMENTOS
HOTELEIROS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29920394000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HOTEL VILLAGE LE CANTON

003

CFE(4) 24.7.1; 24.13.1; 27.5.1
NCL(10) 35 negócios de gestão hoteleira, incluindo a
gestão de espaços que valorizam o bem estar,
nestes compreendidos, massagens, duchas, saunas,
banhos, ginásticas e congêneres, que não tenham
por finalidade reabilitação ou recuperação física,
destinados aos hóspedes e seus convidados.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

No.840256647 05/09/2012
003
Tit.GROUP COMPANY COMÉRCIO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05886351000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SD SALÃO DIRETO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio através de qualquer meio,
importação e exportação de cosméticos e produtos
de perfumaria, móveis, máquinas e equipamentos
para salão de beleza, incluídos nesta classe.
Procurador: CARLOS DE LENA

No.840256698 05/09/2012
003
Tit.THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0133566
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRO-V AGE DEFY
NCL(10) 03 sabões, produtos e perfumaria, óleos
essenciais, preparações para os cuidados de corpo
e da beleza, loções capilares, xampus e
condicionadores capilares e produtos para
modelagem dos cabelos, dentifrícios.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 24.7.1; 24.13.1; 27.5.1
NCL(10) 35 negócios de gestão hoteleira, incluindo a
gestão de espaços que valorizam o bem estar,
nestes compreendidos, massagens, duchas, saunas,
banhos, ginásticas e congêneres, que não tenham
por finalidade reabilitação ou recuperação física,
destinados aos hóspedes e seus convidados.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.840256680 05/09/2012
003
Tit.ANABALLENS ACESSÓRIOS DE MODA LTDAEPP (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04722538000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ANABALLENS

No.840256728 05/09/2012
003
Tit.HENKEL AG & CO. KGAA (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0057827
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FASHION LIGHTS
NCL(10) 03 sabões; artigos de perfumaria; óleos
essenciais; cosméticos; tinturas para cabelos;
produtos capilares; produtos para tratamentos
capilares; loções capilares; dentifrícios.
Prior.:010704054
07/03/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840256736 05/09/2012
Tit.LE CANTON EMPREENDIMENTOS
HOTELEIROS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29920394000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HOTEL MAGIQUE LE CANTON

003
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e sistemas relacionados à bomba de combate a
incêndio.
Prior.:85/563,0
07/03/2012 US
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840256817 05/09/2012
003
Tit.SOCIETE 3 B (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711780
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOOMERANGFAN
NCL(10) 28 bumerangues; acessórios para
bumerangues (desde que inclusos nesta classe).
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
CFE(4) 24.7.1; 24.13.1; 27.5.1
NCL(10) 35 negócios de gestão hoteleira, incluindo a
gestão de espaços que valorizam o bem estar,
nestes compreendidos, massagens, duchas, saunas,
banhos, ginásticas e congêneres, que não tenham
por finalidade reabilitação ou recuperação física,
destinados aos hóspedes e seus convidados.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.840256744 05/09/2012
003
Tit.SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TURLOOP
NCL(10) 09 dispositivos controlados por computador
de regulagem, monitoramento e segurança,
especialmente para instalações de turbinas,
incluindo programas de processamento de dados
relacionados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840256752 05/09/2012
003
Tit.SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAFIRE
NCL(10) 10 aparelhos e dispositivos médicos,
especialmente aparelhos e dispositivos para
tomografia por ressonância magnética; dispositivos
médicos para imageamento por prótons; aparelho de
diagnóstico médico nuclear; peças dos aparelhos e
equipamentos anteriormente citados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840256760 05/09/2012
Tit.LE CANTON EMPREENDIMENTOS
HOTELEIROS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29920394000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LE CANTON

CFE(4) 26.13.25; 26.15.1
NCL(10) 01 resinas artificiais não processadas,
matérias plásticas não processadas, inclusive na
forma de pó e pastilha.
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840256787 05/09/2012
Tit.ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08807432000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DIDATICA

003

No.840256833 05/09/2012
003
Tit.KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE
STEEL, LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4995597
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARCMAN

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de ensino e educação, em
especial através de cursos superiores, pósgraduação e cursos profissionalizantes, provimento
de treinamento, bem como serviços de organização
de
eventos,
feiras,
exposições,
palestras,
congressos, espetáculos artísticos, atividades
desportivas e culturais, todos voltados para a área
de ensino e realizados em função de atividades
acadêmicas.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

003
No.840256795 05/09/2012
Tit.LABORATORIOS RAYT, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711771
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: R RAYT ADHESIVES

No.840256825 05/09/2012
003
Tit.HARRIS CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7859783
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FALCON
NCL(10) 09 rádios para a comunicação de voz,
dados, vídeo e imagens.
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 aparelhos de soldagem elétricos,
aparelhos para soldagem a arco elétrico, aparelhos
para corte a arco elétrico, aparelhos de soldagem
operados a gás, máquinas robôs de soldagem,
eletrodos de soldagem, fonte de energia para
soldagem, transformador de soldagem, máquinas e
ferramentas de maquinário, motores e máquinas
(exceto para veículos terrestres), acoplamento para
máquinas e componentes de transmissão (exceto
para veículos terrestres); implementos agrícolas com
exceção dos acionados manualmente; incubadoras
para ovos incluídas nesta classe.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840256841 05/09/2012
003
Tit.KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE
STEEL, LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4995597
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARCMAN

CFE(4) 24.7.1; 24.13.1; 27.5.1
NCL(10) 35 negócios de gestão hoteleira, incluindo a
gestão de espaços que valorizam o bem estar,
nestes compreendidos, massagens, duchas, saunas,
banhos, ginásticas e congêneres, que não tenham
por finalidade reabilitação ou recuperação física,
destinados aos hóspedes e seus convidados.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.840256779 05/09/2012
Tit.TECHNO POLYMER CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8723524
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 01 adesivos e colas destinados à indústria.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840256809 05/09/2012
003
Tit.AMERICAN CAST IRON PIPE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7968809
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SMARTPANEL
NCL(10) 09 sistema de controle para monitoramento
e controle integrado de caminhão de combate a
incêndio e outros sistemas de aparelhos móveis de
combate a incêndio, bombas de combate a incêndio

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 eletrodos de soldagem, fonte de energia
para soldagem, transformador de soldagem,
aparelhos e instrumentos científicos, náuticos,
geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
de pesagem, medição, sinalização, verificação
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(supervisão), salvamento e ensino; aparelhos e
instrumentos para a condução, comutação,
transformação, acumulação, regulagem ou controle
de
eletricidade;
aparelhos
para
gravação,
transmissão ou reprodução de som ou imagens;
portadores de dados magnéticos, disco de gravação;
máquinas de venda automática e mecanismos para
aparelhos
operados
por
moeda;
caixas
registradoras, máquinas de calcular, equipamento
para processamento de dados e computadores;
aparelhos extintores de incêndio, todos inclusos
nesta classe.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840256850 05/09/2012
003
Tit.KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE
STEEL, LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4995597
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SENSARC

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 eletrodos de soldagem, fonte de energia
para soldagem, transformador de soldagem,
aparelhos e instrumentos científicos, náuticos,
geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
de pesagem, medição, sinalização, verificação
(supervisão), salvamento e ensino; aparelhos e
instrumentos para a condução, comutação,
transformação, acumulação, regulagem ou controle
de
eletricidade;
aparelhos
para
gravação,
transmissão ou reprodução de som ou imagens;
portadores de dados magnéticos, disco de gravação;
máquinas de venda automática e mecanismos para
aparelhos
operados
por
moeda;
caixas
registradoras, máquinas de calcular, equipamento
para processamento de dados e computadores;
aparelhos extintores de incêndio, todos inclusos
nesta classe.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840256868 05/09/2012
003
Tit.BARTEC TECHNOR AS (NO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711810
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EXBOX
NCL(10) 06 caixas, invólucros e gabinetes [exceto
móveis], todos de metal comum.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840256876 05/09/2012
Tit.BROMIUM INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8685002
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BR

CFE(4) 26.5.1; 27.5.1

003

NCL(10) 09 software de computador, a saber,
software de computador para segurança, detecção e
remoção de vírus e ameaças em computadores;
software de computador para gerenciamento e
filtragem de comunicações eletrônicas; software de
computador para proteção e segurança de redes e
aplicativos de computador; software de computador
para criptografar e autenticar dados; software de
computador para virtualização.
Prior.:85569764
14/03/2012 US
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.840256884 05/09/2012
003
Tit.HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711801
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REDFOX
NCL(10) 07 instalações de técnica de fluidos, técnica
de gases e técnica de lubrificação e componentes de
todos os tipos, desde que inclusos nesta classe,
especialmente
para
aplicação
na
indústria
automobilística, incluindo hidráulica móvel, indústria
de semicondutores, indústria de alimentos,
aeronáutica
e
astronáutica,
de
medicina,
farmacêutica, tecnologia de transporte de gás e
petróleo, tecnologia ambiental, tecnologia de
laboratório e testes, tecnologia doméstica e sanitária,
assim como em mineração e na área de usinas de
aço, usinas de força, instalações de energia eólica,
máquinas-ferramentas, prensas de transferência e
máquinas para moldar por injeção de plástico;
acumuladores hidropneumáticos como partes de
máquinas; acumuladores de pistão, acumuladores
de
bexiga,
acumuladores
de
membrana,
acumuladores de foles, acumuladores de molas,
respectivamente como partes de máquinas, assim
como instalações de acumulação compostas a partir
de acumuladores como partes de máquinas, também
para as áreas de offshore e de mares profundos;
amortecedores de pressão, de oscilação e de som
hidráulicos,
hidropneumáticos
e
refletivos,
ressoadores, silenciadores, respectivamente como
partes de máquinas; dispositivos de filtragem e filtros
como partes de máquinas para a tecnologia de
filtragem e separação, utilizáveis para todas as
aplicações técnicas, químicas, biológicas e de
tecnologia de processo; peças sobressalentes para
os produtos supracitados; coalescentes, filtro de alta,
média e baixa pressão, filtros para líquidos, filtros de
linha e de linha de processo, filtros de gás, também
para sistemas de gás de isolamento, filtros de
ciclone e outros filtros de separação, filtros de
enchimento e de ventilação, filtros de corrente
principal e secundária, filtros multietapa, filtros de
retorno, incluindo filtros de aspiração e de aspiração
de retorno, filtros embutidos em tanque, incluindo
instalações de ventilação e de secador, filtros de
tambor e filtros de fita em bobina, filtros de chapa
perfurada e filtros de peneira, filtros fora de linha e
em linha, assim como filtros spin-on, filtros de
fundição de plástico, filtros de membrana. grupos de
filtros, aparelhos de drenagem e aparelhos de
separação para separar sujeiras de partículas,
inclusive de gases, como ar, de fluidos, como óleo,
respectivamente como partes de máquinas;
elementos filtrantes, elementos de filtros de chapa
perfurada e filtros de peneira, elementos de filtro de
colimador, elementos filtrantes reológicos, elementos
filtrantes de fluxo, velas de filtro, cartuchos de filtro,
estojos de filtro, discos de filtro e elementos filtrantes
de disco, esteiras de filtro, potes de filtro, panos de
filtro, sacos de filtro, fitas de filtro, pacotes de filtro e
elementos filtrantes de profundidade, incluindo
materiais de tecido de filtro, respectivamente como
partes de máquinas; instalações de resfriamento e
de aquecimento, incluindo permutadores térmicos
(como partes de máquinas) para aplicações
estacionárias e móveis para permuta térmica entre
mídias líquidas e/ou gasosas; dispositivos de
fechamento, aparelhos de fechamento, torneiras de
fechamento, guarnições de comutação e válvulas
como partes de máquinas, especialmente para
meios de propulsão hidráulicos e pneumáticos e
mídias, especialmente balanças de pressão de
entrada e de circulação, válvulas de corrente,
válvulas de prioridade, válvulas de duas vias,

válvulas de assento e de gaveta, válvulas de
estrangulamento,
diafragmas,
válvulas
de
distribuição, válvulas de retenção, válvulas de
pressão, de regulagem de pressão e de limitação de
pressão com e sem dispositivos de visualização e
supervisão, válvulas de exaustão e de ventilação;
aparelhos de controle como partes de máquinas,
especialmente para equipamentos hidráulicos e
pneumáticos, especialmente divisores de corrente e
blocos de controle, incluindo blocos de controle de
válvula; cilindros de trabalho hidráulicos e
pneumáticos como partes de máquinas; motores de
atuação
ou
funcionamento
hidráulicos
e
pneumáticos, engrenagens, acoplamentos, bombas
e compressores, respectivamente como partes de
máquinas; grupos de acionamento hidráulicos ou
pneumáticos para veículos terrestres, aéreos e
aquáticos
e
como
partes
de
máquinas,
especialmente para a tecnologia de processos, para
construção mecânica em geral e para veículos,
especialmente para máquinas de construção, para
máquinas-ferramentas, para máquinas de materiais
plásticos, para o acionamento de ferramentas, para
prensas, para instalações de transporte, para a
navegação, a aviação e a astronáutica, para a
técnica química e de reatores, para a mineração e a
metalurgia e para laminadores, especialmente
constituídos por ao menos uma bomba hidráulica, ao
menos um motor de arranque e ao menos um
recipiente de líquidos metálico ou de plástico;
dispositivos de tanque e outros dispositivos de
armazenamento para fluidos; motores hidráulicos;
aparelhos de comando e regulagem, especialmente
aparelhos de regulagem e ajuste elétricos,
eletromecânicos e eletro-hidráulicos (desde que
inclusos nesta classe); aparelhos e dispositivos de
lubrificação, instalações de lubrificação, dispositivos
de alimentação, especialmente distribuidores, para
aplicações estacionárias e móveis; ferramentas de
tensionamento, máquinas de tensionamento,
aparelhos de tensionamento de acionamento
mecânico; bombas hidráulicas motorizadas de
pressão e transporte como partes de máquinas,
reguláveis e não reguláveis; grupos hidráulicos de
acionamento para controles de ascensores, para
controles de elevadores e de transporte e para
controles de ascensores, para controles de
elevadores e de transporte e para controles de
monta-cargas, especialmente constituídos por uma
bomba hidráulica, um motor de arranque e um
recipiente de líquidos metálico ou de plástico;
máquinas para fins técnicos de lavagem e limpeza;
motores elétricos.
Prior.:010782431
21/03/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840256892 05/09/2012
Tit.BROMIUM INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8685002
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BR

003

CFE(4) 26.5.1; 27.5.1
NCL(10) 42 fornecimento on-line de software não
transferível para segurança, detecção e remoção de
vírus e ameaças em computadores, para o
gerenciamento e filtragem de comunicações
eletrônicas, para proteção e segurança de redes e
aplicativos de computador, para criptografar e
autenticar dados, e para virtualização.
Prior.:85569764
14/03/2012 US
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
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No.840256906 05/09/2012
003
Tit.HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711801
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REDFOX
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, medição, sinalização, controle,
salvamento e ensino; equipamentos de comando e
controle elétricos e componentes, a saber, sensores,
aparelhos de comando e regulagem, motores
elétricos (aparelhos de comando e controle), desde
que inclusos nesta classe, especialmente para
aplicação na indústria automobilística, incluindo
hidráulica móvel, indústria de semicondutores,
indústria de alimentos, aeronáutica e astronáutica,
de medicina, farmacêutica, tecnologia de transporte
de gás e petróleo, tecnologia ambiental, tecnologia
de laboratório e testes, tecnologia doméstica e
sanitária, assim como em mineração e na área de
usinas de aço, usinas de força, instalações de
energia eólica, máquinas-ferramentas, prensas de
transferência e máquinas para moldar por injeção de
plástico; motores elétricos, a saber, aparelhos e
instrumentos de controle para controles de
elevadores; aparelhos e instrumentos de controle
para controles de elevadores; aparelhos de controle
e sistemas de estabilização de veículos como
dispositivos de estabilização de oscilação;
ressoadores; aparelhos de visualização, controle e
comando para nível, pressão, temperatura e
quantidade para mídias gasosas e líquidas, inclusive
para aparelhos de drenagem e aparelhos de
separação; seletores de manômetros; dosadores;
dispositivos para comutação, dispositivos de
monitoramento e dispositivos de diagnóstico para
uso técnico; aparelhos, instrumentos e componentes
para conduzir, comutar, transformar, armazenar,
regular e controlar eletricidade; transdutores;
acionadores; sensores de nível, sensores para
registro de magnitudes de estado de líquidos e
gases, sensores de corrente, sensores de
viscosidade, sensores de gás, sensores de
condutividade, sensores para determinação de
constante dielétrica, sensores de umidade, sensores
ópticos, sensores magnéticos, sensores capacitivos,
sensores
químicos,
sensores
termoelétricos,
sensores de distância, sensores de inclinação,
dispositivos de contagem de partículas, acionadores
piezelétricos,
acionadores
eletroestáticos
e
acionadores magnéticos; componentes elétricos e
eletrônicos ativos e passivos; componentes elétricos
e eletrônicos ativos e passivos fabricados com a
tecnologia de película espessa ou com a tecnologia
de película fina; antenas de micro-ondas; ímãs,
também em combinação com componentes de
contato de válvulas, exceto ímãs de ignição para
motores; aparelhos e equipamentos ópticos, como
câmeras, microscópios, aparelhos de gravação
ópticos, especialmente para a tecnologia de análise
e medição; aparelhos ópticos para contagem de
partículas; peças avulsas para aparelhos eletrônicos,
especialmente elementos lógicos, componentes
eletrotécnicos e eletrônicos e módulos constituídos
por estes, especialmente circuitos impressos,
componentes semicondutores, circuitos integrados,
componentes
de
memória,
resistências,
microprocessadores; placas de circuito impresso
com módulos e componentes eletrotécnicos e
eletrônicos
de
instalações
de
cálculo
e
processamento
de
dados,
assim
como
equipamentos
elétricos
e
eletrônicos
para
monitoramento, verificação, comando e regulagem
de processos de trabalho industriais e de aparelhos
e dispositivos em veículos terrestres, aéreos e
aquáticos,
especialmente
componentes
semicondutores;
aparelhos,
dispositivos
e
instrumentos
eletrônicos,
eletrotécnicos
e
mecânicos, especialmente para computadores e
sistemas compostos pelos produtos supracitados,
incluindo dispositivos periféricos conectados para a
aquisição, exibição, saída e transmissão de dados e
para tecnologia de produção e de processos;
computadores, especialmente computadores para
pesquisa, ciência e indústria, especialmente para
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aplicações técnicas e de ciências naturais;
programas de processamento de dados para esses
computadores gravados em suportes de dados
legíveis por máquina, especialmente discos
magnéticos e fitas, assim como disquetes; software;
instrumentos, dispositivos e peças de equipamentos
eletrônicos e eletrotécnicos na área de fabricação e
de engenharia.
Prior.:010782431
21/03/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840256914 05/09/2012
003
Tit.HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711801
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REDFOX
NCL(10) 11 dispositivos de filtragem e filtros para
equipamentos e aparelhos de aquecimento, geração
de vapor, refrigeração, secagem, ventilação,
distribuição de água, tratamento de água,
climatização, condicionamento do ar e sanitários;
peças
sobressalentes
para
os
produtos
supracitados; filtros de separação de água e
desgaseificação; coalescentes, filtros de alta, média
e baixa pressão, filtros para líquidos, filtros de linha e
de linha de processo, filtros de gás, também para
sistemas de gás de isolamento, filtros de ciclone e
outros filtros de separação, filtros de enchimento e
de ventilação, filtros de corrente principal e
secundária, filtros multietapa, filtros de retorno,
incluindo filtros de aspiração e de aspiração de
retorno, filtros embutidos em tanque, incluindo
instalações de ventilação e de secador, filtros de
tambor e filtros de fita em bobina, filtros de chapa
perfurada e filtros de peneira, filtros fora de linha e
em linha, assim como filtros spin-on, filtros de
fundição de plástico, filtros de membrana, grupos de
filtros, incluindo aparelhos de drenagem; elementos
filtrantes, elementos de filtros de chapa perfurada e
filtros de peneira, elementos de filtro de colimador,
elementos filtrantes reológicos, elementos filtrantes
de fluxo, velas de filtro, cartuchos de filtro, estojos de
filtro, discos de filtro e elementos filtrantes de disco,
esteiras de filtro, potes de filtro, pano de filtro, sacos
de filtro, fitas de filtro, pacotes de filtro e elementos
filtrantes de profundidade, incluindo materiais de
tecido de filtro; equipamentos e componentes
técnicos de gás, desde que inclusos nesta classe,
especialmente
para
aplicação
na
indústria
automobilística, incluindo hidráulica móvel, indústria
de semicondutores, indústria de alimentos,
aeronáutica
e
astronáutica,
de
medicina,
farmacêutica, tecnologia de transporte de gás e
petróleo, tecnologia ambiental, tecnologia de
laboratório e testes, tecnologia doméstica e sanitária,
assim como em mineração e na área de usinas de
aço, usinas de força, instalações de energia eólica,
máquinas-ferramentas, prensas de transferência e
máquinas para moldar por injeção de plástico;
permutadores
térmicos
para
aplicações
estacionárias e móveis para permuta térmica entre
mídias líquidas e/ou gasosas; dispositivos de
refrigeração
e
aquecimento
para
mídias
correspondentes.
Prior.:010782431
21/03/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840256922 05/09/2012
003
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REMAKE DO ARQUIVÃO
NCL(10) 38 difusão de programas de televisão, de
rádio e/ou de outro meio de comunicação, inclusive
virtual.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.840256930 05/09/2012
003
Tit.HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711801
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OXISTOP
NCL(10) 07 instalações de técnica de fluidos, técnica
de gases e técnica de lubrificação e componentes de

todos os tipos, desde que inclusos nesta classe,
especialmente
para
aplicação
na
indústria
automobilística, incluindo hidráulica móvel, indústria
de semicondutores, indústria de alimentos,
aeronáutica
e
astronáutica,
de
medicina,
farmacêutica, tecnologia de transporte de gás e
petróleo, tecnologia ambiental, tecnologia de
laboratório e testes, tecnologia doméstica e sanitária,
assim como em mineração e na área de usinas de
aço, usinas de força, instalações de energia eólica,
máquinas-ferramentas, prensas de transferência e
máquinas para moldar por injeção de plástico;
acumuladores hidropneumáticos como partes de
máquinas; acumuladores de pistão, acumuladores
de
bexiga,
acumuladores
de
membrana,
acumuladores de foles, acumuladores de molas,
respectivamente como partes de máquinas, assim
como instalações de acumulação compostas a partir
de acumuladores como partes de máquinas, também
para as áreas de offshore e de mares profundos;
amortecedores de pressão, de oscilação e de som
hidráulicos,
hidropneumáticos
e
refletivos,
ressoadores, silenciadores, respectivamente como
partes de máquinas; dispositivos de filtragem e filtros
como partes de máquinas para a tecnologia de
filtragem e separação, utilizáveis para todas as
aplicações técnicas, químicas, biológicas e de
tecnologia de processo; peças sobressalentes para
os produtos supracitados; coalescentes, filtro de alta,
média e baixa pressão, filtros para líquidos, filtros de
linha e de linha de processo, filtros de gás, também
para sistemas de gás de isolamento, filtros de
ciclone e outros filtros de separação, filtros de
enchimento e de ventilação, filtros de corrente
principal e secundária, filtros multietapa, filtros de
retorno, incluindo filtros de aspiração e de aspiração
de retorno, filtros embutidos em tanque, incluindo
instalações de ventilação e de secador, filtros de
tambor e filtros de fita em bobina, filtros de chapa
perfurada e filtros de peneira, filtros fora de linha e
em linha, assim como filtros spin-on, filtros de
fundição de plástico, filtros de membrana. grupos de
filtros, aparelhos de drenagem e aparelhos de
separação para separar sujeiras de partículas,
inclusive de gases, como ar, de fluidos, como óleo,
respectivamente como partes de máquinas;
elementos filtrantes, elementos de filtros de chapa
perfurada e filtros de peneira, elementos de filtro de
colimador, elementos filtrantes reológicos, elementos
filtrantes de fluxo, velas de filtro, cartuchos de filtro,
estojos de filtro, discos de filtro e elementos filtrantes
de disco, esteiras de filtro, potes de filtro, panos de
filtro, sacos de filtro, fitas de filtro, pacotes de filtro e
elementos filtrantes de profundidade, incluindo
materiais de tecido de filtro, respectivamente como
partes de máquinas; instalações de resfriamento e
de aquecimento, incluindo permutadores térmicos
(como partes de máquinas) para aplicações
estacionárias e móveis para permuta térmica entre
mídias líquidas e/ou gasosas; dispositivos de
fechamento, aparelhos de fechamento, torneiras de
fechamento, guarnições de comutação e válvulas
como partes de máquinas, especialmente para
meios de propulsão hidráulicos e pneumáticos e
mídias, especialmente balanças de pressão de
entrada e de circulação, válvulas de corrente,
válvulas de prioridade, válvulas de duas vias,
válvulas de assento e de gaveta, válvulas de
estrangulamento,
diafragmas,
válvulas
de
distribuição, válvulas de retenção, válvulas de
pressão, de regulagem de pressão e de limitação de
pressão com e sem dispositivos de visualização e
supervisão, válvulas de exaustão e de ventilação;
aparelhos de controle como partes de máquinas,
especialmente para equipamentos hidráulicos e
pneumáticos, especialmente divisores de corrente e
blocos de controle, incluindo blocos de controle de
válvula; cilindros de trabalho hidráulicos e
pneumáticos como partes de máquinas; motores de
atuação
ou
funcionamento
hidráulicos
e
pneumáticos, engrenagens, acoplamentos, bombas
e compressores, respectivamente como partes de
máquinas; grupos de acionamento hidráulicos ou
pneumáticos para veículos terrestres, aéreos e
aquáticos
e
como
partes
de
máquinas,
especialmente para a tecnologia de processos, para
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construção mecânica em geral e para veículos,
especialmente para máquinas de construção, para
máquinas-ferramentas, para máquinas de materiais
plásticos, para o acionamento de ferramentas, para
prensas, para instalações de transporte, para a
navegação, a aviação e a astronáutica, para a
técnica química e de reatores, para a mineração e a
metalurgia e para laminadores, especialmente
constituídos por ao menos uma bomba hidráulica, ao
menos um motor de arranque e ao menos um
recipiente de líquidos metálico ou de plástico;
dispositivos de tanque e outros dispositivos de
armazenamento para fluidos; motores hidráulicos;
aparelhos de comando e regulagem, especialmente
aparelhos de regulagem e ajuste elétricos,
eletromecânicos e eletro-hidráulicos (desde que
inclusos nesta classe); aparelhos e dispositivos de
lubrificação, instalações de lubrificação, dispositivos
de alimentação, especialmente distribuidores, para
aplicações estacionárias e móveis; ferramentas de
tensionamento, máquinas de tensionamento,
aparelhos de tensionamento de acionamento
mecânico; bombas hidráulicas motorizadas de
pressão e transporte como partes de máquinas,
reguláveis e não reguláveis; grupos hidráulicos de
acionamento para controles de ascensores, para
controles de elevadores e de transporte e para
controles de ascensores, para controles de
elevadores e de transporte e para controles de
monta-cargas, especialmente constituídos por uma
bomba hidráulica, um motor de arranque e um
recipiente de líquidos metálico ou de plástico;
máquinas para fins técnicos de lavagem e limpeza;
motores elétricos.
Prior.:010782449
21/03/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840256949 05/09/2012
003
Tit.DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6679595
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAVAYSA
NCL(10)
05
preparações
e
substâncias
farmacêuticas.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840256957 05/09/2012
003
Tit.HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711801
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OXISTOP
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, medição, sinalização, controle,
salvamento e ensino; equipamentos de comando e
controle elétricos e componentes, a saber, sensores,
aparelhos de comando e regulagem, motores
elétricos (aparelhos de comando e controle), desde
que inclusos nesta classe, especialmente para
aplicação na indústria automobilística, incluindo
hidráulica móvel, indústria de semicondutores,
indústria de alimentos, aeronáutica e astronáutica,
de medicina, farmacêutica, tecnologia de transporte
de gás e petróleo, tecnologia ambiental, tecnologia
de laboratório e testes, tecnologia doméstica e
sanitária, assim como em mineração e na área de
usinas de aço, usinas de força, instalações de
energia eólica, máquinas-ferramentas, prensas de
transferência e máquinas para moldar por injeção de
plástico; motores elétricos, a saber, aparelhos e
instrumentos de controle para controles de
elevadores; aparelhos e instrumentos de controle
para controles de elevadores; aparelhos de controle
e sistemas de estabilização de veículos como
dispositivos de estabilização de oscilação;
ressoadores; aparelhos de visualização, controle e
comando para nível, pressão, temperatura e
quantidade para mídias gasosas e líquidas, inclusive
para aparelhos de drenagem e aparelhos de
separação; seletores de manômetros; dosadores;
dispositivos para comutação, dispositivos de
monitoramento e dispositivos de diagnóstico para
uso técnico; aparelhos, instrumentos e componentes
para conduzir, comutar, transformar, armazenar,
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regular e controlar eletricidade; transdutores;
acionadores; sensores de nível, sensores para
registro de magnitudes de estado de líquidos e
gases, sensores de corrente, sensores de
viscosidade, sensores de gás, sensores de
condutividade, sensores para determinação de
constante dielétrica, sensores de umidade, sensores
ópticos, sensores magnéticos, sensores capacitivos,
sensores
químicos,
sensores
termoelétricos,
sensores de distância, sensores de inclinação,
dispositivos de contagem de partículas, acionadores
piezelétricos,
acionadores
eletroestáticos
e
acionadores magnéticos; componentes elétricos e
eletrônicos ativos e passivos; componentes elétricos
e eletrônicos ativos e passivos fabricados com a
tecnologia de película espessa ou com a tecnologia
de película fina; antenas de micro-ondas; ímãs,
também em combinação com componentes de
contato de válvulas, exceto ímãs de ignição para
motores; aparelhos e equipamentos ópticos, como
câmeras, microscópios, aparelhos de gravação
ópticos, especialmente para a tecnologia de análise
e medição; aparelhos ópticos para contagem de
partículas; peças avulsas para aparelhos eletrônicos,
especialmente elementos lógicos, componentes
eletrotécnicos e eletrônicos e módulos constituídos
por estes, especialmente circuitos impressos,
componentes semicondutores, circuitos integrados,
componentes
de
memória,
resistências,
microprocessadores; placas de circuito impresso
com módulos e componentes eletrotécnicos e
eletrônicos
de
instalações
de
cálculo
e
processamento
de
dados,
assim
como
equipamentos
elétricos
e
eletrônicos
para
monitoramento, verificação, comando e regulagem
de processos de trabalho industriais e de aparelhos
e dispositivos em veículos terrestres, aéreos e
aquáticos,
especialmente
componentes
semicondutores;
aparelhos,
dispositivos
e
instrumentos
eletrônicos,
eletrotécnicos
e
mecânicos, especialmente para computadores e
sistemas compostos pelos produtos supracitados,
incluindo dispositivos periféricos conectados para a
aquisição, exibição, saída e transmissão de dados e
para tecnologia de produção e de processos;
computadores, especialmente computadores para
pesquisa, ciência e indústria, especialmente para
aplicações técnicas e de ciências naturais;
programas de processamento de dados para esses
computadores gravados em suportes de dados
legíveis por máquina, especialmente discos
magnéticos e fitas, assim como disquetes; software;
instrumentos, dispositivos e peças de equipamentos
eletrônicos e eletrotécnicos na área de fabricação e
de engenharia.
Prior.:010782449
21/03/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840256965 05/09/2012
003
Tit.ATB - AGÊNCIA DE TALENTOS BRASILEIROS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03824725000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EI VOCÊ
NCL(10) 41 serviços de treinamento, ensino e
educação, de qualquer natureza e grau, tais como
serviços de educação continuada, capacitação
profissional, cursos de extensão (incluindo os cursos
de idiomas e treinamento gerencial e profissional),
incluindo-se também os serviços de ensino
presencial e a distância, neste caso mediados por
tecnologias em que professores e alunos estão
separados espacial e/ou temporalmente, prestados
por meio de material impresso, cds, fitas cassetes,
fitas de video, cd-rom, pela rede mundial de
computadores - internet, por redes sociais, por
tablets, por telefones inteligentes ('smartphones), por
rádio, televisão e outros meios de comunicação;
produção de programas de rádio e televisão;
publicação de textos, online inclusive (livros, jornais
ou revistas eletrônicos); editoração eletrônica;
bibliotecas; publicação de livros, oficinas de trabalho;
atividades culturais, artísticas, informativas, de
entretenimento, lazer e diversão; organização,
promoção, produção e realização de eventos,

espetáculos, exibições e shows, de cunho cultural,
artístico, educativo, de entretenimento, lazer e
diversão, concursos, sorteios e premiações,
colóquios, conferências, congressos, oficinas de
trabalho, fôruns de debates, seminários e simpôsios;
orientação pedagógica e gestão de ensino e
escolas.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.840256973 05/09/2012
003
Tit.ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD.
(AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4726928
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHOTPLUS
NCL(10) 09 programas de software de computador
para o projeto e para a simulação de detonações
(explosões) e de sequências de iniciação de
detonações para explosivos; programas de software
de computador tendo funções que incluem:
importação ou criação de padrões de orifícios de
dinamitar de explosivos, projeto de iniciação e
projeto de carregamento, interação com hardware e
com firmware de campo para carregar e para iniciar
detonações
de
explosivos;
capacidade
de
comunicação, simulação do projeto de detonação de
explosivos e avaliação das quantidades de
explosivos e de acessórios usados.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840256981 05/09/2012
003
Tit.HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711801
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OXISTOP
NCL(10) 11 dispositivos de filtragem e filtros para
equipamentos e aparelhos de aquecimento, geração
de vapor, refrigeração, secagem, ventilação,
distribuição de água, tratamento de água,
climatização, condicionamento do ar e sanitários;
peças
sobressalentes
para
os
produtos
supracitados; filtros de separação de água e
desgaseificação; coalescentes, filtros de alta, média
e baixa pressão, filtros para líquidos, filtros de linha e
de linha de processo, filtros de gás, também para
sistemas de gás de isolamento, filtros de ciclone e
outros filtros de separação, filtros de enchimento e
de ventilação, filtros de corrente principal e
secundária, filtros multietapa, filtros de retorno,
incluindo filtros de aspiração e de aspiração de
retorno, filtros embutidos em tanque, incluindo
instalações de ventilação e de secador, filtros de
tambor e filtros de fita em bobina, filtros de chapa
perfurada e filtros de peneira, filtros fora de linha e
em linha, assim como filtros spin-on, filtros de
fundição de plástico, filtros de membrana, grupos de
filtros, incluindo aparelhos de drenagem; elementos
filtrantes, elementos de filtros de chapa perfurada e
filtros de peneira, elementos de filtro de colimador,
elementos filtrantes reológicos, elementos filtrantes
de fluxo, velas de filtro, cartuchos de filtro, estojos de
filtro, discos de filtro e elementos filtrantes de disco,
esteiras de filtro, potes de filtro, pano de filtro, sacos
de filtro, fitas de filtro, pacotes de filtro e elementos
filtrantes de profundidade, incluindo materiais de
tecido de filtro; equipamentos e componentes
técnicos de gás, desde que inclusos nesta classe,
especialmente
para
aplicação
na
indústria
automobilística, incluindo hidráulica móvel, indústria
de semicondutores, indústria de alimentos,
aeronáutica
e
astronáutica,
de
medicina,
farmacêutica, tecnologia de transporte de gás e
petróleo, tecnologia ambiental, tecnologia de
laboratório e testes, tecnologia doméstica e sanitária,
assim como em mineração e na área de usinas de
aço, usinas de força, instalações de energia eólica,
máquinas-ferramentas, prensas de transferência e
máquinas para moldar por injeção de plástico;
permutadores
térmicos
para
aplicações
estacionárias e móveis para permuta térmica entre
mídias líquidas e/ou gasosas; dispositivos de
refrigeração
e
aquecimento
para
mídias
correspondentes.
Prior.:010782449
21/03/2012 EM
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Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840256990 05/09/2012
003
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REMAKE DO ARQUIVÃO
NCL(10) 41 produção de programas de diversão , de
entretenimento, de espetáculos artísticos, esportivos
e culturais, inclusive de filmes cinematográficos para
serem veiculados através de televisão, rádio e/ou
qualquer outro meio de comunicação, inclusive
virtual; locação de produções audiovisuais, inclusive
de filmes cinematográficos, gravados em qualquer
tipo de suporte físico.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.840257007 05/09/2012
003
Tit.NEUTROGENA CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0092274
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEUTROGENA SUN FRESH
NCL(10) 03 filtro solar; loção bronzeadoras sem sol;
soro; sprays, géis e espumas pós-sol; cosméticos;
bases e pós ambos contendo filtro solar.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840257015 05/09/2012
003
Tit.E.JANSEN BEHEER B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8723532
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QAZQA
NCL(10) 11 aparelhos, dispositivos, instalações e
artigos para iluminação, aparelhos para iluminação,
para aquecimento, para produção de vapor, para
cozinhar, para refrigeração, para secagem, para
ventilação, aparelhos para fornecimento de água e
instalações sanitárias.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840257023 05/09/2012
003
Tit.LETRASET LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8711798
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LETRASET
NCL(10) 16 papel, cartão e produtos feitos destes
materiais não incluídos em outras classes; material
impresso; artigos para encadernação; fotografias;
artigos de papelaria; adesivos para fins de papelaria
ou domésticos; materiais para artistas; marcadores;
instrumentos para escrever; tintas; materiais de
decalque; decalques de papel, cartão ou plástico;
materiais de decalque a seco; materiais de plástico
sob a forma de filme ou folha para transferência de
cores, matizes, sombreados, símbolos ou imagens
para substratos desejados; pincéis (brochas);
materiais de escritório (exceto móveis); materiais de
instrução e ensino (exceto aparelhos); materiais
plásticos para embalagem (não incluídos em outras
classes); caracteres de tipografia; clichês para
tipografia.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840257031 05/09/2012
003
Tit.ALLERGAN, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0212946
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOSILK
NCL(10) 10 implantes de malhas cirúrgicas com
função de purificação para suporte e reparação de
tecidos moles.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840257040 05/09/2012
003
Tit.SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60500139000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SOLUÇÃO SARAIVA DE APRENDIZAGEM

CFE(4) 26.1.1; 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 09 livros eletrônicos; livros editados por cdrom, programas de computador, programas de
computador gravados; discos compactos (áudio e
vídeo); filmes, publicações eletrônicas; programas de
computador, aparelhos para ensino ; softwares.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840257058 05/09/2012
003
Tit.ROCK AND ROLL RELIGION, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7600445
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XISSES
NCL(10) 25 blusas, camisas, camisetas, moletons,
jeans, casacos, coletes, calças.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840257066 05/09/2012
003
Tit.SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IT4METALS
NCL(10) 09 aparelhos elétricos de medição,
sinalização,
contagem,
registro,
supervisão,
comando, regulagem e comutação; aparelhos
elétricos de entrada, processamento, transmissão,
armazenamento e saída de dados; peças de todos
os aparelhos, equipamentos e instrumentos
supracitados; componentes eletrônicos; programas
de processamento de dados.
Prior.:010939635
05/06/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840257074 05/09/2012
003
Tit.CSK CONSULTORIA, COMERCIO,
INTERMEDIAÇÃO E EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16788567000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PANELA FC
NCL(10) 35 intermediações e comercialização de
direitos economicos de atletas profissionais.
No.840257082 05/09/2012
003
Tit.SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IT4METALS
NCL(10)
42
serviços
de
desenvolvimento,
elaboração
e
aluguel
de
programas
de
processamento de dados.
Prior.:010939635
05/06/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840257090 05/09/2012
003
Tit.RAPISCAN SYSTEMS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7664311
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CERTSCAN
NCL(10) 35 serviços de fornecimento de
monitoramento
e
de
informação
sobre
monitoramento de bens em trânsito, a saber:
veículos, trailers, motoristas, cargas e entregas.
Prior.:85/563,212
07/03/2012 US
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840257104 05/09/2012
Tit.ALGAM (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8155526
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.1.1
NCL(10) 15 instrumentos musicais, especialmente
guitarras elétricas ou acústicas e baixos; ukeleles;
instrumentos musicais eletrônicos; sintetizadores
musicais; samplers; caixas de ritmo; teclados para
instrumentos musicais; teclados (controladores];
palhetas;
encordoamento
para
instrumentos
musicais; suportes para instrumentos musicais;
estojos para instrumentos musicais; capas para
instrumentos musicais.
Prior.:123902424
05/03/2012 FR
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840257112 05/09/2012
003
Tit.POLYDIST AMÉRICA LATINA COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE RESINAS E
PRODUTOS PETROQUÍMICOS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10824509000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POLYDIST AMERICA LATINA

CFE(4) 26.1.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio , importação , exportação e
distribuição de resinas termoplásticas, plásticas e de
produtos petroquímicos, materiais compostos,
resinas poliméricas, compósitos de fibras sintéticas e
naturais, máquinas e equipamentos para fabricação
e produção de perfis de compósitos, assessoria,
consultoria, intermediação, estruturação em gestão
de negócios.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840257120 05/09/2012
003
Tit.CVS PHARMACY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8536163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SEND TO CARD
NCL(10) 35 serviços de farmácias no varejo,
incluindo programa de incentivo na forma de bônus
para clientes.
Prior.:85/564,615
08/03/2012 US
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840257139 05/09/2012
003
Tit.RAPISCAN SYSTEMS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7664311
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CERTSCAN
NCL(10) 09 software para gerenciamento de dados e
informações de pagamento e para uso em controle
de ativos.
Procurador: NELLIE D SHORES

003
No.840257147 05/09/2012
003
Tit.POLIMPORT - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
LTDA (BR/SP)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00436042004752
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DR. SKIN BIO EMOTION

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 gel de silicone para redução de
cicatrizes exceto para uso medicinal.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840257155 05/09/2012
003
Tit.SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16404287000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEO AUTOCOPIATIVO

CFE(4) 26.4.9; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 16 todos os tipos de papéis incluídos nesta
classe.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GLOWLIGHT
NCL(10) 09 aparelhos informáticos e eletrônicos, a
saber: ecrãs, quadros e painéis eletrônicos e
informáticos de visualização e táteis, ecrãs eletrosóticos, quadros, painéis e ecrãs de plasma,
mostradores e ecrãs amoled, ecrãs de cristais
líquidos (lcd); ecrãs de led para ou para uso com
aparelhos portáteis, leitores de livros eletrônicos,
computadores "tablet" e aparelhos informáticos
eletrônicos; dispositivos eletrônico portáteis, a saber:
leitores
(aparelhos)
de
livros
eletrônicos,
computadores, computador "tablet" (com caneta
digital), aparelhos informáticos portáteis e móveis,
telefones inteligentes e aparelhos portáteis para
descarregamento, armazenagem, sincronização,
transmissão contínua, transmissão com fios, sem fio
e wi-fi, amostragem, empréstimo, partilha, troca,
visualização, recebimento, leitura, aquisição e
acesso a publicações eletrônicas e digitais
descarregáveis e meios digitais contendo livros,
jornais, revistas, periódicos, imagens digitais, sítios
de web, música, jogos e outros conteúdos digitais de
entretenimento e acessórios para os mesmos;
publicações eletrônicas descarregáveis sob a forma
de livros de ficção e de não ficção, revistas, como
jornais, revistas, periódicos, manuais e guias sobre
uma variedade de temas; livros de áudio sob a forma
de obras de ficção e de não ficção sobre uma
variedade de temas; ficheiros mp3 (descarregáveis),
gravações de mp3, painéis de conversação on-line,
"webcasts" (difusão pela web), seminários via web
("webinars") e ficheiros de áudio ("podcasts")
contendo
notícias,
atualidades,
música
e
informações de entretenimento de caráter geral,
livros de áudio sobre uma variedade de temas e
emissões noticiosas.
Prior.:85/594,705
11/04/2012 US
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840257198 05/09/2012
003
Tit.POLIMPORT - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00436042004752
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DR. SKIM BIO EMOTION

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 cosméticos em geral.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840257210 05/09/2012
003
Tit.ROCK AND ROLL RELIGION, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7600445
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BABY ROCKA
NCL(10) 25 blusas, camisas, camisetas, moletons,
jeans, casacos, coletes, calças.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840257228 05/09/2012
003
Tit.ROCK AND ROLL RELIGION, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7600445
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VINTAGE CONCERT
NCL(10) 25 blusas, camisas, camisetas, moletons,
jeans, casacos, coletes, calças.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840257236 05/09/2012
003
Tit.ROCK AND ROLL RELIGION, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7600445
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROCK AND ROLL RELIGION
NCL(10) 25 blusas, camisas, camisetas, moletons,
jeans, casacos, coletes, calças.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840257244 05/09/2012
003
Tit.JOY MM DELAWARE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0218014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DYNACUT
NCL(10) 07 equipamento de mineração, a saber,
máquinas de mineração contínua em rocha dura.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840257252 13/08/2012
003
Tit.FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO ME (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 70107065000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CERAMICA PINTURAS

No.840257163 05/09/2012
003
Tit.RAPISCAN SYSTEMS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7664311
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CERTSCAN
NCL(10) 42 serviços de projeto e desenvolvimento
de software para o gerenciamento de dados e
informações sobre pagamento e para uso em
controle de ativos.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840257171 05/09/2012
Tit.SANCHEZ CANO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03594123000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FINI CLÉT'S

003
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 gel de silicone para redução de
cicatrizes para uso medicinal.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840257201 05/09/2012
003
Tit.POLIMPORT - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00436042004752
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RETRATTA

CFE(4) 1.17.17; 7.15.1; 27.5.4
NCL(10) 19 fabricação de artefatos cerâmicos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840257260 16/08/2012
Tit.FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
JÚNIOR (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01048173488
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRANCISCO OLIVEIRA

CFE(4) 26.1.6; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 30 chicletes sem açucar.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840257180 05/09/2012
Tit.BARNESANDNOBLE.COM LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702730

003

CFE(4) 2.1.19; 8.7.25; 17.5.1; 27.5.1
NCL(10) 44 serviço de nutrição

003
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Procurador: O PRÓPRIO.
No.840257350 06/09/2012
003
Tit.CAMISAS POLO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01541910000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAMISAS POLO

CFE(4) 27.5.1; 28.19
NCL(10) 25 fabricação de artigos do vestuário.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840257368 06/09/2012
003
Tit.ECOIMP COMÉRCIO ATACADISTA DE
MERCADORIAS EM GERAL LTDA MR (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12671084000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ECOIMP
NCL(10) 35 comércio, importação, exportação,
representação e distribuição de artigos de madeira,
decoração, brinquedos, utilidades domésticas.
Procurador: SANDRO WUNDERLICH
No.840257376 06/09/2012
003
Tit.ARESE PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07670111000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CALCICHELL
NCL(10) 29 complemento nutricional, suplemento
vitamínico e/ou mineral, suplemento alimentar.
Procurador: FABIO MAIA CÔRTES
No.840257384 06/09/2012
003
Tit.ARESE PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07670111000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZIRVIT
NCL(10) 29 complexo nutricional, suplemento
vitamínico e/ou mineral, suplemento alimentar.
Procurador: FABIO MAIA CÔRTES
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privados em uma comunidade virtual; software para
enviar mensagens eletrônicas privadas individuais
ou em grupo, em uma comunidade virtual; software
para garantir suporte ou conversações de vendas
com consumidores de uma rede de computador de
uma empresa; software para utilizar na criação de
comunidades anime de computador; software para
monitorar redes sociais de computador; software
para recomendar conteúdos em uma comunidade
virtual; software para permitir a compra de
aplicativos leves a serem utilizados em uma
comunidade virtual; software para microblogues;
software para analítica da comunidade e análise
sentimental; software para integração com
ferramentas de produtividade de terceiros.
Procurador: REGINA GARGIULO NEVES DA SILVA
No.840257422 06/09/2012
003
Tit.JIVE SOFTWARE, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8761418
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JIVE
NCL(10) 35 serviços de consultoria de negócios na
área
de
desenvolvimento
de
funcionários
colaborativos e comunidades públicas e adoção e
integração de sistemas corporativos existentes com
software de rede social de computador
Procurador: REGINA GARGIULO NEVES DA SILVA
No.840257430 06/09/2012
003
Tit.LP SANTANA INFORMÁTICA LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15808550000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HOJI INFORMÁTICA
NCL(10) 35 comércio de equipamentos e materiais
de
informática,
telefonia,
comunicação,
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
Procurador: RODRIGO DONATO FONSECA
No.840257449 06/09/2012
003
Tit.LP SANTANA INFORMÁTICA LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15808550000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HOJI INFORMÁTICA
NCL(10) 37 serviços de instalação, manutenção e
reparação de computadores e equipamentos de
informática.
Procurador: RODRIGO DONATO FONSECA
No.840257457 06/09/2012
Tit.SOARES IMÓVEIS LTDA ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08611635000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOARES IMOVEIS

003

Tit.SOCIN SOLUÇÕES COMERCIAIS
INTEGRADAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68319656000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOCIN

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
software, programas e sistemas para computador.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.840257481 06/09/2012
003
Tit.VOLTA INDUSTRIAL AGROPECUARIA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45450285000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VOLTA
NCL(10) 35 comércio, representação, importação e
exportação de máquinas indústriais, tanques,
reservatórios e recipientes criogênicos para
acondicionar e conservar sêmen para inseminação
artificial, bem como suas partes e componentes
Procurador: CARLOS EDUARDO CALVIELLI
BERÉA
No.840257490 06/09/2012
003
Tit.DENTSCARE LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05106945000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NANO SYNT
NCL(10) 05 material para enxertia óssea para uso
odontológico.
Procurador: MARIS MAIZA VIEIRA SEILER
No.840257503 06/09/2012
003
Tit.ARTAMA METALMECANICA LIMITADA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84432491000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARTAMA

No.840257392 06/09/2012
003
Tit.ARESE PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07670111000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITAX DERM
NCL(10) 29 complemento nutricional, suplemento
vitamínico e/ou mineral, suplemento alimentar.
Procurador: FABIO MAIA CÔRTES
No.840257406 06/09/2012
003
Tit.ARESE PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07670111000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITAX D3
NCL(10) 29 complemento nutricional, suplemento
vitamínico e/ou mineral, suplemento alimentar.
Procurador: FABIO MAIA CÔRTES
No.840257414 06/09/2012
003
Tit.JIVE SOFTWARE, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8761418
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JIVE
NCL(10) 09 software para rede social de computador
em uma empresa comercial e entre consumidores;
software para controlar e administrar aplicativos de
servidor de rede, na área de colaboração entre
empresas, criação de conteúdo e transmissão de
documentos; software para grupos de chat e
mensagens instantâneas em comunidades virtuais;
software para estabelecer sub -grupos públicos e

CFE(4) 7.1.12; 27.5.1
NCL(10) 36 gestão e administração da propriedade
imobiliária.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840257465 06/09/2012
003
Tit.ROGERIA ELANE BRAGA BASTOS COMÉRCIO
ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12435492000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CANTO ÚNICO
NCL(10) 25 artigos do vestuário e prática de
esportes; produtos confeccionados de couro e
imitação de couro.
Procurador: MARLENE DOS SANTOS
No.840257473 06/09/2012

003

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, importação e exportação de:
niveladores para docas eletro hidráulica; niveladores
para docas hidráulicas manuais; plataformas
elevadoras para caminhões; caixas aramadas para
armazenagem e acondicionamento de materiais;
caixas desarmáveis; caixas empilháveis; plataforma
de metal para carga; recipientes de metal; caixas de
metal comum; estrados de metal; paletes de metal;
andaimes de metal; mezaninos de metal; batentes
de metal; engates de metal; caixas de metal comum;
baús de metal; cestos de metal; cestos aramados;
construção de metal; chapas e placas de metal;
conteiner de metal; container tipo rack, container
aramado; grades de metal; telas de metal;
plataformas de metal; plataformas para docas;
plataformas pré-fabricadas; rodízios e rodas de
metal; tubos de metal; cilindros tubulares hidráulicos;
elevadores; monta carga; monta carga para
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caminhões; elevadores de carga; elevadores de
carrocerias; elevadores para caminhões; elevadores
inclináveis; elevadores para agricultura; suporte para
caminhões; suporte para carretas; alimentadores
(parte de máquinas); mesas pantográficas; mesas
elevadoras; aparelhos para elevação; guindastes;
empilhadeira; empilhadeiras de garfos; elevadores
de
carrocerias;
carrinhos;
carros;
carretas
bidirecionais; carretas industriais; carros hidráulicos
rodo pallet; carrinhos de tração manual; carrinhos de
tração elétricas; carrinhos de movimentação de
materiais; carros hidráulicos de elevação e bateria;
carros hidráulicos tracionados; carros plataforma;
empilhadeiras sub apoiadas hidráulicas manual;
empilhadeiras sub apoiadas manual; empilhadeiras
sub apoiadas hidráulica tracionada; empilhadeiras
sub apoiadas de elevação hidráulica a bateria;
carros plataformas; transportadores de tambor;
transportadores
de
engradados;
carrinhos
movimentadores de pallets.
Procurador: MARIS MAIZA VIEIRA SEILER
No.840257511 06/09/2012
003
Tit.COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77890846000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VALOR INOVAÇÃO

DIRMA – Despachos em Pedidos 411

CFE(4) 3.1.24; 18.2.17; 27.5.25
NCL(10) 21 coletor de fezes canina; comedouro para
animal; bebedouro para animal; caixa para passeio
de animal; escova e pente para animal
No.840257562 06/09/2012
003
Tit.NIPRO CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0144843
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOCUBE
NCL(10) 10 aparelhos e instrumentos médicos,
oxigenadores , componentes e conexões dos
mesmos.
Procurador: MAGNUS ASPEBY / CLAUDIO
SZABAS
No.840257570 06/09/2012
003
Tit.SWISS WATCH INTERNATIONAL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8730644
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SWISS LEGEND

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 compartilhar conhecimento, instigar
debates, disseminar cultura, organização de forum
de inovação.
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.840257538 06/09/2012
003
Tit.XIAMEN NBR BEARING COMPANY LIMITED
(CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8761396
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NBR

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 1. mancal, partes de máquinas; 2.
mancais ordinários; 3. rolamentos de esfera; 4. junta
universal, juntas de cardan; 5. selos mecânicos; 6.
correntes de transmissão, exceto para veículos
terrestres; 7. rolamentos; 8. eixo de mancal, para
transmissão; 9. engrenagens; 10. transmissão,
exceto para veículos terrestres
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.840257554 06/09/2012
003
Tit.MOLECÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM ANIMAIS E PROPAGANDA LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10836198000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PAPACÃO

CFE(4) 24.1.3; 27.5.1
NCL(10) 10 metais preciosos e suas ligas e produtos
dessas matérias ou folheados, não incluídos em
outras classes; jóias, pedras preciosas; relojoaria e
instrumentos cronométricos; relógios [de parede ou
de sala]; relógios de pulso; relógios despertadores;
relógios de controle, cronógrafos [relógios],
cronômetros [cronógrafo], cronômetros [relógios de
precisão]; mostradores de relógios; caixas de metal
precioso; caixas para jóias; jóias (caixas para -);
caixas de relógios de pulso; relógios [de parede ou
de sala] (caixas de -); estojos de relógios de pulso;
estojos para relojoaria; adereços [jóias e bijuterias];
berloques [jóias e bijuterias]; controle (relógios de -);
correntes de relógios; mecanismos de relógios;
mecanismos de relojoaria; molas de relógios;
ponteiros [relojoaria]; pulseiras de relógio, pulseiras
de relógios; relógios (correntes de -), relógios [molas
de -], relógios (pulseira de -), relógios (vidros de -);
tambores [relojoaria]; vidros de relógios.
Prior.:244877
07/03/2012 IL
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.840257589 06/09/2012
003
Tit.CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11114284000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIQUIDACAO MALUCA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos [lâminas] de barbear; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de aquecimento;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de distribuição de água; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos

dentários; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos ortopédicos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de discos acústicos; comércio
(através de qualquer meio) de ferramentas manuais;
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de escrever; comércio (através
de qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de medição;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de porcelana; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria; comércio (através de
qualquer meio) de espelhos; comércio (através de
qualquer meio) de flores artificiais; comércio (através
de qualquer meio) de fotografias; comércio (através
de qualquer meio) de guarda-sóis; comércio (através
de qualquer meio) de instrumentos musicais;
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de sinalização; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para
encadernação; comércio (através de qualquer meio)
de bengalas; comércio (através de qualquer meio)
de móveis; comércio (através de qualquer meio) de
pincéis; comércio (através de qualquer meio) de
escovas; comércio (através de qualquer meio) de
material de instrução e de ensino; comércio (através
de qualquer meio) de botões [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos náuticos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro; comércio (através de qualquer meio) de
guarda-chuvas; comércio (através de qualquer meio)
de carpetes e tapetes; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
instalações sanitárias; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cronométricos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de pesagem; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cutelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de decorações para árvores de natal;
comércio (através de qualquer meio) de fósforos;
comércio (através de qualquer meio) de colchetes e
ilhoses [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de alfinetes e agulhas [artigos de
armarinho]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de secagem; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cinematográficos; comércio (através de
qualquer meio de aparelhos e instrumentos para
conduzir, interromper, transformar, acumular, regular
ou controlar eletricidade; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para fumantes; comércio (através de
qualquer meio) de materiais para artistas; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de cozimento; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de produção de vapor; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
ventilação; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de salvamento; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de chapelaria;
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de aparelhos de locomoção por terra,
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por ar ou por água; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores; comércio (através de qualquer
meio) de loções para os cabelos; comércio (através
de qualquer meio) de máquinas de calcular;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos; comércio (através de qualquer meio) de
redes; comércio (através de qualquer meio) de
capachos e esteiras; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de ensino;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
animais; comércio (através de qualquer meio) de
papel e papelão; comércio (através de qualquer
meio) de pentes e esponjas.
Procurador: ANA AMÉLIA ARARIPE
MONTENEGRO
No.840257597 06/09/2012
003
Tit.ELEVEM ELEVADORES LTDA EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05412001000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ELEVEM ELEVADORES

CFE(4) 26.1.6; 26.15.25; 27.5.1
NCL(10) 09 talhas elétricas; cancelas e catracas
eletromecânicas; portas e portões automáticos;
quadros de comando e placas eletrônicas de
comando; dosadores de quantidades.
Procurador: A PROVINCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.840257600 06/09/2012
003
Tit.ELEVEM ELEVADORES LTDA EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05412001000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ELEVEM ELEVADORES

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00357598000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MJ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 fabricação de carrocerias de caminhão;
fabricação de cabines de caminhão; fabricação de
reboques e semi-reboques de caminhão; fabricação
de caçambas de caminhão.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840257651 06/09/2012
003
Tit.HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8305978
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE SUB
NCL(10) 32 cervejas, águas minerais e águas com
gás e bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e
sucos de frutas; xaropes e preparações para fazer
bebidas.
Prior.:1243310
07/03/2012 BX
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.840257660 06/09/2012
003
Tit.BIRNFELD & VOGT LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16704913000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PERSONALLI MOVEIS
NCL(10) 20 móveis para cozinha; móveis para sala;
móveis para banheiro; móveis para quarto; móveis
para escritório.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 36 serviços de administração de loteamento
urbano e rural; serviços de planejamento de
empreendimentos imobiliários; incorporação de
imóvel.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840257708 06/09/2012
003
Tit.HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8305978
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE SUB
NCL(10) 07 acessórios de torneiras e bombas para
dispensação de bebidas geladas para serem usadas
em combinação com aparelhos para refrigeração de
bebidas..
Prior.:1243310
07/03/2012 BX
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA & CIA.
No.840257724 06/09/2012
Tit.AUTORIZADA DO MPS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12224803000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ITEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.25
NCL(10) 37 serviços de manutenção e reparação de
computadores,
periféricos,
equipamentos
de
informática e eletrônicos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840257740 06/09/2012
003
Tit.ALESSANDRA MOREIRA ALIMARI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15203159000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DASLE

CFE(4) 26.1.6; 26.15.25; 27.5.1
NCL(10) 07 elevadores de pessoas em seu estado,
de carga e de obras; monta-cargas; niveladores para
docas; transportadores de alvo; e peças de
reposição para os produtos retro-mencionados.
Procurador: A PROVINCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
003

No.840257643 06/09/2012
003
Tit.M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA
(BR/RS)

003

No.840257678 06/09/2012
003
Tit.HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8305978
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE SUB
NCL(10) 11 aparelhos para refrigeração de bebidas
para serem usados em combinação com acessórios
de torneiras e bombas para dispensação de bebidas
geladas.
Prior.:1243310
07/03/2012 BX
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.840257686 06/09/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05209092000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ASBIN ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
DA ABIN

No.840257635 06/09/2012
Tit.LEANDRO AUGUSTO HILGERT (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06169134000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CANA SACANA
NCL(10) 33 cachaça
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840257694 06/09/2012
Tit.CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07965232000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GOLDEN TIJUCA

CFE(4) 1.1.3; 2.1.25; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 41 atividades de associações de defesa de
direitos sociais, culturais e arte. academia de
ginástica; academias; competições desportivas;
exposição para fins culturais e educativos;
organização de competições desportivas.
Procurador: O PROPRIO

CFE(4) 27.5.1

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 413

NCL(10) 35 comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios em geral, roupas, sapatos e
acessórios, tais como óculos e bolsas, comércio
varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal (cremes, perfumes, cremes dentais)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840257759 06/09/2012
003
Tit.FARMACIA DE MANIPULAÇÃO NEOFARMA
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54948393000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PHOTOPEEL C3
NCL(10) 03 gel
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840257775 06/09/2012
003
Tit.FARMACIA DE MANIPULAÇÃO NEOFARMA
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54948393000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CROMOBLUE
NCL(10) 03 gel
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840257783 06/09/2012
003
Tit.FARMACIA DE MANIPULAÇÃO NEOFARMA
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54948393000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CROMOHAIR C3
NCL(10) 03 tônico capilar
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840257791 06/09/2012
003
Tit.TV ÔMEGA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02131538000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FAMOSA NA TV
NCL(10) 41 entretenimento [lazer], (informações
sobre - >; (programas de entretenimento de - >; rádio
e televisao (produção de programas de -); filmagem
em video; estúdios de gravação (serviços de.);
serviço de imagem digital; televisão (programas de
entretenimento de.); produção de filme, produção de
programas de rádio e televisão; televisão e rádio
(produção de programas de - ); serviço de
concepção de programa de tv/radio; programa a ser
exibido pelo canal 09 (nove> de televisão
Procurador: FABIANE FRANCO LACERDA
No.840257805 06/09/2012
003
Tit.FARMACIA DE MANIPULAÇÃO NEOFARMA
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54948393000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CROMORED
NCL(10) 03 gel
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.16; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de suprimentos de informática,
cartuchos, tonners para impressoras, fotocopiadoras,
multifuncionais, fax
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA
No.840257830 06/09/2012
003
Tit.LIVING PROOF, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6928919
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: YOU ARE THE LIVING PROOF
NCL(10) 03 cosméticos e preparações cosméticas;
preparações para os cuidados dos cabelos; produtos
de higiene pessoal não medicamentosos
Prior.:85/580,616
27/03/2012 US
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840257848 06/09/2012
011
Tit.SET NEW LOG TRANSPORTES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11147814000170
*O PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA
APRESENTADO NÃO ESTÁ ASSINADO E/OU
IDENTIFICADO. APRESENTE NOVO
FORMULÁRIO, OBSERVANDO AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MANUAL
DO USUÁRIO. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
No.840257856 06/09/2012
003
Tit.PPG INDUSTRIES OHIO, INC., SOCIEDADE
NORTE AMERICANA (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4969618
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLEANSLATE
NCL(10) 01 substâncias químicas para o tratamento
de água para piscinas; substâncias químicas para o
tratamento industrial e municipal de água residual.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840257880 06/09/2012
Tit.CAMPER, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6549071
Apres.: Tridimensional ; Nat.: De Produto
Marca: CAMPER

003

No.840257813 06/09/2012
003
Tit.FARMACIA DE MANIPULAÇÃO NEOFARMA
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54948393000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NATURAL SKIN
NCL(10) 03 gel
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840257821 06/09/2012
003
Tit.TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09641048000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECH LASER

CFE(4) 9.9.1; 27.5.1
NCL(10) 25 calçados (exceto calçados ortopédicos)
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840257899 06/09/2012
Tit.VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÔNICO,
CONSULTORIA E MULTIMÉDIA S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8730660
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ECONSTROI

003

NCL(10) 35 publicidade; gestão de negócios
comerciais; adminsitração comercial; trabalhos de
escritório, incluindo apresentação de produtos em
meios de comunicação, para fins de venda a varejo,
gestão de arquivos informatizados; consultoria
profissional em matéria de negócios comerciais;
fornecimento de espaço publicitário numa plataforma
web interoperável para comércio eletrônico;
organização de exposições e feiras industriais para
fins comerciais e publicitários; compilação e
sistematização de informação em bases de dados de
informática; pesquisa de dados em arquivos de
informática para terceiros; investigação comercial e
estudos de marketing; aconselhamento para
consumidores, gestão de negócios comerciais e
consultoria em organização, assistência na direção
de negócios, assistência em gestão comercial ou
industrial, todos relacionados com a direção de
negócios comerciais para soluções de software para
o comércio eletrônico.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840257902 06/09/2012
003
Tit.PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL
OPERATIONS SA (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5060150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BORN IN PARADISE
NCL(10) 03 sabões, artigos de perfumaria, óleos
essenciais, preparações para o cuidado com o corpo
e a beleza, loções capilares, dentifrícios
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840257910 06/09/2012
003
Tit.ASUSTEK COMPUTER CORPORATION (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0259381
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ASUS TAICHI

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 09 notebook; computadores portáteis;
tablet; laptops; mouse de computador; monitores de
exibição
do
computador;
unidades
de
processamento central do computador; leitores de
discos compactos; computadores pessoais; placasmãe; leitor de livros eletrônicos; telefones móveis;
assistentes pessoais digitais (pda); placas de
interface de computador; dispositivos de redes de
computadores, a saber, controladores de interface
de rede, roteadores, hubs, pontes, comutadores e
repetidores; drivers de software; software de
computador e firmware para programas de operação
de sistema; monitores de cristal líquido de
computador; terminais de computador; cartões de pc
(computador pessoal) para uso no armazenamento e
comunicação; estojos adaptados para laptops;
hardware de computador; software de computador;
leitores de áudio e vídeo digital; microfones; altofalantes para computadores; caneta de computador
(stylus); capas protetoras e estojos para tablet.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840257929 06/09/2012
003
Tit.TANGOE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8976627
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FAMZEE
NCL(10) 09 software aplicativo, software de
computador no campo de serviços de voz e dados, a
saber,
software
para
gerenciamento,
acompanhamento,
auditoria,
planejamento
e
aquisição de sistema de telecomunicações fixa,
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móvel e convergente, software de computador
aplicativo para telefones celulares, media players
portáteis e desktop, computadores portáteis e laptop,
a saber, software para visualização, monitoramento,
verificação e acompanhamento de atividade do
usuário para facilitar os controles de custos de
telecomunicações, controles administrativos e
controles parentais, fornecendo recursos como a
prevenção projeto de lei, choque de gestão,
tratamento para gerenciamento, bloqueio e
dispositivos limpeza, rastreamento de localização
com alertas de geo-fencing, alertas de velocidade
para motores de veículos, blacklist 1 whitelist
controles de chamadas de telefone, monitoramento
de conteúdo, dispositivo para aplicação de política
de privacidade com base no uso, localização, hora
do dia e outras restrições administrativas definidas,
anti-bullying, mensagens, listas de notificação,
alertas emergência e rastreamento de localização,
listas de contato de botão emergencial, texto e
alertas enquanto dirige monitores, além outra
monitoramento,
acompanhamento,
alerta
e
caracteristicas de controle.
Prior.:85640991
01/06/2012 US
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840257937 06/09/2012
003
Tit.BELEZA NATURAL CABELEREIROS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73249286000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BN BELEZA NATURAL
NCL(10) 41 serviços de ensino e treinamento em
desenvolvimento
pessoal,
notadamente
de
profissionais atuantes no setor de tratamento,
cuidado e embelezamento de cabelos, pele, mãos e
serviços de estética, organização de eventos e
concursos de beleza
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840257945 06/09/2012
003
Tit.BELEZA NATURAL CABELEREIROS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73249286000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BN BELEZA NATURAL
NCL(10) 35 comércio, por qualquer meio dos
seguintes artigos: produtos para higiene, cuidados,
tratamento
sem
função
medicamentosa
e,
embelezamento de cabelos; produtos para higiene,
cuidados, tratamento sem função medicamentosa e,
embelezamento da pele; estojo cosmético; estojos
cosméticos de brinquedos com cosméticos reais;
cosméticos; artigos de perfumaria; perfumes; loções
cosméticas; loções cosméticas para uso feminino;
loções cosméticas para uso masculino; loções
cosméticas para uso infantil; artigos cosméticos e de
perfumaria, incluídos nesta classe para uso adulto e
infantil; lenços umedecidos com loções cosméticas;
colônias, preparações para ondular cabelos;
preparações para alisar cabelos; shampoos,
condícionadores e creme de pentear cabelos;
produtos para colorir ou descobrir cabelos; produtos
para amaciar cabelos; cremes cosméticos; produtos
descolorantes para uso cosmético; produtos
depilatórios; produtos para proteção ao sol;
decalques coloridos para uso cosmético; leites e
loções para uso cosmético; produtos para
maquiagem; produtos para remover maquiagem;
cremes e pomadas com finalidades cosméticas para
uso
adulto
e
infantil;
sabonetes;
talcos,
desodorantes;
saches
perfumados;
produtos
cosméticos para higiene, cuidados, tratamento sem
função medicamentosa e embelezamento das
unhas; produtos cosméticos para higiene, cuidados,
tratamento
sem
função
medicamentosa
e
embelezamento de mãos e pés; produtos para
hidratar, nutrir e amaciar a pele do corpo e do rosto;
óleos para uso cosmético e de perfumaria; algodão e
hastes de algodão para uso cosmético; produtos
cosméticos para animais, sem função terapêutica;
produtos para utilização em salão de cabeleireiros;
produtos para utilização em centros de estética;
produtos para higiene, cuidados e estética de mãos
e pés.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
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No.840257953 06/09/2012
003
Tit.GEA FARM TECHNOLOGIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7378050
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BI-SEPT
NCL(10) 05 desinfetantes de tetos para uso em
vacas leiteiras.
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840257961 06/09/2012
003
Tit.GEA FARM TECHNOLOGIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7378050
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PEDICURX
NCL(10) 03 detergentes, aditivos e soluções para
pedilúvio para tratamento e prevenção de
claudicação em animais de criação.
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840257970 06/09/2012
003
Tit.BELEZA NATURAL CABELEREIROS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73249286000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BN BELEZA NATURAL
NCL(10) 16 revistas, catálogos, boletins, encartes, ,
voltados para assuntos de beleza, tratamento e
embelezamento de cabelos e estética pessoal;
lenços de papel para retirar maquiagem
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840257996 06/09/2012
003
Tit.POWER BOX AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8722838
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GMC GLOBAL MACHINERY COMPANY

No.840258011 06/09/2012
003
Tit.POWER BOX AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8722838
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRITON
NCL(10) 08 aparelhos para processamento de
madeira, "biscuit joiner", brocas para madeira
[woodbits], brocas para debastar [router bits,
braçadeiras, discos de lixa, lixadeira orbital;
ferramentas manuais e implementos (manuais);
instrumentos e ferramentas para cortar ("cutlery");
armas portáteis; navalhas; chaves (incluindo chaves
de catraca, chaves de caixa, desandadores para
machos, chaves dinamométricas"; jogos de
soquetes, chaves de soquete, soquetes, chaves
para parafusos de cabeça cilíndrica com encaixe,
soquetes manuais, alicates, pás, machados, facas,
garfos (ferramentas manuais), sacos de ferramentas
(cheias), serras, braçadeiras, tornos, chaves
inglesas; bocados de broca; peças, partes de ajuste
e acessórios para os produtos referidos
anteriormente.
Procurador: WALTER W. PALMER
No.840258020 06/09/2012
003
Tit.SCOTT USA LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4873874
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLASMA
NCL(10) 12 bicicletas, quadros e componentes de
bicicletas, particularmente amortecedores, punhos
de bicicleta, selins e guidões.
Prior.:52818/2012
09/03/2012 CH
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840258038 06/09/2012
003
Tit.POWER BOX AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8722838
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GMC GLOBAL MACHINERY COMPANY

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 máquinas para processamento de
madeira; "biscuit joiner", brocas para madeira
["woodbits"], brocas para debastar ["router bits"],
braçadeiras, discos de lixa, lixadeira orbital;
máquinas ferramentas; motores (exceto para
veículos terrestres); uniões e correias de
transmissão (exceto para veículos terrestres);
implementos agrícolas além dos operados
manualmente;
ferramentas
elétricas;
chaves
(incluindo chaves de catraca, chaves de caixa,
desandadores
para
machos,
e
chaves
dinamométricas), jogo de soquetes, chaves de
soquete, soquetes, chaves para parafusos de
cabeça cilíndrica com encaixe, ferros de soldar
(incluindo os operados a gás, operados a gás com
temperatura controlada e/ou elétricos), pás, facas,
lâminas, serras, serras manuais, serras elétricas
operadas manualmente, braçadeiras, tornos, chaves;
brocas; peças, partes de ajuste e acessórios para os
produtos referidos anteriormente.
Procurador: WALTER W. PALMER
No.840258003 06/09/2012
003
Tit.POWER BOX AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8722838
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRITON
NCL(10) 20 bancadas, bancos para tornos, bancos
de ferramentas, cavaletes, cavaletes para serrar,
caixas de ferramentas, estações de trabalho,
prateleiras de armazenamento, prateleiras de
ferramentas, tornos, respectivas peças e partes de
ajuste.
Procurador: WALTER W. PALMER

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 08 aparelhos para processamento de
madeira, "biscuit joiner", brocas para madeira
[woodbits], brocas para debastar [router bits,
braçadeiras, discos de lixa, lixadeira orbital;
ferramentas manuais e implementos (manuais);
instrumentos e ferramentas para cortar ("cutlery");
armas portáteis; navalhas; chaves (incluindo chaves
de catraca, chaves de caixa, desandadores para
machos, chaves dinamométricas"; jogos de
soquetes, chaves de soquete, soquetes, chaves
para parafusos de cabeça cilíndrica com encaixe,
soquetes manuais, alicates, pás, machados, facas,
garfos (ferramentas manuais), sacos de ferramentas
(cheias), serras, braçadeiras, tornos, chaves
inglesas; bocados de broca; peças, partes de ajuste
e acessórios para os produtos referidos
anteriormente.
Procurador: WALTER W. PALMER
No.840258054 06/09/2012
003
Tit.POWER BOX AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8722820
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRITON
NCL(10) 06 metais comuns e suas ligas; materiais
de construção metálicos; construções metálicas
transportáveis; materiais de metal para vias férreas;
cabos não elétricos e fios de metal comum;
ferragens, pequenos artigos de ferragem; tubos de
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metal; cofres; produtos de metal comum não
incluídos em outras classes; minérios de metal;
cabos e fios não elétricos de metal comum;
parafusos de cabeça cilíndrica com encaixe, caixas
de ferramentas de metal, aparelhos para fixação de
peças de madeira (bancos para tornos), parafusos
(incluindo parafusos de autoperfuração, auto
rosqueantes, roscados e parafusos para madeira);
bancadas, bancos para tornos, bancos de
ferramentas, cavaletes, cavaletes para serrar, caixas
de ferramentas, estações de trabalho, prateleiras de
armazenamento, prateleiras de ferramentas, peças
de tornos, peças e partes de ajuste para os produtos
referidos anteriormente.
Procurador: WALTER W. PALMER
No.840258062 06/09/2012
003
Tit.ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03243617000126
Apres.: Mista ; Nat.: Certific.
Marca: SELO DE QUALIFICAÇÃO ONA

CFE(4) 26.1.14; 26.11.12; 26.11.25; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços de controle de qualidade na
área médica e de saúde.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA
No.840258070 06/09/2012
003
Tit.TANGOE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8976627
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TANGOE
NCL(10) 42 serviços de gerenciamento de contas
que permitem aos usuários vizualizar remotamente,
monitorar, digitalizar e controlar a atividade de conta
de usuário para facilitar os controles de custos de
telecomunicações, controles administrativos e
controles parentais, fornecendo recursos como a
prevenção projeto de lei, choque de gestão,
tratamento para gerenciamento, bloqueio e
dispositivos limpeza, rastreamento de localização
com alertas de geo-fencing, alertas de velocidade
para motores de veículos, blacklist / whitelist
controles de chamadas de telefone, monitoramento
de conteúdo, dispositivo para aplicação de política
de privacidade com base no uso, localização, hora
do dia e outras restrições definidas pelo
administrador, anti-bullying, mensagens, listas de
notificação, alertas emergência e rastreamento de
localização, listas de contato de botão emergencial,
texto e alertas enquanto dirige monitores, além outra
monitoramento, análise, alerta e caracteristicas de
controle.
Prior.:85679771
17/07/2012 US
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840258089 06/09/2012
003
Tit.TANGOE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8976627
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TANGOE
NCL(10) 35 serviços de negócios para o
gerenciamento, acompanhamento, auditoria e
planejamento
de
uma
organização
de
telecomunicações fixas, móveis e convergentes,
infra-estrutura de telecomunicações, uso de
telecomunicações e ativos de telecomunicações,
aquisição, a saber, compra de serviços de voz e
dados de telecomunicações e ferramentas para
terceiro, serviços de análise de custos para serviços
de voz e de dados de telecomunicações incluindo
gerenciamento de despesas de comunicação de

DIRMA – Despachos em Pedidos 415

empresas
de bens e serviços, incluindo
planejamento
e
suprimentos,
aquisições
e
provisionamento, inventário e gerenciamento de uso,
processamento de faturas, gerenciamento de
despesas,
distribuição
e
contabilidade,
e
desativação e eliminação de ativos, e software
utilizado em associação com os mesmos.
Prior.:85679771
17/07/2012 US
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840258097 06/09/2012
003
Tit.TANGOE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8976627
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TANGOE
NCL(10) 09 software aplicativo, software de
computador no campo de serviços de voz e dados, a
saber,
software
para
gerenciamento,
acompanhamento,
auditoria,
planejamento
e
aquisição de sistema de telecomunicações fixa,
móvel e convergente, software de computador
aplicativo para telefones celulares, media players
portáteis e desktop, computadores portáteis e laptop,
a saber, software para visualização, monitoramento,
verificação e acompanhamento de atividade do
usuário para facilitar os controles de custos de
telecomunicações, controles administrativos e
controles parentais, fornecendo recursos como a
prevenção projeto de lei, choque de gestão,
tratamento para gerenciamento, bloqueio e
dispositivos limpeza, rastreamento de localização
com alertas de geo-fencing, alertas de velocidade
para motores de veículos, blacklist 1 whitelist
controles de chamadas de telefone, monitoramento
de conteúdo, dispositivo para aplicação de política
de privacidade com base no uso, localização, hora
do dia e outras restrições definidas pelo
administrador, anti-bullying, mensagens, listas de
notificação, alertas emergência e rastreamento de
localização, listas de contato de botão emergencial,
texto e alertas enquanto dirige monitores, além outra
monitoramento, análise, alerta e características de
controle.
Prior.:85679771
17/07/2012 US
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840258100 06/09/2012
003
Tit.TANGOE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8976627
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FAMZEE
NCL(10) 42 serviços de gerenciamento de contas
que permitem aos usuários visualizar remotamente,
monitorar, digitalizar e controlar a atividade de conta
de usuário para facilitar os controles de custos de
telecomunicações, controles administrativos e
controles parentais, fornecendo recursos como a
prevenção projeto de lei, choque de gestão,
tratamento para gerenciamento, bloqueio e
dispositivos limpeza, rastreamento de localização
com alertas de geo-fencing, alertas de velocidade
para motores de veiculos, blacklist 1 whitelist
controles de chamadas de telefone, monitoramento
de conteúdo, dispositivo para aplicação de politica
de privacidade com base no uso, localização, hora
do dia e outras restrições definidas pelo
administrador, anti-bullying, mensagens, listas de
notificação, alertas emergência e rastreamento de
localização, listas de contato de botão emergencial,
texto e alertas enquanto dirige monitores, além outra
monitoramento, análise, alerta e caracteristicas de
controle.
Prior.:85640991
01/06/2012 US
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840258119 06/09/2012
003
Tit.THE GILLETTE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0131628
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOISTURERICH
NCL(10) 08 tiras lubrificantes para aparelhos de
barbear
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840258127 06/09/2012

003

Tit.AMAZON TECHNOLOGIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7244665
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KINDLE FREETIME
NCL(10) 38 serviços de comunicação para a
transmissão, armazenamento em "cache", acesso,
recebimento, download, transmissão por streaming,
transmissão,
compartilhamento,
visualização,
formatação, modelação e transferência de texto,
imagens, vídeo e dados através de redes de
telecomunicações, redes de comunicação sem fio, e
da internet; fornecimento de fórum na internet, salas
de bate-papo online e comunidades online para a
transmissão de mensagens entre usuários de
computador, contendo temas de interesse geral para
crianças; fornecimento acesso a diretórios online,
bases de dados, sites e blogs, eventos atuais e sites
e blogs, e materiais de referência on-line;
fornecimento de acesso a dispositivos auxiliares ou
aparelhos eletrônicos na forma da prestação de
serviços de conectividade de telecomunicações para
a transferência de imagens, mensagens, obras de
áudio, visuais, audiovisuais e multimídia entre
leitores
eletrônicos
("e-readers"),
celulares,
"smartphones", dispositivos eletrônicos portáteis,
dispositivos digitais portáteis, computadores "tablets"
ou computadores; transmissão por "streaming" de
material de áudio, visual e audiovisual através da
internet ou outra rede de computador ou rede de
comunicações, fornecimento de salas de chat online,
fóruns de internet e comunidades on-line para a
transmissão de fotos, vídeos, textos, dados, imagens
e outras obras eletrônicas, transmissão de
"podcasts", fornecimento de rede online que permite
aos usuários o acesso e compartilhamento de
conteúdo, textos, obras visuais, obras de áudio,
obras audiovisuais, obras literárias, dados, arquivos,
documentos e obras eletrônicas; prestação de
serviços on-line de redes que permitem aos usuários
compartilharem conteúdo, fotos, vídeos, textos,
dados, imagens e outras obras eletrônicas
relacionadas a entretenimento, incluindo, filmes,
televisão, obras audiovisuais, música, obras de
áudio, livros, teatro, obras literárias, eventos
esportivos, atividades recreativas, atividades de
lazer, torneios, arte, dança, musicais, exposições,
aulas de esportes, clubes, rádio, comédia,
concursos, obras visuais, jogos, atividades, festivais,
museus, parques, eventos culturais, concertos,
publicações, animação, eventos atuais, moda,
apresentações multimídia, história, línguas, artes
liberais, matemática, negócios, ciências, tecnologia,
passatempos, cultura, esportes, artes, filosofia,
psicologia e temas de interesse para crianças;
fornecimento de um site que oferece aos usuários de
computador a capacidade de transmitir, armazenar
em 'cache', receber, fazer download, transmitir por
'streaming', transmitir, visualizar, formatar, difundir e
compartilhar conteúdo, textos, obras visuais, obras
de áudio, obras audiovisuais, obras literárias, dados,
arquivos, documentos e obras eletrônicas;
fornecimento de portais on-line de entretenimento na
área de filmes, televisão, obras audiovisuais, música,
obras de áudio, livros, teatro, obras literárias,
eventos esportivos, atividades recreativas, atividades
de lazer, torneios, arte, dança, musicais, exposições,
aulas de esportes, clubes, rádio, comédia,
concursos, obras visuais, jogos, atividades, festivais,
museus, parques, eventos culturais, concertos,
publicações, animação, eventos atuais, desfiles de
moda e apresentações multimídia; portal de serviços
e acesso ao mundo virtual online para crianças.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840258135 06/09/2012
003
Tit.NAMASTE COACHING E DESENVOLVIMENTO
PESSOAL - EIRELI - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16631263000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NAMASTE LIFE COACHING
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CFE(4) 1.15.9; 2.1.3; 27.5.1
NCL(10) 35 consultoria em gestão pessoal;
desenvolvimento e aperfeiçoamento pessoal;
desenvolvimento de habilidades e competéncias
comportamentais aplicadas; serviços de consultoria
e assessoria nas áreas de planejamento pessoal
(coaching e gestão pessoal) e organizacional
(gestão e avaliação de negócios, planejamento
estratégico organização e metódos.
Procurador: C. MARCAS - MASCAS E PATENTES
LTDA.
No.840258143 06/09/2012
003
Tit.AMAZON TECHNOLOGIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7244665
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KINDLE FREETIME
NCL(10) 45 serviços de redes de apresentação,
relacionamento pessoal e social via internet ou por
outras redes de computadores ou comunicações;
serviços de relacionamento social online, a saber,
facilitação de apresentação e interação entre
indivíduos; criação de comunidade online para
usuários
registrados
para
participação
em
discussões, compartilhamento de conteúdos, fotos,
vídeos, mensagens, textos, dados, imagens e outros
trabalhos eletrônicos, e engajamento em rede social;
fornecimento online de bancos de dados de
computador e dados pesquisáveis online no campo
de relacionamento social; fornecimento de website
de
relacionamento
social
para
fins
de
entretenimento; fornecimento de banco de dados
pesquisáveis na área de relacionamento social;
serviços de rede social online.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840258151 06/09/2012
003
Tit.INFINITY BIO-ENERGY BRASIL
PARTICIPACOES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07704069000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TREVISO BIO-ENERGIA
NCL(10) 35 produção, fabricação e comercialização
de açúcar, açúcar de cana-de-açúcar, álcool, mel,
vinagre, levedura e outros derivados da cana-deaçúcar, combustíveis renováveis, energia elétrica e
créditos de carbono, etanol combustível (bioenergia),
produtos agrícolas, grãos e sementes; importação e
exportação de bens e produtos agrícolas funções
administrativas; estratégia empresarial; prestação de
serviços e fornecimento de apoio administrativo.
Procurador: FELSBERG, PEDRETTI E MANNRICH
ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS
No.840258160 06/09/2012
003
Tit.BIOARRAY SOLUTIONS LTD. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8730652
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BIOARRAY SOLUTIONS
NCL(10) 42 pesquisa médica, a saber, 'house mark'
utilizando matrizes e conjuntos biotécnicos, e kits
para matrizes e conjuntos biotécnicos, para uso em
pesquisa científica e em aplicações diagnósticas
médicas.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840258178 06/09/2012
Tit.AMAZON TECHNOLOGIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7244665
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

Marca: KINDLE FREETIME
NCL(10) 42 atualização de software de computador
relativos à internet e senhas de segurança e
prevenção contra riscos da internet e senha;
fornecimento de informação no campo da
astronomia, clima, meio ambiente, design de
interiores, tecnologia, computadores, software de
computadores,
periféricos
de
computadores,
equipamentos de informática, geologia, engenharia,
arquitetura, pesquisa médica, e pesquisa e teste de
produtos através da internet ou outro computador ou
redes de comunicação; instalação e manutenção de
software de computador; fornecimento de site com
informação técnica relativa a software e hardware de
computador; hardware, software, aplicativos e
serviços de consultoria de rede; consultoria em
informática; prestação de assistência técnica apoio
para solução de hardware de computador,
programação de computador, transferência de
documento de dados de um formato para outro
computador; hospedagem de conteúdo digital em
redes de computadores globais, redes sem fio e
redes de comunicações eletrônicas, fornecendo
plataformas de pesquisa para permitir aos usuários
solicitar e receber, conteúdo, texto, obras visuais,
obras de áudio, obras audiovisuais, obras literárias,
dados, arquivos, documentos e obras eletrônicas;
permissão de acesso temporário de software de
computador não disponível para ser baixado e de
outras facilidades online que possibilitem aos
usuários acessar e baixar software de computador e
recursos on-line que permitem aos usuários acessar
e baixar o software de computador; permissão de
acesso online temporário a software de computador
não
baixável
que
gerem
recomendações
customizadas de aplicações de software de
computador com base nas preferências do usuário;
monitoramento de dados computadorizados e
sistemas de computadores e redes para fins de
segurança; software de computador como serviço
(saas) com software para uso em conexão com
áudio, vídeo e subscrição de conteúdo digital e
compras de conteúdo de áudio, vídeo e conteúdo
digital, ou seja, permitindo aos usuários pagar e criar
conteúdo de venda; serviços de informática, a saber,
fornecimento de mecanismo de filtragem em
pesquisas de internet que separem os resultados
desejados de sites indesejados ou inapropriados;
fornecimento de função que permita aos pais
controlar acesso a sites obscenos ou inapropriados
durante buscas na internet e que permita aos pais o
controle de e-mails e sites indesejados e
inadequados, proporcionando aos pais controlar a
função em sites obscenos e inadequado durante
pesquisas na internet e controle de e-mails.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840258186 06/09/2012
003
Tit.INFINITY BIO-ENERGY BRASIL
PARTICIPACOES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07704069000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TREVISO
NCL(10) 42 assessoria, consultoria e informação
sobre gás, desenvolvimento de novos projetos
(greenfields)
Procurador: FELSBERG, PEDRETTI E MANNRICH
ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS
No.840258194 06/09/2012
003
Tit.BIOARRAY SOLUTIONS LTD. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8730652
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BIOARRAY SOLUTIONS
NCL(10) 37 serviços de instalação e de manutenção
de matrizes e de conjuntos biotécnicos e de kits para
matrizes e para conjuntos biotécnicos, para uso em
pesquisa científica e em aplicações diagnósticas
médicas.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003
No.840258208 06/09/2012
Tit.EVALDO DE ARAÚJO MATIAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8761388

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FORRÓ COMPOSIÇÃO
NCL(10) 41 produção de shows e eventos musicais
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840258216 06/09/2012
003
Tit.INFINITY BIO-ENERGY BRASIL
PARTICIPACOES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07704069000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TREVISO
NCL(10) 39 transporte de cana-de-açúcar, açúcar,
álcool, mel, vinagre, levedura e outros derivados de
cana-de-açúcar, combustíveis renováveis, energia
elétrica e creditos de carbono, etanol combustível
(bioenergia);
produtos
agrícolas,
grãos
e
semelhantes; fornecimento e distribuição de álcool e
combustível; distribuição de eletricidade; distribuição
de energia
Procurador: FELSBERG, PEDRETTI E MANNRICH
ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS
No.840258232 06/09/2012
003
Tit.INFINITY BIO-ENERGY BRASIL
PARTICIPACOES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07704069000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TREVISO
NCL(10) 35 produto, fabricação e comercialização
de açúcar, de cana-de-açúcar, açúcar, álcool, mel,
vinagre, levedura e outros derivados de cana-deaçúcar, combustíveis renováveis, energia elétrica e
creditos de carbono, etanol combustível (bioenergia);
produtos agrícolas, grãos e sementes, importação e
exportação de bens e produtos agrícolas; funções
administrativas, estratégia empresarial. prestação de
serviços e fornecimento de apoio administrativo
Procurador: FELSBERG, PEDRETTI E MANNRICH
ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS
No.840258240 06/09/2012
003
Tit.AMAZON TECHNOLOGIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7244665
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KINDLE FREETIME
NCL(10) 39 armazenamento de mídias eletrônicas, a
saber, dados de imagens, texto, vídeo e áudio.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840258259 06/09/2012
003
Tit.INFINITY BIO-ENERGY BRASIL
PARTICIPACOES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07704069000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TREVISO BIO-ENERGIA
NCL(10) 42 assessoria, consultoria e informação
sobre gás, desenvolvimento de novos projetos
(greenfields)
Procurador: FELSBERG, PEDRETTI E MANNRICH
ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS
No.840258267 06/09/2012
003
Tit.AMAZON TECHNOLOGIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7244665
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KINDLE FREETIME
NCL(10) 35 serviços de loja de varejo contendo
obras de áudio, obras visuais, obras audiovisuais,
software de computador, brinqudos, roupas, artigos
esportivos e publicações eletrônicas contendo livros,
revistas, jornais, periódicos, boletins, jornais
noticiário e manuais sobre uma variedade de
tópicos, para uso com dispositivos portáteis
eletrônicos ou computadores pessoais, dispositivos
eletrônicos portáteis e de mão para transmissão,
armazenamento, manipulação, gravação e revisão
de texto, imagens, áudio, vídeo e dados, incluindo
através de redes mundiais de computador, redes
sem fio e redes de comunicações eletrônicas,
computadores, computadores "tablets", leitores de
livros eletrônicos, leitores de áudio e vídeo,
organizadores eletrônicos pessoais, assistentes
pessoais digitais e dispositivos de sistema de
posicionamento global e componentes eletrônicos e
mecânicos e acessórios dos mesmos, hardware e
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software de computador, monitores, telas de display,
fios, cabos, modems, impressoras, unidades de
disco, adaptadores, cartões adaptadores, conectores
de cabo, conectores de plug-in, conectores de
energia elétrica, estações de acoplamento (docking
stations), e "drivers", carregadores de bateria,
baterias, cartões de memória, fones, alto-falantes e,
microfones, e fones de ouvido, "headsets", estojos, e
dispositivos eletrônicos portáteis e computadores,
publicações impressas, periódicos, livros, revistas,
boletins informativos, brochuras, folhetos, panfletos,
manuais, jornais noticiários, catálogos e etiquetas,
unidades portátil para jogar jogos eletrônicos,
unidade portátil portáteis e aparelhos de jogos
eletrônicos, jogos, jogos eletrônicos e jogos de
vídeo; serviços da loja de varejo on-line contendo
obras de áudio, obras visuais, obras audiovisuais,
programas de computador, jogos, brinquedos,
roupas e acessórios, artigos esportivos, e e
publicações eletrônicas contendo livros, revistas,
jornais, periódicos, boletins, jornais noticiários e
manuais sobre uma variedade de tópicos, e serviços
de clubes de sócios para crianças para uso em um
dispositivo portátil eletrônico ou computadores
pessoais, dispositivos eletrônicos portáteis e de mão
para transmissão, armazenamento, manipulação,
gravação e revisão de texto, imagens, áudio, vídeo e
dados, incluindo através de redes mundiais de
computadores, redes sem fio e redes de
comunicações
eletrônicas,
computadores,
computadores "tablets", leitores de livros eletrônicos,
reprodutores de áudio e vídeo, organizadores
pessoais eletrônicos, assistentes pessoais digitais e
dispositivos de sistema de posicionamento global e
componentes eletrônicos e mecânicos e acessórios
dos mesmos, hardware e software de computador,
monitores, telas "displays", fios, cabos, modem,
impressoras, unidades de disco, adaptadores,
cartões
adaptadores,
conectores
de
cabo,
conectores de "plug-in", conectores de energia
elétrica, estações de acoplamento "docking stations",
e "drivers", carregadores de bateria, baterias,
cartões de memória e leitores de cartão de memória,
fones de ouvido e fones, alto-falantes, microfones e
fones de ouvido "headset", estojos, capas e suportes
para dispositivos eletrônicos portáteis e de mão e
computadores,
controles
remotos
para
equipamentos portáteis e dispositivos eletrônicos
portáteis e computadores, publicações impressas,
periódicos, livros, revistas, boletins informativos,
brochuras, folhetos, panfletos, manuais, jornais,
catálogos e etiquetas, unidade portátil para jogar
jogos eletrônicos, aparelhos de jogos eletrônicos
portáteis, jogos, jogos eletrônicos e jogos de vídeo;
fornecimento de diretório on-line de informações
comerciais; divulgação de publicidade para terceiros
através de uma rede de comunicações on-line
eletrônica; fornecimento de um banco de dados online para pesquisa contendo informações sobre bens
de consumo relacionado a livros, publicações
eletrônicas, música, filmes, revistas e outros
conteúdos de mídias, brinquedos, jogos, roupas e
acessórios e artigos esportivos; fornecimento de
diretório on-line de informações comerciais;
divulgação de publicidade para terceiros através de
uma rede de comunicações eletrônica on-line,
serviços de gestão de banco de dados
informatizado; serviços de gestão de banco de
dados informatizados; assinaturas de revistas
eletrônicas;
serviços
de
telecomunicações
(organização de assinaturas para-) para terceiros.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840258275 06/09/2012
003
Tit.CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA SA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11599292000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAPITALE ENERGIA
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CFE(4) 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 42 consultoria e planejamento na área de
energia; consultoria na área de economia de energia
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.840258283 06/09/2012
003
Tit.INFINITY BIO-ENERGY BRASIL
PARTICIPACOES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07704069000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TREVISO BIO-ENERGIA
NCL(10) 39 transporte de cana-de-açúcar, açúcar,
álcool, mel, vinagre, levedura e outros derivados de
cana-de-açúcar, combustíveis renováveis, energia
elétrica e creditos de carbono, etanol combustível
(bionergia);
produtos
agrícolas,
grãos
e
semelhantes; fornecimento e distribuição de álcool e
combustível; distribuição de eletricidade; distribuição
de energia
Procurador: FELSBERG, PEDRETTI E MANNRICH
ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS
No.840258291 06/09/2012
003
Tit.AMAZON TECHNOLOGIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7244665
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KINDLE FREETIME
NCL(10) 09 dispositivos eletrônicos portáteis e de
mão para a transmissão, armazenamento,
manipulação, gravação e revisão de texto, imagens,
áudio, vídeo e dados, inclusive por meio de rede
global de computadores, redes sem fio, e redes de
comunicações eletrônicas e partes e peças
mecânicas
das
mesmas;
computadores;
computadores tablet, leitores de livros eletrônicos.
tocadores de áudio e vídeo. organizadores
eletrônicos pessoais, assistentes pessoais digitais, e
dispositivos de sistema de posicionamento global e
partes e peças mecânicas dos mesmos; hardware e
software de computador; dispositivos periféricos de
computador; monitores, displays, fios, cabos,
modem,
impressoras,
unidades
de
disco,
adaptadores, cartões adaptadores, conectores de
cabos, conectores "plug in", conectores de energia
elétrica, estações de acoplamento ("docking
stations") e drivers; carregadores de bateria;
baterias; cartões de memória e leitores de cartão de
memória; fones de ouvido e fones; alto-falantes,
microfones, e fones de ouvido "headset"; estojos,
capas, e suportes para dispositivos eletrônicos
portáteis e de mão e computadores; controles
remotos para dispositivos portáteis e dispositivos
eletrônicos portáteis e computadores; software para
uso em relação a publicações eletrônicas;
ferramenta de software na forma de uma
publicação/livro guia de exploração, software de
computador para pesquisar, localizar, compilar,
indexar, correlacionar, navegar, obter, fazer
download, receber, codificar, decodificar, jogar,
armazenar e organizar textos, dados, imagens,
gráficos, áudio e vídeo em uma rede mundial de
computadores; software de navegador de internet,
software de navegador de internet para dispositivos
móveis de comunicações; software de computador
para melhorar o acesso móvel à internet através de
computadores; computadores móveis e dispositivos
móveis de comunicações; portadores de dados
magnéticos, disco de gravação; discos compactos;
dvds e outras mídias de gravação digital; software de
computador parauso em operação de computadores
móveis e dispositivos de comunicações móveis;
software de computador e de dispositivos móvel para

aumentar a capacidade de "upload" e "download" em
computadores, computadores móveis, e dispositivos
móveis de comunicações; software de computador
dá acesso a conteúdos, textos, obras visuais, obras
de áudio, obras audiovisuais, obras literárias, dados,
arquivos, documentos e obras eletrônicas para
serem baixados e acessados &#8203;&#8203; em
um computador ou outro dispositivo eletrônico
portátil, software de computador e de jogos
eletrônicos. software de publicação; obras de áudio
para download, obras visuais, obras audiovisuais, e
publicações eletrônicas contendo livros, revistas,
jornais, revistas, boletins, guias, questionários,
testes, periódicos e manuais sobre uma variedade
de tópicos, incluindo aqueles de interesse para as
crianças; software para download na natureza de um
aplicativo móvel na área da educação e
desenvolvimento infantil para o desenvolvimento de
habilidades cognitivas, as habilidades de contagem,
habilidades motoras, jogo imaginativo, linguagem e
expressão criativa; video games (jogo), programas
de jogos interativos e aplicativos para computador ou
outro dispositivo portátil eletrônico para download;
desenvolvimento de aplicativos de programas de
computador; software de computador para transmitir,
compartilhar, receber, para download, transmissão,
"streaming", exibição e transferência de conteúdo,
textos, obras visuais, obras de áudio, obras
audiovisuais, obras literárias, dados, arquivos,
documentos e obras eletrônicas via dispositivos
eletrônicos, portáteis e computadores e rede mundial
de computadores e redes de comunicação; software
de computador para formatar e converter conteúdos,
texto, obras visuais, obras de áudio, obras
audiovisuais, obras literárias, dados, arquivos,
documentos e obras eletrônicas em um formato
compatível com dispositivos eletrônicos portáteis e
computadores; software de controle parental.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840258305 06/09/2012
003
Tit.SANOFI (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0186309
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MyStar
NCL(10) 10 aparelhos médicos; medidor de glicose
no sangue e acessórios, a saber: tiras, solução de
controle e lancetas
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.840258313 06/09/2012
003
Tit.SANOFI (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0186309
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MyStar
NCL(10) 09 software para a gravação de resultados
de testes sanguíneos extraídos de um monitor de
glicose no sangue, destinados a pacientes
diabéticos
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.840258321 06/09/2012
003
Tit.AMAZON TECHNOLOGIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7244665
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KINDLE POWERFAST
NCL(10) 09 adaptadores; dispositivos para
carregamento de dispositivos eletrônicos portáteis e
de mão; cabos elétricos, de áudio e usb, fios, e
conectores.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840258330 06/09/2012
003
Tit.AMAZON TECHNOLOGIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7244665
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRIME
NCL(10) 35 programa de fidelização de clientes com
destaque para descontos em serviços de remessa;
serviços de varejo, a saber, programa de remessa
baseado em qualidade de associado (filiação),
programa de remessa com taxa variável; serviços de
publicidade.
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Marca: SHOE GOO
NCL(10) 01 material polimérico para a reparar e
construir sapatos.
Procurador: NELLIE D SHORES

Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840258348 06/09/2012
003
Tit.YANTEC (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8976562
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XANLITE
NCL(10) 11 postes de iluminação pública; lâmpadas
a gás; bicos queimadores para candeeiros;
lâmpadas de segurança; luzes para interiores e
exteriores; iluminação para aquário; lâmpadas;
bocais para lâmpadas elétricas; luzes elétricas para
árvores de natal; lanternas de bolso; refletores
lâmpadas; globos para lâmpadas e camisas de
candeeiro; mangas de candeeiros e vidros para
candeeiros; lâmpadas incandescentes; lâmpadas
elétricas; lâmpadas halógenas; tubos fluorescentes
elétricos; diodos emissores de luz (led>; lanternas
internas e externas para iluminação; holofotes;
lamparinas elétricas; aparelhos de iluminação
portáteis; cordões de luzes decorativas carregados
por energia solar./
Prior.:123903103
07/03/2012 FR
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.840258356 06/09/2012
003
Tit.AMAZON TECHNOLOGIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7244665
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRIME
NCL(10) 39 serviços de remessa expressa para
terceiros; empacotamento e armazenagem de
mercadorias; serviços de transporte.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840258372 06/09/2012
003
Tit.CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA SA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11599292000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAPITALE ENERGIA
NCL(10) 42 consultoria e planejamento na área de
energia; consultoria na área de economia de energia
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.840258380 06/09/2012
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STATE OF DECAY
NCL(10) 09 software de jogos de computador
Prior.:2012/05,936
07/03/2012 ZA
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO

CFE(4) 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 42 consultoria e planejamento na área de
energia; consultoria na área de economia de energia
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.840258410 06/09/2012
003
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STATE OF DECAY
NCL(10) 41 serviços de entretenimento, a saber,
fornecimento de jogos de computador on-line
Prior.:2012/05,937
07/03/2012 ZA
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840258429 06/09/2012
003
Tit.CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA SA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11599292000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAPITALE ENERGIA
NCL(10) 35 intermediação de negócios em geral,
relacionados àcomercialização de energia elétrica,
intermediação na compra e venda de energia,
consultoria em gestão de negócios associados à
energia elétrica
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.840258437 06/09/2012
Tit.SANOFI (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0186309
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAPITALE ENERGIA

No.840258402 06/09/2012
003
Tit.CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA SA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11599292000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAPITALE ENERGIA

No.840258496 06/09/2012
Tit.STATE STREET CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8329990
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STATE STREET THE WAY AHEAD

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 serviços bancários; serviços de
administração financeira de contas de investimento
institucional; serviços de gestão de ativos
financeiros; serviços de custódia financeira, a saber,
manutenção de posse de ativos financeiros para
terceiros para fins de gerenciamento financeiro;
serviços de processamento de informações
financeiras; serviços de gerenciamento de carteira
financeira; serviços de investimento de fundos;
serviços financeiros, a saber, assistência a terceiros
na conclusão de transações financeiras.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 35 intermediação de negócios em geral,
relacionados à comercialização de energia elétrica,
intermediação na compra e venda de energia,
consultoria em gestão de negócios associados à
energia elétrica
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.840258453 06/09/2012
003
Tit.KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
(NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0091014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POWERUP
NCL(10) 21 escovas de dente elétricas e escovas de
prótese e peças, aparelhos para limpeza dos dentes
e gengivas, instrumentos de cuidados dentários, não
incluídas em outras classes.
Prior.:1243926
15/03/2012 BX
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840258461 06/09/2012
Tit.ECLECTIC PRODUCTS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8730598
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

No.840258488 06/09/2012
003
Tit.GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES
LIMITED (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7118678
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROSATOKLINE
NCL(10)
05
substâncias
e
preparações
farmacêuticas.
Procurador: NELLIE D SHORES

003

003

No.840258399 06/09/2012
003
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WINDOWS
NCL(10) 38 serviços de telecomunicações, a saber,
fornecimento de serviços de comunicações pessoais
por meio de redes sem fio
Prior.:85/565,790
09/03/2012 US
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO

No.840258470 06/09/2012
003
Tit.SHARP CORPORATION (SHARP KABUSHIKI
KAISHA) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0116904
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MYCROSTONER-EP
NCL(10) 02 toners para copiadoras, impressoras,
aparelhos de fax; toner para máquinas combinadas
e copiadoras, impressoras e aparelhos de fax.
Procurador: NELLIE D SHORES

003

No.840258500 06/09/2012
003
Tit.GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES
LIMITED (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7118678
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SURVAKARE
NCL(10)
05
substâncias
e
preparações
farmacêuticas.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840258518 06/09/2012
003
Tit.SAN NOPCO LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8730571
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAN NOPCO
NCL(10) 01 preventivos químicos, surfactantes,
dispersantes, de extensão, agentes anti-espuma,
agentes emulsificantes, agentes lubrificantes de
molde (limitados ao de produtos químicos), agentes
para desmoldagem, agentes espessantes (limitados
ao de produtos químicos), agentes condicionadores
de viscoelasticidade (limitados ao de produtos
químicos), agentes químicos para tratamento por
radiação, adesivos (não para papelaria ou uso
doméstico), adesivos de tratamento ultravioleta,
plásticos não processados.
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Prior.:2012-017151
07/03/2012 JP
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840258526 06/09/2012
Tit.STATE STREET CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8329990
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STATE STREET THE WAY AHEAD

003

Marca: SAN NOPCO
NCL(10) 02 pigmentos, tintas, tintas de impressão
(diferente de tintas de mimeografar) tintas de
tratamento de radiação, tintas de impressão de
tratamento de radiação (diferente de tintas de
mimeografar).
Prior.:2012-017151
07/03/2012 JP
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840258550 06/09/2012
003
Tit.SHARP CORPORATION (SHARP KABUSHIKI
KAISHA) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0116904
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MYCROSTONER-CAP
NCL(10) 02 toners para copiadoras, impressoras,
aparelhos de fax; toner para máquinas combinadas
e copiadoras, impressoras e aparelhos de fax.
Procurador: NELLIE D SHORES

CFE(4) 18.3.2; 27.5.1
NCL(10) 36 serviços bancários; serviços de
administração financeira de contas de investimento
institucional; serviços de gestão de ativos
financeiros; serviços de custódia financeira, a saber,
manutenção de posse de ativos financeiros para
terceiros para fins de gerenciamento financeiro;
serviços de processamento de informações
financeiras; serviços de gerenciamento de carteira
financeira; serviços de investimento de fundos;
serviços financeiros, a saber, assistência a terceiros
na conclusão de transações financeiras.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840258534 06/09/2012
Tit.TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0137960
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOX SPORTS

003

CFE(4) 26.1.4; 26.2.1; 27.5.1; 27.7.1

003

CFE(4) 26.1.4; 26.2.1; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 38 serviços de teledifusão e transmissão de
televisão; serviços de radiodifusão.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.1.4; 26.2.1; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 41 serviços de produção e distribuição de
programas de televisão, filmes cinematográficos e
entretenimento
audiovisual;
serviços
de
entretenimento sob a forma de programação
televisiva; serviços de fornecimento de informações
on-line no campo de entretenimento de televisão,
filme cinematográfico e vídeo pela internet; serviços
de fornecimento de entretenimento de televisão,
filme cinematográfico e vídeo por meio de
dispositivos de comunicação sem fio; serviços de
entretenimento sob a forma de imagens e vídeos
não descarregáveis apresentando entretenimento e
programas de televisão transmitidos através da
internet ou redes de comunicação sem fio; serviços
de entretenimento, a saber, fornecimento de jogos
de computador on-line; serviços de jornais on-line, a
saber, blogs apresentando opiniões e informações
pessoais; serviços de organização de eventos de
entretenimento
e
culturais;
serviços
de
entretenimento sob a forma de concursos,
competições e jogos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840258577 06/09/2012
Tit.TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0137960
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOX SPORTS 2

No.840258585 06/09/2012
Tit.TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0137960
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOX SPORTS 3

003

003

CFE(4) 26.1.4; 26.2.1; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de produção e distribuição de
programas de televisão, filmes cinematográficos e
entretenimento
audiovisual;
serviços
de
entretenimento sob a forma de programação
televisiva; serviços de fornecimento de informações
on-line no campo de entretenimento de televisão,
filme cinematográfico e vídeo pela internet; serviços
de fornecimento de entretenimento de televisão,
filme cinematográfico e vídeo por meio de
dispositivos de comunicação sem fio; serviços de
entretenimento sob a forma de imagens e vídeos
não descarregáveis apresentando entretenimento e
programas de televisão transmitidos através da
internet ou redes de comunicação sem fio; serviços
de entretenimento, a saber, fornecimento de jogos
de computador on-line; serviços de jornais on-line, a
saber, blogs apresentando opiniões e informações
pessoais; serviços de organização de eventos de
entretenimento
e
culturais;
serviços
de
entretenimento sob a forma de concursos,
competições e jogos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840258542 06/09/2012
Tit.SAN NOPCO LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8730571
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

No.840258569 06/09/2012
Tit.TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0137960
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOX SPORTS 3

NCL(10) 38 serviços de teledifusão e transmissão de
televisão; serviços de radiodifusão.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

003

No.840258607 06/09/2012
003
Tit.SICK, AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8727180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: microScan3
NCL(10) 09 sensores optoeletrônicos; digitalizadores
ópticos (não digitalizadores de documentos);
digitalizadores a laser; digitalizadores de segurança
a laser.
Prior.:010795508
10/04/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840258615 06/09/2012
003
Tit.SICK AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8333181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: nanoScan3
NCL(10) 09 sensores optoeletrônicos; digitalizadores
ópticos (não digitalizadores de documentos);
digitalizadores a laser; digitalizadores de segurança
a laser.
Prior.:010795516
10/04/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840258623 06/09/2012
003
Tit.SICK AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8333181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: deTec4
NCL(10) 09 sensores optoeletrônicos; digitalizadores
ópticos (não digitalizadores de documentos);
digitalizadores a laser; digitalizadores de segurança
a laser; sensores de cortina de luz; sensores de
cortina de luz de segurança; cortinas de luz; cortinas
de luz de segurança; barreiras de luz; barreiras de
luz de segurança; barreiras de luz de segurança de
feixes múltiplos; câmeras; câmeras seguras.
Prior.:010795482
10/04/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840258631 06/09/2012
003
Tit.APPLE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0163074
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SMART STRINGS
NCL(10) 09 computadores, dispositivos periféricos
de computador, terminais de computador; hardware
de computador; máquinas de jogos de computador,
microprocessadores, placas de memória, monitores,
visores, teclados, cabos, modems, impressoras,
unidades
de
disco,
adaptadores,
cartões
adaptadores, conectores e "drivers"; aparelhos para
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armazenamento de dados; discos rígidos; unidades
de armazenamento de disco rígido em miniatura;
discos de áudio e vídeo, cd-roms e discos versáteis
digitais; mídia virgem de armazenamento em
computador; suportes de dados magnéticos; "chips",
discos e fitas com software e programas de
computador ou para gravar estes; memória de
acesso randômico, memória somente leitura;
aparelhos de memória de estado sólido; almofadas
para mouse; telefones; aparelhos de fax, secretárias
eletrônicas; câmeras, câmeras de vídeo; baterias;
baterias recarregáveis; carregadores; carregadores
para baterias elétricas; reprodutores de mp3 e outros
formatos digitais de áudio; computadores de bolso,
computadores em formato de prancheta, assistentes
digitais pessoais, organizadores eletrônicos, blocos
de anotações eletrônicos; unidades de jogo
eletrônico de bolso adaptadas para uso com um
monitor ou tela de exibição externa; dispositivos
eletrônicos digitais de bolso e software relacionado a
estes; dispositivos eletrônicos digitais de bolso e
móveis para envio e recebimento de chamadas
telefônicas, fax, correio eletrônico e outros dados
digitais; dispositivos eletrônicos digitais de bolso e
software relacionado a estes; unidades eletrônicas
de bolso para recebimento, armazenamento e/ou
transmissão sem fio de dados e mensagens e
dispositivos eletrônicos que permitem ao usuário
rastrear ou gerenciar informações pessoais;
instrumentos e equipamentos de comunicação
eletrônica;
aparelhos
e
instrumentos
de
telecomunicações; software e hardware de
recuperação de informações com base em telefones;
dispositivos eletrônicos digitais móveis, dispositivos
de sistema de posicionamento global (gps);
telefones, telefones móveis, videofones; partes e
acessórios para telefones móveis; aparelhos de
reconhecimento de voz; gravadores de voz digitais;
dispositivos de comunicação sem fio para
transmissão de voz, dados ou imagem; fones de
ouvido, fones; alto- falantes de áudio; aparelhos de
gravação e reprodução de som, amplificadores,
fonógrafos elétricos, toca-discos, aparelhos estéreos
de alta fidelidade, aparelhos de gravação e
reprodução de fitas, microfones; gravadores e
reprodutores de áudio e vídeo digital; gravadores e
reprodutores de cassete de áudio, gravadores e
reprodutores de cassete de vídeo, gravadores e
reprodutores de discos compactos, gravadores e
reprodutores de discos versáteis digitais, gravadores
e reprodutores de fita de áudio digital; rádios;
transmissores e receptores de rádio; mixadores de
áudio, vídeo e digitais; aparelhos de áudio de carro;
software de computador; jogos de computador e
eletrônicos; software de computador para criação,
autoração,
distribuição,
descarregamento,
transmissão,
recepção,
reprodução,
edição,
extração, codificação, decodificação, exibição,
armazenamento
e
organização
de
texto,
representações gráficas, imagens, áudio, vídeo e
conteúdo multimídia e publicações eletrônicas;
software de sistema operacional, software de
sincronização
de
dados,
software
de
desenvolvimento de aplicativo; software de
computador para gerenciamento de informações
pessoais; software de gerenciamento de banco de
dados; software de sincronização de banco de
dados; software de reconhecimento de caracteres;
software de reconhecimento de voz; software de
conversão de fala para texto; aplicativos de software
habilitados por voz; software de gerenciamento de
telefonia; software de envio de mensagens e correio
eletrônico; software de telefones móveis; software de
computador para acessar, navegar e fazer buscas
em bancos de dados on-line; software de
computador para redirecionamento de mensagens,
correio eletrônico da internet, e/ou outros dados para
um ou mais dispositivos eletrônicos de bolso a partir
de um repositório de dados em um computador
pessoal ou em um servidor ou associado com estes;
software de computador para sincronização de
dados entre um dispositivo ou estação remota e um
dispositivo ou estação remota ou fixa; publicações
eletrônicas descarregáveis; fontes, faces de tipo,
desenhos de tipos e símbolos sob a forma de dados
gravados; manuais de usuário em formato legível
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eletronicamente, legível por máquina ou legível por
computador para uso com todos os produtos
supracitados e vendidos como uma unidade com
estes; equipamentos de computador para uso com
todos os produtos acima citados; aparelhos
eletrônicos com funções multimídia para uso com
todos os produtos acima citados; aparelhos
eletrônicos com funções interativas para uso com
todos os produtos acima citados; acessórios, partes,
guarnições e aparelhos de teste para todos os
produtos acima citados; capas, bolsas e estojos
adaptados ou moldados para guardarem todos os
produtos acima citados, feitos de couro, imitações de
couro, tecido, ou materias têxteis.
Prior.:1567565
07/03/2012 CA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840258658 06/09/2012
Tit.TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0137960
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOX SPORTS

003

CFE(4) 26.1.4; 26.2.1; 27.5.1
NCL(10) 38 serviços de teledifusão e transmissão de
televisão; serviços de radiodifusão.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840258666 06/09/2012
003
Tit.HONEYWELL INTERNATIONAL INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0223905
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ONEWIRELESS
NCL(10) 42 serviços de provedores de serviços de
aplicativos, a saber, hospedagem, gerenciamento,
desenvolvimento, e manutenção de aplicativos,
software e web sites nas áreas de produtividade
pessoal, comunicação sem fio, acesso a informação
e gerenciamento de dados remotos para
fornecimento sem fio de dados para e vindos de
computadores de mão, computadores portáteis,
receptores e transmissores sem fio e dispositivos
eletrônicos móveis.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840258674 06/09/2012
003
Tit.HONEYWELL INTERNATIONAL INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0223905
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ONEWIRELESS
NCL(10) 37 serviços de instalação, manutenção e
conserto de ehernet e integração em rede sem fio.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840258682 06/09/2012
003
Tit.HONEYWELL INTERNATIONAL INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0223905
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ONEWI RELESS
NCL(10) 35 serviços de projeto e desenvolvimento
de compilações de dados integrados e sistemas de
hardware de transmissão sem fio para equipamentos
e para aplicativos de software associados com estes
equipamentos em locais residenciais, comerciais e
industriais; serviços de projetos e desenvolvimento
de sistemas de comunicação sem fio para
transmissão e recepção de voz, dados, vídeo, redes
de computador, compilações de dados integrados e

sistemas de hardware de transmissão sem fio para
equipamentos e para aplicativos de software
associados com estes equipamentos em locais de
mineração, construção e industriais; serviços de
projeto implantação e gerenciamento de redes sem
fio para terceiros; serviços profissionais de
computador, a saber, análise de rede, projeto de
rede de comunicação local e de longa distância
(lan/wan), engenharia sem fio, virtualização e
gerenciamento de projeto de computador.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840258690 06/09/2012
003
Tit.HONEYWELL INTERNATIONAL INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0223905
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ONEWIRELESS
NCL(10) 09 roteadores de gateway (ponto de
entrada e saída) em forma de hardware de controle
de computador; hardware de computador, a saber,
dispositivos de ponto de acesso sem fio (wap);
controlador sem fio para monitorar e controlar o
funcionamento de outros dispositivos eletrônicos;
rádio ponto-a-multiponto industrial sem fio;
receptores e transmissores sem fio; unidades
reforçadas
compostas
de
sensores,
microprocessadores e receptores e transmissores
sem fio; unidades reforçadas compostas de
sensores, microprocessadores e receptores e
transmissores integrados instalados em locais
residenciais, comerciais e industriais e para receber
transmissões de dados direcionados a instalações,
aplicativos e equipamentos e transmitir dados em
equipamentos e pessoal e para receber alertas
automatizados
de
proximidade
de
outros
equipamentos ou pessoal para sistemas de
gerenciamento de segurança e operações;
plataformas de operação e computação móveis
contendo transceptores de dados, redes sem fio e
gateway (pontos de entrada e saída) para coleta e
gerenciamento de dados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840258704 06/09/2012
003
Tit.SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARTIS Q.ZEN
NCL(10)
10
aparelhos
e
instrumentos
eletromedicinais,
assim
como
equipamentos
constituídos por estes e suas partes para angiografia
e cardiologia.
Prior.:30 2012 035 186 15/06/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840258720 06/09/2012
003
Tit.SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARTIS ZEEGO.ZEN
NCL(10)
10
aparelhos
e
instrumentos
eletromedicinais,
assim
como
equipamentos
constituídos por estes e suas partes para angiografia
e cardiologia.
Prior.:30 2012 035 187 15/06/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840258739 06/09/2012
003
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: C HOME
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CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 11 fogão à gás; fogão elétrico; fornos
[cozedores]; forno a gás; forno doméstico elétrico;
congeladores [freezers]; freezer de uso doméstico;
balcão frigorífico de uso doméstico; recipientes
frigoríficos; fritadeiras elétricas; grelhas para
cozinhar; grelhas para assar; máquinas de fazer pão;
máquinas para assar pão; fornos de microonda
[aparelhos de cozinha]; fritadeiras elétricas; panelas
de pressão elétricas; panelas a vapor elétricas;
aparelhos e máquinas para purificação de água;
aparelhos e máquinas para purificação de ar;
racleteiras elétricas; refrigeradores [geladeiras];
sanduícheira [aparelho elétrico];secadoras de roupa,
elétricas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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CFE(4) 24.17.1; 24.17.5; 27.5.9
NCL(10) 42 desenvolvimento de software de gestão
financeira, via internet.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840258763 10/09/2012
Tit.CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07965232000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DHC OFFICES

de entretenimento; organização de eventos e feiras
com fins culturais ou de entretenimento; serviços de
espetáculos, organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização de exibições
para fins culturais ou educativos; planejamento de
festas; produção de filme; produção de shows;
divertimento-lazer, entretenimento, organização de
espetáculos, organização e apresentação de
colóquios, conferências, congressos, seminários e
simpósios, organização e apresentação de oficinas
de
trabalho-treinamento,
informações
sobre
entretenimento, publicação de texto, exceto
publicitário, produção de vídeos; jornalismo, inclusive
com cobertura ao vivo; serviços de reportagem;
produção, gravação e exibição de programas de
televisão e rádio; autoração e gravação de dvd;
divertimento; apresentação de espetáculo ao vivo.
todos incluídos nesta classe.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES

003
No.840258810 10/09/2012
003
Tit.ANTONIO AUGUSTO PEIXOTO SERRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26912493874
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FALSOS BAIANOS
NCL(10) 41 apresentação artística/musical em
eventos, festas e shows.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840258836 10/09/2012
003
Tit.S&S GAMES' ENTERTERIMENTS' LTDA ME
(BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03889622000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 100% GAMES

No.840258747 06/09/2012
003
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: C CYBER HOME
CFE(4) 25.1.9; 27.5.1
NCL(10) 36 serviços de empreendimentos
imobiliários.
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 11 fogão à gás; fogão elétrico; fornos
[cozedores]; forno a gás; forno doméstico elétrico;
congeladores [freezers]; freezer de uso doméstico;
balcão frigorífico de uso doméstico; recipientes
frigoríficos; fritadeiras elétricas; grelhas para
cozinhar; grelhas para assar; máquinas de fazer pão;
máquinas para assar pão; fornos de microonda
[aparelhos de cozinha]; fritadeiras elétricas; panelas
de pressão elétricas; panelas a vapor elétricas;
aparelhos e máquinas para purificação de água;
aparelhos e máquinas para purificação de ar;
racleteiras elétricas; refrigeradores [geladeiras];
sanduícheira [aparelho elétrico];secadoras de roupa,
elétricas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840258755 10/09/2012
003
Tit.INTERNET INTELLIGENCE PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8762996
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SMARTBILL

No.840258771 10/09/2012
003
Tit.POLY DEFENSOR PRODUTOS DEFESA
PESSOAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11005987000153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PSI
NCL(10) 13 spray de ação incapacitante para fins de
defesa pessoal.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.840258780 10/09/2012
003
Tit.IBEP INSTITUTO BRASILEIRO DE EDIÇÕES
PEDAGÓGICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61016028000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OFICINA DE ESCRITORES
NCL(10) 35 distribuição e comercialização no
atacado de livros, material didático, publicações
periódicas em geral, impressa ou eletrônica.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.840258801 10/09/2012
003
Tit.LUMINOSIDADE MARKETING PRODUÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03257237000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO-À-PORTER
NCL(10) 41 organização de espaço de show-room
com objetivo de aproximação de designers e
criadores de diversos segmentos da moda e
compradores de lojas multimarcas e magazines
(para fins culturais ou educacionais);organização de
showroom coletivo de marcas e designs em moda
em hotéis, salões de exposições e locais públicos ou
não em geral [para fins culturais ou educacionais];
organização de salão de exposição de marcas e
designs em moda [para fins culturais ou
educacionais]; organização de concursos de beleza;
organização de espetáculos (shows); organização de
desfiles de modas com fins de entretenimento;
organização de eventos e feiras com fins culturais ou

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, representação, distribuição,
importação e exportação, de games, equipamentos
eletrônicos, jogos eletrônicos e produtos de
informática.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.840258844 10/09/2012
Tit.BORA BORA FASHION COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA-ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16416335000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JEITO DE SER

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 prestação de serviços para roupas.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840258852 10/09/2012
003
Tit.OSCAR SOLUTIONS PRODUKTIONS - UND
VERTRIEBS GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8748993
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
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Marca: C SWISS
NCL(10) 32 bebidas não alcoólicas feitas de acordo
com uma receita suiça ou feita com o uso de
ingredientes suíços.
Prior.:1257048
12/03/2012 MX
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA. API 593
No.840258860 10/09/2012
003
Tit.BRINOX METALURGICA LIMITADA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92038108000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRO-FLON

CFE(4) 1.3.2; 26.1.4; 27.5.1
NCL(10) 21 abridores de garrafas; açucareiros;
adornos para centros de mesa; amassadeira não
elétrica para uso doméstico; amassador de legumes
e batatas; ampolas de vidro [recipiente] apanhamigalhas; aparelhos e máquinas não elétricos para
polir,
para
uso
doméstico;
argolas
para
guardanapos; azeiteiros; bacias; bacias [recipientes];
bacias para lavar roupa; baixelas; baixelas (serviço
de café); balde para bebida; baldes; baldes para
carvão; baldes para garrafas; baldes para gelo;
baldes para lixo; bandeja giratória de mesa;
bandejas para uso doméstico; bandejas, exceto de
metal precioso; bases para pratos (utensílios de
mesa); batedeira manual [de propulsão muscular];
batedeiras [coqueteleiras]; batedor de coquetel
[utensílio manual]; batedores não elétricos;
batedores não elétricos, para uso doméstico; bicos
[bules, calhas, etc.]; biscoiteira; bomboneiras; bules
de chá e café; caçarolas; caçarolas não elétricas;
cachepós, exceto de papel, para vasos de plantas;
cafeteiras; caixa para conservar água gelada de aço
inoxidável [recipiente térmico]; caixas de bombons;
caixas para chá; caixas refrigeradoras portáteis, não
elétricas; cálice; canecas; canecas para cerveja;
capas para tábuas de passar; centros de mesa;
cerâmicas para uso doméstico; cestas para pão;
cestas para piqueniques [com louça]; cestos; cestos
para uso doméstico; chaleiras; chapas para impedir
o transbordo do leite; churrasqueiras [panelas];
coadores de chá; coadores para café, exceto em
papel, colher (acessórios de mesa); colheres para
mexer os alimentos (utensílios de cozinha); colheres
para misturar [utensílios de cozinha]; colheres,
garfos; escumadeiras; conchas [utensílios de
cozinha], exceto parte de faqueiro; compoteira;
concha (acessório de mesa); conchas para sopa,
para uso na cozinha; condimentos; conjunto para
mantimento; conjunto para temperos; copas; copos
de papel ou de plástico; copos para beber;
coqueteleiras; cortador de biscoitos; cortador de
massa; cuscuzeiras; descanso dos talheres para a
mesa; descanso para panela, exceto de papel ou
tecido; descanso para o prato, exceto de papel ou
tecido; descansos, exceto de descascador de
legumes, dispensadores de sabão; dispensadores
metálicos de toalhas de papel; escorredor [utensílio
doméstico]; escorredores de massa; escorredores de
pratos; escovas; espagueteira; espátula para tortas;
espátulas (utensílios de cozinha); espetos metálicos;
espetos (cozinha); espremedores de alho [utensílio
para cozinha]; espremedores de frutas não elétricos
para uso domésticos; espumadeira ou escumadeira
[exceto parte do faqueiro]; farinheiras; filtros; filtros
para uso doméstico; foundue; formas (utensílios de
cozinha); formas de cozinha; formas para bolos;
formas para cristais [vidraçaria cubos de gelo];
formas para gelo; frigideiras não elétricas; funis;
galhetas; galheteiros; gamelas [vasilhas]; garrafas;
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garrafas térmicas; grelhas (utensílios para cozinhar);
infusores de chá; jarras (para uso doméstico); latas
de lixo; leiteiras; licoreiras; louças de cerâmica;
louças; louças [exceto para garfos e colheres];
manteigueiras; margarineiras; materiais para polir
[exceto preparações, papel e pedra]; misturadores
não elétricos para cozinha; misturadores não para
uso doméstico; moedores manuais para café;
moedores manuais para pimenta; moinhos manuais
para uso doméstico; molheiras; oveiros; paliteiros;
exceto em metais preciosos; panelas de pressão;
panelas para cozinha; passadores de massa;
pegadores de massa, peneiras (utensílios de uso
doméstico); petisqueiras; pires; porcelanas; porta
condimentos e comida; porta guardanapos; porta
papel-higiênico; porta sabonetes; porta utensílios de
cozinha; porta talher, exceto estojo para faqueiro;
potes; potes de biscoitos; potes para uso doméstico;
pratos; pratos para bolo; puxadores de porcelana;
queijeiras; raladores (utensílios de uso doméstico);
rechauds não elétricos; recipientes de vidro;
recipientes em metal; recipientes metálicos para
fazer sorvetes e bebidas geladas; recipientes para
aquecer alimentos; recipientes para beber;
recipientes para o uso na casa e na cozinha;
recipientes térmicos; recipientes térmicos para
bebidas; redomas para queijeiras; rolos para massa
[domésticos]; saboneteiras; saca-rolhas; saladeiras;
saleiros; serviços de café; serviços para licores;
sorveteira não elétrica de uso doméstico; suporte de
mesa para talher; suporte para embalagens de
alimentos; suporte para garrafa; suporte para papeltoalha; suporte de grelhas; suportes para
assadeiras; suportes para grelhas; suportes para
pratos; suportes para travessas; tábua de cortar para
cozinha; tábuas de lavar; tábuas de pão; tábuas de
passar roupa; tabuleiros para servir; taças; taçãs
para frutas; tampas de louça; tampas de pote;
tampas de vidro; tampas para margarineiras; tampas
para manteigueiras; terrinas; tigelas; tigelas de vidro;
travessas para frutas, verduras e legumes; travessas
para uso doméstico; trituradores domésticos não
elétricos; utensílios de uso doméstico; utensílios
para a mesa; utensílios para cozinhar, não elétricos;
utensílios para toalete; vasos para flores; vidros
[recipientes]; vinagreiros; xícaras outros utensílios
domésticos e artigos de utilidade doméstica incluídos
nesta classe.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840258879 10/09/2012
003
Tit.PEDRARIA MARMORES E GRANITOS LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08108791000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PEDRARIA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio de ) ardósia, arte (objetos de -), concreto ou mármore,
bustos de pedra, concreto ou mármore, câmaras
mortuárias não metálicas (sepultamento), estátuas
de pedra, concreto ou mármore, estatuetas de
pedra, concreto ou mármore, estelas funerárias não
metálicas, granito, lajes, tumulares (lápides), lápides
não metálicas para túmulos, lápides [lajes
funerárias]; lustrosas (lajes), mármore, monumentos
funerários não metálicos, pedra, pedra artificial,
pedra calcária, placas não metálicas para túmulos,
sepulturas (cercadura não metálica para trabalhos
de pedra), túmulos (cercaduras não metálicas para ), túmulos não metálicos, artigos de vidro, máquinas,
móveis, utensílios e recipientes para casa e cozinha,
vidro bruto ou semi acabado.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840258887 10/09/2012
003
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXTRA DÊ UM ENTER

CFE(4) 16.1.4; 24.7.3; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de promoção de vendas
especialmente de artigos e produtos de telefonia,
informática e comunicação.
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS PROPRIEDADE
INTELECTUAL S/S LTDA.
No.840258909 10/09/2012
003
Tit.PARAFFINE COMÉRCIO LTDA - ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03588506000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARAFFINE

CFE(4) 13.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de artigos para iluminação,
velas, velas para lamparinas à base de parafina e
estearina; velas para decoração, objetos para
decoração em parafina, parafina de modelar,
parafina líquida, matérias primas para sabonetes,
essências, anilinas, corantes, pavios, formas e
moldes para velas e sabonetes, aromatizadores.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840258925 10/09/2012
Tit.ARTUR TEIXEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26729148772
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PEIXE ANIMAL

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 25 roupas e vestuário.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840258933 10/09/2012
Tit.CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07965232000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DHC OFFICES

003
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áudio, vídeo, fotografias, texto e outros conteúdos
digitais; software downloadable/baixáveis para
computador e telefone móvel para serviços online de
apresentações, encontros e redes sociais.
Prior.:85/562,901
07/03/2012 US
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de administração de centros de
conveniência, centros comerciais e galerias
comerciais.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840258941 10/09/2012
Tit.CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07965232000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DHC OFFICES

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 serviços de administração de loteamento
urbano e rural; serviços de planejamento de
empreendimentos imobiliários. incorporação de
imóvel.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840258950 10/09/2012
003
Tit.MAXIMINO MIGUEL DOS SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25707937870
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA FORRÓ PETECA
NCL(10) 41 apresentações de shows e eventos
musicais
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840258968 10/09/2012
003
Tit.CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07327166000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CEQUIP
NCL(10) 35 comércio de veículos pesados
Procurador: TÚLIO DE QUEIRÓS FURTADO
No.840258976 10/09/2012
003
Tit.RITA DE CASSIA RIBEIRO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29024005353
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RITA BENNEDITTO
NCL(10) 41 cantora e compositora (nome artístico
singular); serviços de organização e realização de
shows; eventos artísticos musicais, apresentações
em programas de rádio e televisão.
Procurador: DANIELA CAMARA COLLA
No.840258984 10/09/2012
003
Tit.ZOOSK, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7292902
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROMANTIC MOMENT
NCL(10) 09 aplicativo de software para computador
e telefone móvel, a saber, software para uso em
comunicação, transmissão e compartilhamento de

No.840259042 10/09/2012
003
Tit.COMBATCB TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E
INTERNET LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16674634000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMBATBOOK

No.840258992 10/09/2012
003
Tit.ZOOSK, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687633
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ROMANTIC MOMENT
NCL(10) 45 serviços online de rede social; serviços
online de apresentações e encontros.
Prior.:85/562,905
07/03/2012 US
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.840259000 10/09/2012
003
Tit.ALIMENTOS NATURAIS DO BRASIL IND COM
E REPRESENT LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47680087000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANEW

CFE(4) 3.3.1; 5.3.11; 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de alimentos, produtos de
agricultura,
perfumaria
e
cosméticos
medicamentosos.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.840259018 10/09/2012
003
Tit.LITTLE MISS MOGUL, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8761469
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NICKI MINAJ
NCL(10) 03 perfumes, água de cheiro ("eau de
toilette"), água de perfume (" eau de parfum"; loçoes
aromáticas para o corpo, géis para banho de
imersão, géis para banho de chuveiro, esfoliantes
para o corpo, loções para o corpo, suflês para o
corpo e produtos para vaporizar no corpo.
Prior.:85/78,920
21/08/2012 US
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840259026 10/09/2012
003
Tit.ZYNGA INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8379157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RUBY BLAST
NCL(10) 41 serviços de entretenimento, a saber,
fornecimento através de computadores online e
jogos eletrônicos e aperfeiçoamento online de
computador e jogos eletrônicos; serviços de
entretenimento, a saber, fornecimento online de
informações relativas a jogos de computador;
serviços de entretenimento, a saber, fornecimento de
ambientes virtuais em que os usuários podem
interagir por meio de jogos sociais para atividades
recreativas, para fins de lazer ou entretenimento.
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.840259034 10/09/2012
003
Tit.LITTLE MISS MOGUL, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8761469
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PINK FRIDAY NICKI MINAJ
NCL(10) 03 perfumes, água de cheiro ("eau de
toilette'') água de perfume ("eau de perfum) loções
aromáticas para o corpo, géis para banho de
imersão, géis para banho de chuveiro esfoliantes
para o corpo , loções para o corpo , suflês para o
corpo e produtos para valorizar no corpo.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

CFE(4) 2.7.5; 26.5.2
NCL(10) 38 provimento de acesso ã rede global de
computadores; fornecimento de salas de bate-papo
na intern fornecimento de espaço na internet;
aluguel de tempo de acesso a redes globais de
computadori fornecimento de acesso a base de
dados; fornecimento de mecanismos de busca para
obtençi manutenção e distribuição de dados a partir
de um banco de dados localizado em uma rede
mundial computadores (se o serviço for o provimento
de acesso a um website); provedor de aces
[telecomunicação]; provimento de acesso a lojas
eletrônicas
[telecomunicação];
transmissão
mensagens via internet; transmissão de fotos via
internet; rede de convívio social.
Procurador: SILVIO DARRÉ JR
No.840259050 10/09/2012
003
Tit.NEXEN TIRE CORPORATION (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0252689
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROADIAN
NCL(10) 12 camaras de ar para pneus, para rodas
de veiculos, pneus sólidos para rodas de veiculos,
guarda-câmaras de pneus para proteção da camara
de ar no interior de aro da roda na classe
internacional 12.
Procurador: JOSE MOITA HORTA
No.840259069 10/09/2012
003
Tit.WENZHOU OLOVA INDUSTRY CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8734550
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OLH

CFE(4) 26.1.12; 26.1.16; 27.5.1
NCL(10) 07 máquinas de bordar; máquinas de
costura; dispositivo de lantejoulas para máquinas de
bordar computadorizadas (acessório para máquinas
de bordar); máquinas para a indústria têxtil
[controladas por computador]; máquinas para fazer
pequenos discos metálicos para vestuário; máquinas
para embutir lantejoulas; corrediças para máquinas
de bordar; máquinas de bordar especiais; máquinas
para trabalhar couro; máquinas para trabalhar couro;
máquinas para costura em couro; máquinas de
moldagem de plástico por jato; máquinas para
trabalhar vidro; máquinas para estampagem; molde
utilizado para processamento de plásticos; magnetos
de ignição para motores; filtro de diesel; filtros para
limpeza de ar de resfriamento [para motores]; bomba
de óleo do veículo; segmentos de êmbolos;
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aerocondensadores; filtro de óleo; cartuchos para
máquinas de filtrar; filtro de ar; mandril para broca
[pelas de máquinas] máquinas para fiação; matriz
para perfuração a frio; aparelhos para lavagem;
tesouras elétricas; máquinas para fazer lantejoulas
para vestuário; tambores para máquinas de bordar.
Procurador: BHERING ADVOGADOS

moleton, meiao, bane, meia soquete, meias em
geral, sungas, uniformes, camisas polo, camisa
social, calca social, calca esportiva, biquinis, body,
saias longas, saias curtas, viseiras, chapeus,
sobretudo, paleto, terno, blazers, parkas, calcados
em geral, tenis, sapatos esportivos, sapatos para a
pratica de esportes , chuteira de futebol, botas para
a pratica de esportes, botas em geral, botinas,
sapatos para a prática de esportes ; sapatos de
ginastica, sandalias de banho, chinelo de banho,
sandalias e sapato social e bolsas (mochilas, malas,
pochetes)
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

No.840259077 10/09/2012
003
Tit.STAR PENNSYLVANIA NEW FLOWER S.P.A.
(IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9001190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STAR

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(10) 16 papel, papelão, papel para embalagem,
papel para presente, saquinhos de papel para
presentes caixas de papelão ou de papel para
pacotes para presentes, laços de papel, fitas
adesivas para papelaria ou para o lar.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840259085 10/09/2012
003
Tit.STAR PENNSYLVANIA NEW FLOWER S.P.A.
(IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9001190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STAR

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(10) 26 fitas elástico em tecido, fitas em tecido
para embalagem e para caixas para presentes, laços
ornamentais em tecido, flores artificiais.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840259093 10/09/2012
003
Tit.CENTÉSIMO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03797901000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTÉSIMO
NCL(10) 41 educação e provimento de treinamento.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA

CFE(4) 1.15.15; 27.5.1
NCL(10) 03 cosméticos, loções para pele, loções
hidratantes
para
pele,
adstringentes
nãomedicamentados para a pele para fins cosméticos,
emulsão concentrada facial, loção pós-barba,
condicionadores para pele, ruge (blush), perfumes,
colônias, cremes de limpeza para pele, base para
maquiagem na forma de pó; corretivos, batons, água
de toalete, sombras para os olhos, lápis de
sobrancelha, delineadores para os olhos, esmalte de
unha, removedor de esmalte de unha, máscara de
beleza, cremes de filtro solar para a pele, xampu
para cabelo, creme de enxague para cabelo, spray
para cabelo, gel para cabelo, mouse para cabelo,
sabonetes de toalete, sabonetes para o banho,
produtos de limpeza para o corpo, vaporizadores
para o corpo, gel para o corpo, gel para banho, e
creme esfoliante para o corpo, todos os produtos
acima mencionados incluídos nesta classe.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840259115 10/09/2012
003
Tit.LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8734593
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JUST BEYOND

CFE(4) 1.15.15; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de loja a varejo de cosméticos,
xampu para cabelo, sabonetes de toalete, produtos
para limpeza do corpo e cremes dentais; serviços de
loja a atacado de cosméticos, xampu para cabelo,
sabonetes de toalete, produtos para limpeza do
corpo e cremes dentais.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840259123 10/09/2012
Tit.SÃO PAULO ALPARGATAS S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61079117000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SETE LÉGUAS KID'S

003

No.840259107 10/09/2012
003
Tit.LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4843096
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JUST BEYOND

CFE(4) 2.5.2; 26.1.4; 26.2.7; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 25 vestuario em geral, shorts, jaquetas,
bermudas,
calcoes,
camisetas,
agasalhos
esportivos, vestidos, calcas de moleton, blusas de

No.840259131 10/09/2012
003
Tit.TANDEM LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8722897
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PAPERWHITE
NCL(10) 09 dispositivos eletrônicos portáteis e de
mão
para
transmissão,
armazenamento,
manipulação, gravação e revisão de texto, imagens,
áudio, vídeo e dados, incluindo por meio de redes de
computadores, redes sem fio, e redes de
comunicações eletrônicas e peças e partes
eletrônicas e mecânicas para estes; computadores,
computadores "tablets", leitores de livros eletrônicos,
tocadores de áudio e vídeo, organizadores pessoais
eletrônicos, assistentes pessoais digitais, e
dispositivos de sistema de posicionamento global e
peças e partes eletrônicas e mecânicas para estes;
software e hardware de computador; dispositivos
periféricos de computador, monitores, displays, fios,
cabos, modems, impressoras, discos rígidos,
adaptadores, cartões adaptadores, conectores de
cabos, conectores de plug-in, conectores de energia
elétrica, bases (docking stations) e drivers;
carregadores de bateria; porta-baterias; cartões de
memória e leitores de cartões de memória; fones de
cabeça e fones de ouvido; alto-falantes, microfones
e fones; estojos, capas e suportes para dispositivos
eletrônicos portáteis e de mão e computadores;
controles remotos para dispositivos eletrônicos
portáteis e de mão e computadores.
Prior.:1563/2012
05/06/2012 IS
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840259140 10/09/2012
003
Tit.TANDEM LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8722897
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PAPERWHITE
NCL(10) 16 publicações impressas, periódicos,
livros, revistas, boletins informativos, brochuras,
folhetos, panfletos, manuais, jornais, catálogos e
adesivos.
Prior.:1563/2012
05/06/2012 IS
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840259158 10/09/2012
003
Tit.TANDEM LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8722897
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PAPERWHITE
NCL(10) 28 unidade portátil para jogar jogos
eletrônicos; aparelhos e jogos eletrônicos portáteis;
jogos, jogos eletrônicos e vídeo games.
Prior.:1563/2012
05/06/2012 IS
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840259166 10/09/2012
003
Tit.TANDEM LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8722897
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PAPERWHITE
NCL(10) 35 serviços de loja de venda a varejo
contendo dispositivos eletrônicos de mão e portáteis
para transmissão, armazenamento, manipulação,
gravação e revisão de texto, imagens, áudio, vídeo e
dados, incluindo através de redes mundiais de
computador, redes sem fio e redes de comunicações
eletrônicas, computadores, computadores "tablets",
leitores de livros eletrônicos, reprodutores de áudio e
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vídeo,
organizadores
pessoais
eletrônicos,
assistentes pessoais digitais, e dispositivos de
sistema de posicionamento global e componentes
eletrônicos e mecânicos e acessórios dos mesmos,
hardware e software de computador, monitores,
telas, fios, cabos, modem, impressoras, unidades de
disco, adaptadores, cartões adaptadores, conectores
de cabo, conectores "plug-in", conectores de energia
elétrica, estações de acoplamento ("docking
stations"), e "drivers", carregadores de bateria,
baterias, cartões de memória e leitores de cartão de
memória, fones de ouvido e fones, alto-falantes,
microfones e fones de ouvido "headset", estojos,
capas e suportes para dispositivos eletrônicos de
mão e portáteis e para computadores, controles
remotos para dispositivos portáteis e de mão e para
computadores. publicações impressas, periódicos,
livros, revistas, boletins informativos, brochuras,
folhetos, panfletos, manuais, jornais, catálogos e
etiquetas, unidades portáteis para jogar jogos
eletrônicos, jogos eletrônicos de mão e aparelhos,
jogos, jogos eletrônicos e jogos de vídeo; serviços
de loja on-line de varejo contendo dispositivos
eletrônicos de mão e portáteis para transmissão,
armazenamento, manipulação, gravação e revisão
de texto, imagens, áudio, vídeo e dados, incluindo
através de redes mundiais de computador, redes
sem fio e redes de comunicações eletrônicas,
computadores, computadores "tablets", leitores de
livros eletrônicos, reprodutores de áudio e vídeo,
organizadores pessoais eletrônicos, assistentes
pessoais digitais, e dispositivos de sistema de
posicionamento global e componentes eletrônicos e
mecânicos e acessórios dos mesmos, hardware e
software de computador, monitores, telas, fios,
cabos, modem, impressoras, unidades de disco,
adaptadores, cartões adaptadores, conectores de
cabo, conectores "plug-in", conectores de energia
elétrica, estações de acoplamento ("docking
stations") e "drivers", carregadores de bateria,
baterias, cartões de memória e leitores de cartão de
memória, fones e de ouvido e fones, alto-falantes,
microfones e fones de ouvido "headset", estojos,
capas e suportes para dispositivos eletrônicos de
mão e portáteis e para computadores, controles
remotos para dispositivos portáteis e de mão e para
computadores, publicações impressas, periódicos,
livros, revistas, boletins informativos, brochuras,
folhetos, panfletos, manuais, jornais, catálogos e
etiquetas, unidades portáteis para jogar jogos
eletrônicos, jogos eletrônicos de mão e aparelhos,
jogos, jogos eletrônicos e jogos de vídeo;
fornecimento de um diretório on-line de informação
comercial; difusão de publicidade para terceiros
através de uma rede on-line de comunicações
eletrônicas; fornecimento de um guia on-line de
publicidade pesquisável contendo os produtos e
serviços de terceiros; serviços de gerenciamento de
banco de dados informatizados; serviços de
encomenda on-line.
Prior.:1563/2012
05/06/2012 IS
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840259174 10/09/2012
003
Tit.TANDEM LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8722897
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PAPERWHITE
NCL(10) 38 serviços de comunicação para a
transmissão, armazenamento em "cache", acesso,
recebimento, download, transmissão por streaming,
transmissão,
compartilhamento,
visualização,
formatação, modelação e transferência de texto,
imagens, áudio, vídeo e dados através de redes de
telecomunicações, redes de comunicação em fio, e
da internet; fornecimento de fórum na internet, salas
de bate-papo online e comunidades online para a
transmissão de mensagens entre usuários de
computador; fornecimento de acesso a diretórios
online, bases de dados, sites e blogs, eventos atuais
e sites e blogs, e materiais de referência on-line;
fornecimento de acesso a dispositivos auxiliares ou
aparelhos eletrônicos na forma da prestação de
serviços de conectividade de telecomunicações para
a transferência de imagens, mensagens, obras de
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áudio, visuais, audiovisuais e multimídia entre
leitores
eletrônicos
('e-readers'),
celulares,
'smartphones', dispositivos eletrônicos portáteis,
dispositivos digitais portáteis, computadores 'tablets'
ou computadores; transmissão por 'streaming' de
material de áudio, visual e audiovisual através da
internet ou outra rede de computador ou rede de
comunicações, fornecimento de salas de chat online,
fóruns de internet e comunidades on-line para a
transmissão de fotos, vídeos, textos, dados, imagens
e outras obras eletrônicas, transmissão de
'postcasts'; transmissão de 'webcasts'; fornecimento
de rede online que permite aos usuários o acesso e
compartilhamento de conteúdo, textos, obras visuais,
obras de áudio, obras audiovisuais, obras literárias,
dados, arquivos, documentos e obras eletrônicas;
prestação de serviços on-line de redes que permitem
aos usuários compartilharem conteúdo, fotos,
vídeos, textos, dados, imagens e outras obras
eletrônicas relacionadas a entretenimento, incluindo,
filmes, televisão, obras audiovisuais, música, obras
de áudio, livros, teatro, obras literárias, eventos
esportivos, atividades recreativas, atividades de
lazer, torneios, arte, dança, musicais, exposições,
aulas de esportes, clubes, rádio, comédia,
concursos, obras visuais, jogos, atividades, festivais,
museus, parques, eventos culturais, concertos,
publicações, animação, eventos atuais, moda,
apresentações multimídia, história, línguas, artes
liberais, matemática, negócios, ciências, tecnologia,
passatempos, cultura, esportes, artes, psicologia e
filosofia; fornecimento de um site que oferece aos
usuários de computador a capacidade de transmitir,
armazenar em 'cache', receber, fazer download,
transmitir por 'streaming', transmitir, visualizar,
formatar, difundir e compartilhar conteúdo, textos,
obras visuais, obras de áudio, obras audiovisuais,
obras literárias, dados, arquivos, documentos e
obras eletrônicas; fornecimento de um website que
proporciona aos usuários de computador a
capacidade de transmissão, armazenamento em
'cache', acesso, recebimento, download, transmissão
por streaming, transmissão, compartilhamento de
fotos, vídeos, texto, dados, imagens e outras obras
eletrônicas; fornecimento de portais on-line de
entretenimento na área de filmes, televisão, obras
audiovisuais, música, obras de áudio, livros, teatro,
obras literárias, eventos esportivos, atividades
recreativas, atividades de lazer, torneios, arte,
dança, musicais, exposições, aulas de esportes,
clubes, rádio, comédia, concursos, obras visuais,
jogos, atividades, festivais, museus, parques,
eventos culturais, concertos, publicações, animação,
eventos atuais, desfiles de moda e apresentações
multimídia.
Prior.:1563/2012
05/06/2012 IS
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840259182 10/09/2012
003
Tit.TANDEM LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8722897
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PAPERWHITE
NCL(10) 39 armazenamento de mídias eletrônicas, a
saber, dados de imagens, texto, vídeo e áudio.
Prior.:1563/2012
05/06/2012 IS
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840259190 10/09/2012
003
Tit.TANDEM LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8722897
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PAPERWHITE
NCL(10) 41 publicação de livros, revistas, periódicos,
obras literárias, obras visuais, obras de áudio e
obras audiovisuais; fornecimento de áudio prégravado, obras visuais e audiovisuais não-baixáveis
('non-downloadable), através de redes sem fio;
fornecimento de jogos de computador on-line e
histórias interativas on-line; fornecimento de boletins
informativos
on-line
e
'blogs'
contendo
entretenimento, filmes, televisão, obras audiovisuais,
música, obras de áudio, livros, teatro, obras
literárias, eventos esportivos, atividades recreativas,

atividades de lazer, torneios, arte, dança, musicais,
exposições, aulas de esportes, clubes, rádio,
comédia, concursos, obras visuais, jogos, atividades,
festivais, museus, parques, eventos culturais,
concertos, publicações, animação, eventos atuais,
desfiles de moda e apresentações multimídia;
publicação de trechos de livros, periódicos e de
obras literárias, e fornecimento de ambientes virtuais
nos quais os usuários podem interagir para fins de
lazer, recreação, ou para fins de entretenimento;
fornecimento de informações, notícias, artigos e
comentários na área de entretenimento, incluindo,
filmes, televisão, obras audiovisuais, música, obras
de áudio, livros, teatro, obras literárias, eventos
esportivos, atividades recreativas, atividades de
lazer, torneios, arte, dança, musicais, exposições,
aulas de esportes, clubes, rádio, comédia,
concursos, obras visuais, jogos, atividades, festivais,
museus, parques, eventos culturais, concertos,
publicações, animação, eventos atuais, desfiles de
moda e apresentações multimídia; fornecimento de
informações, notícias, artigos e comentários na área
da educação e instituições de ensino; serviços de
educação na forma de aulas em sala de aula e
aprendizagem on-line à distância sobre temas de
acontecimentos atuais, educação, história, línguas,
artes liberais, matemática, negócios, ciências,
passatempos, tecnologia, cultura, esportes, artes,
psicologia e filosofia; serviços interativos de ensino
na forma de instrução baseada em computador e
assistida por computador sobre temas de eventos
atuais, educação, história, línguas, artes liberais,
literatura,
matemática,
negócios,
ciência,
passatempos, tecnologia, cultura, esportes, artes,
psicologia e filosofia; serviços educacionais e de
entretenimento na forma de 'podcasts', 'webcasts' e
programas
contínuos
contendo
notícias
e
comentários nas áreas de filmes, programas de
televisão, obras audiovisuais, música, obras de
áudio, livros, teatro, obras literárias, eventos
esportivos, atividades recreativas, atividades de
lazer, torneios, arte, dança, musicais, exposições,
aulas de esportes, clubes, rádio, comédia,
concursos, obras visuais, jogos, atividades, festivais,
museus, parques, eventos culturais, concertos,
publicações, animação, eventos atuais, moda e
apresentações de multimídia acessíveis através da
internet ou outras redes de comunicações ou de
computador; fornecimento de áudio pré-gravado,
obras audiovisuais e obras multimídia contendo
entretenimento, filmes, televisão, obras audiovisuais,
música, obras de áudio, livros, teatro, obras
literárias, eventos esportivos, atividades recreativas,
atividades de lazer, torneios, arte, dança, musicais,
exposições, aula de esportes, clubes, rádio,
comédia, concursos, obras visuais, jogos, atividades,
festivais, museus, parques, eventos culturais,
concertos, publicações, animação, eventos atuais,
desfiles de moda e apresentações multimídia através
da internet ou outras redes de comunicação ou de
computador.
Prior.:1563/2012
05/06/2012 IS
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840259204 10/09/2012
003
Tit.TANDEM LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8722897
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PAPERWHITE
NCL(10) 42 hospedagem de conteúdo de terceiros,
fotos, vídeos, textos, dados, imagens, sites e outras
obras eletrônicas; fornecimento de ferramentas de
busca; fornecimento de plataformas de pesquisa
para permitir aos usuários solicitarem e receberem
fotos, vídeos, textos, dados, imagens e obras
eletrônicas; serviços de hospedagem interativa que
permitem aos usuários publicar e compartilhar suas
próprias fotos, vídeos, textos, dados, imagens online; serviços de informática, a saber, a criação de
comunidades virtuais para os usuários participarem
de discussões, obterem respostas ('feedback'),
formar comunidades virtuais e se envolver em redes
sociais; manutenção e atualização de software
relativos a computadores, internet e senha de
segurança e prevenção dos riscos da internet, do
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computador e senha; fornecimento de informações
nas áreas de astronomia, clima, meio ambiente,
design de interiores, tecnologia, computadores,
software, periféricos de computador, hardware de
computador, geologia, engenharia, arquitetura,
pesquisa médica e pesquisa e teste de produtos
através da internet ou outras redes de computador
ou de comunicação; projeto e desenvolvimento de
software de computador; instalação e manutenção
de software de computadores; fornecimento de um
site com informações técnicas relativas a software e
hardware de computador; serviços de consultoria em
hardware de computador, software, aplicativos e
rede; consultoria em computador; fornecimento de
apoio técnico para solução de problemas de
hardware de computador; programação de
computador; transferência de ados de documentos
de um formato de computador para outro;
hospedagem de conteúdo digital em redes de
computadores globais, redes sem fio, e redes de
comunicações
eletrônicas;
fornecimento
de
plataformas de pesquisa para permitir aos usuários
solicitar e receber, conteúdo, texto, obras visuais,
obras de áudio, obras audiovisuais, obras literárias,
dados, arquivos, documentos e obras eletrônicas;
fornecimento de utilização on-line temporária de
software de computador não-baixável ('nondownloadable') e instalações on-line que permitem
aos usuários acessar e baixar software de
computador; fornecimento de uso temporário de
software de computador on-line não-baixável ('nondownloadble')
que
gera
recomendações
personalizadas de aplicativos de software com base
nas preferências do usuário; monitoramento de
dados informatizados e sistemas de computadores e
redes para fins de segurança.
Prior.:1563/2012
05/06/2012 IS
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840259212 10/09/2012
003
Tit.TANDEM LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8722897
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PAPERWHITE
NCL(10) 45 serviços de redes de apresentação,
relacionamento pessoal e social via internet ou por
outras redes de computadores ou comunicações;
serviços de encontros; serviços de relacionamento
social online, a saber, facilitação de apresentação e
integração social entre indivíduos; serviços de rede
social online designados para pessoas com um
desejo comum para conhecer outras pessoas com
interesses similares; fornecimento online de bancos
de dados de computador e dados pesquisáveis
online no campo de rede social; fornecimento de um
website de rede social para fins de entretenimento;
fornecimento de banco de dados pesquisáveis no
campo de rede social; serviços de rede social online;
fornecimento de um website para fins de rede social;
fornecimento de informação no campo de rede
social; fornecimento de informação no campo de
genealogia.
Prior.:1563/2012
05/06/2012 IS
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840259220 10/09/2012
003
Tit.URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS, S.L.P. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4732960
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS,
CONSULTORES EM DIREITO
ESTRANGEIRO/ESPANHOL
NCL(10) 45 serviços jurídicos; serviços de
seguridade para a proteção de bens e pessoas;
serviços pessoais e sociais prestados por terceiros
para satisfazer necessidades individuais.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840259239 10/09/2012
Tit.DATALOGIC ADC, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8723575
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JADE

NCL(10) 09 hardware de computador para
identificação automática de ítens e produtos na
cadeia de suprimentos, gestão de estoque, e
operações de varejo; software de computador para
uso em identificação automática de ítens e produtos
na cadeia de suprimentos, gestão de estoque e
operações de varejo e em aplicações de segurança;
e software de computador, a saber, software de
reconhecimento de imagem para uso em
identificação automática de ítens, produtos, e
objetos animados e inanimados em operação de
varejo e em aplicações de segurança e manuais
para download para estes.
Prior.:85565883
09/03/2012 US
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840259247 10/09/2012
003
Tit.AMPCO METAL S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6876897
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMPCO 25
NCL(10) 06 metais comuns e suas ligas, em bruto ou
semitrabalhados; formas em metais comuns e suas
ligas; materiais de construção metálicos; produtos
metálicos não incluídos em outras classes.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840259255 10/09/2012
003
Tit.AMPCO METAL S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6876897
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMPCOLOY
NCL(10) 06 metais comuns e suas ligas, em bruto ou
semitrabalhados; formas em metais comuns e suas
ligas; materiais de construção metálicos; produtos
metálicos não incluídos em outras classes.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840259263 10/09/2012
003
Tit.G A DE ARAUJO - COLCHOES - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10987465000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REAL COLCHÕES

CFE(4) 26.4.3,12
NCL(10) 35 comércio de colchões.
Procurador: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
No.840259271 10/09/2012
Tit.VIRGIN ENTERPRISES LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0007838
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIRGIN

003

003
CFE(4) 26.11.1; 27.5.1; 29.1.1
NCL(10) 38 serviços de gravação, radiodifusão e
distribuição de conteúdo musical.

Procurador: NELLIE D SHORES
No.840259280 10/09/2012
003
Tit.PACIFIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11416596000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BLACK & WHITE
NCL(10) 11 acessórios moldados para fornos; água
(instalações de aquecimento de -); assadeiras; assar
(grelhas para -); chuveiros; cozinhar (aparelhos e
instalações para -); elétricas (lanternas-) portáteis;
fornos (acessórios moldados para -); luminosos
(números de casa -); refrigeradores (máquinas e
aparelhos -); secagem (aparelhos e instalações para
-); torrefadores; ventiladores [peças de instalações
de ar-condicionado]; aparelho para fazer gelo de uso
doméstico; aquecedores, autoclaves, evaporadores
e aparelhos para purificação da água para utilização
doméstica ou comercial; churrasqueiras elétrica e
não-elétricas; colchão elétrico; forno a gás;
aquecedores de água (aparelhos -); ar (secadores
de -); ar-condicionado (aparelhos de -); fogões de
cozinha; fornos odontológicos; frigideiras elétricas;
gás (acendedor de -); gás (acessórios de regulagem
e segurança para canos de -); gelo (aparelhos e
máquinas de -); hidratantes; hidromassagem
(banheiras de -); lâmpadas; lâmpadas de segurança;
lavatório [partes de máquinas para -); purificação de
ar (aparelhos e máquinas para -); queimadores;
queimadores de gás; torradeiras; torrefadores de
frutas; veículos (aparelhos de ar-condicionado para ); ventiladores elétricos de uso pessoal; fabricador
de gelo para uso industrial e comercial; freezer de
uso doméstico; geladeira; pedra para filtrar de uso
doméstico; ar condicionado (instalações de -); arcondicionado (aparelhos de -) para veículos;
armações metálicas para fornos; boxes para
chuveiros; cabelo (secadores de -); fornalhas
(acessórios moldados para -); fornos (armações
metálicas para -); fornos [cozedores]; gás (aparelhos
para depuração de -); gás (depuradores de -) [partes
de instalações de gás]; gás (queimadores de -);
geradores de gás [instalações]; hidromassagem
(aparelhos para -); regulagem e segurança
(acessórios de -) para aparelhos de gás; sanitários
(vasos -); secadores (aparelhos -); solares (fogões -)
[fornalhas]; torres de refino para destilação;
utensílios de cozinha, elétricos; vapor (instalações
geradores de -); acendedor para fogão não elétrico;
aquecedor elétrico de ar ou de água para uso
doméstico; fogareiro elétrico; luminária; máquina de
café expresso para uso industrial e comercial; vela
para filtro elétrico de uso doméstico; acessórios
moldados para fornalhas; assentos de sanitários
[banheiros]; barras de grelha; café (filtros elétricos
para -); entrada de água (aparelho para -); filtros
para ar-condicionado; fornalhas (resfriadores para -);
fornos (suportes para -); gás (condensadores de -)
[exceto peças de máquinas]; globos para lâmpadas;
grelhas para cozinhar; iluminação (aparelhos e
instalações de -); iluminação de teto; lanternas;
lareiras; regulagem (acessórios de -) para aparelhos
e canos de água ou gás; secadoras de roupa,
elétricas; secadores de ar; estufa elétrica; exaustor
elétrico de uso doméstico; fogão elétrico; forno e
fornalha industrial; queimadores; registro d'água
para instalações sanitárias; secadora elétrica de uso
doméstico; urinol [mictório]; acendedor de gás;
cozinhar (grelhas para microonda [aparelhos de
cozinha]; fornos de padarias; lanternas de bolso;
lanternas de bolso elétricas; luz (difusores de -); pia
[partes de instalações sanitárias]; pressão (panelas
de -) elétricas; sanitários (assentos de -) [banheiros];
secadores de cabelo; secadores de mão (aparelhos ) para banheiros; vaporizadores faciais [saunas];
ventiladores [ar-condicionado]; forno de aquecimento
para reativação de carvão; forno doméstico elétrico;
geladeira industrial e comercial; abajur [quebra-luz];
acendedores,
*aquecedores
para
ferros;
bronzeamento (aparelhos para -); café (percoladores
elétricos de -); caixas de descarga [sanitários];
elementos aquecedores; fogareiros fornalha (barras
de -); instalações de ar condicionado; instalações
para sauna; refrigeradores [geladeiras]; resfriadores
(aparelhos -) de bebidas; sanitários (aparelhos e
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instalações -); secadores (aparelhos -) de forragem;
torneiras*, vasos sanitários; ventilação [arcondicionado] (instalações e aparelhos de -);
acendedor para fogão elétrico; amassadeira elétrica
para uso doméstico; assador comercial e industrial;
máquina e equipamento para aquecimento; máquina
e equipamento para refrigeração; quebra-luz
[abajur]; tanque para lavar roupa [partes de
instalações sanitárias]; aparelhos de descarga
sanitária; aquecedores de água; arruelas para
torneiras; chuveiros (boxes para -); congeladores
[freezers]; cozinha (exaustores para -); elétricas
(lâmpadas -); fornalhas (aparelhos de carregamento
para -); gás (geradores de -) [instalações]; lareiras
(cinzeiros de -); lustres; pilhas atômicas; purificação
de água (instalações para -); quebra-jato [para de
torneiras]; torrefadores de café; torrefadores de
malte; ventilação [ar-condicionado] para veículos
(instalações e aparelhos de -); aparelho elétrico de
iluminação; ar condicionado e umidificador de ar
central de uso industrial; caixa [estojo] para forno de
microondas; filtro elétrico de uso doméstico;
resfriador,
tanque
térmico
[energia
solar];
aquecedores de pratos; café (máquinas elétricas de ); filtros para água potável; fogões [aparelhos de
aquecimento]; fornos, exceto os usados para
experiências; gás (acessórios de regulagem e
segurança para aparelhos de -); lâmpadas elétricas;
lanternas elétricas portáteis; lanternas para
iluminação; pis; portáteis (lanternas elétricas -);
purgadores para instalação de aquecimento a vapor;
refrigeração (aparelhos e instalações de -);
resfriadores para fornalhas; vapor (acumuladores de
-); fogão a gás; geladeira a gás; gerador para solda
elétrica; lampião elétrico; mictório; secadora de
roupa a gás.
Procurador: CAMILA GARCINDO DAYRELL
GARROTE
No.840259298 10/09/2012
Tit.VIRGIN ENTERPRISES LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0007838
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIRGIN

003

para gravação de semicondutor;
vertical.
Procurador: KASZNAR LEONARDO
PROPRIEDADE INTELECTUAL

ransportador

No.840259328 10/09/2012
003
Tit.PACIFIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11416596000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BLACK & WHITE
NCL(10) 07 batedores elétricos, para uso doméstico;
máquina
descascadora;
aspirador
de
pó
(mangueiras para -), aspirador de pó (sacos para -);
enceradeiras elétricas para assoalhos; lavagem
(máquinas para -) [limpeza]; pó (instalações para
aspiração de -) para limpeza; raladoras (máquinas -)
de frutas, legumes e verduras; alimentos (aparelhos
eletromecânicos
para
preparação
de
-);
amassadeiras (máquinas-); cereais (descascadores
de -); máquina de costura e de overloque para uso
industrial; aspiradores de pó; bater (máquinas para ); facas elétricas; aspirador de pó elétrico, portátil ou
não; batedeira elétrica [aparelho]; lavar (máquinas
para -) [roupas]; pó (instalações para remoção de -)
para limpeza; alisar (plainas para -); batedores
elétricos; lavagem (aparelhos para -) [limpeza];
secadoras (máquinas -); bebidas (aparelhos para -);
batedores elétricos; lavagem (aparelhos para -)
[limpeza]; secadoras (máquinas -); bebidas
(aparelhos eletromecânicos para preparar -); pão
(máquinas para cortar -); lavadora de roupa e de
louça; serra de aço [parte de máquina].
Procurador: CAMILA GARCINDO DAYRELL
GARROTE
No.840259336 10/09/2012
Tit.BONGRAIN S.A. (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0054151
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 19.3.1
NCL(10) 29 queijos.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
CFE(4) 26.11.1; 27.5.1; 29.1.1
NCL(10) 41 serviços de organização, administração,
apresentação e operação de concertos ao vivo e
turnês.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840259301 10/09/2012
003
Tit.SAMSUNG TECHWIN CO., LTD (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4765699
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EXCEN
NCL(10) 07 montador para chip de semicondutor;
conector de fio para semicondutor; impressora de
tela; carregador; descarregador; forno para
semicondutor; conector de flip chip; conector de
matriz; dispositivo d inspeção de soldagem para
aparelho de montagem de semicondutor; montador
de chip; conector de fios; dispensador; dispositivo de
inspeção de aparência de ic (chip integrado) de
semicondutor; dispositivo de inspeção de pcb (placa
de circuitos impressos) eletrônico; sistema de visão
para aparelho de montagem de emicondutor;
dispositivo de inspeção de função para aparelho de
montagem de semicondutor; dispositivo de inspeção
de raios-x para aparelho de montagem de
semicondutor; alimentador automático pa parelho de
montagem de semicondutor; aparelho de exposição

No.840259344 10/09/2012
Tit.VIRGIN ENTERPRISES LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0007838
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIRGIN

003

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1; 29.1.1
NCL(10) 35 serviços de venda de tickets para
concertos; serviços de venda de merchandising em
locais de concertos e on-line.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840259352 10/09/2012
Tit.VIRGIN ENTERPRISES LIMITED (GB)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0007838
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIRGIN
NCL(10) 35 serviços de venda de tickets para
concertos; serviços de venda de merchandising em
locais de concertos e on-line.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840259360 10/09/2012
003
Tit.VIRGIN ENTERPRISES LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0007838
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIRGIN
NCL(10) 41 serviços de organização, administração,
apresentação e operação de concertos ao vivo e
turnês.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840259379 10/09/2012
003
Tit.SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0173967
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAMSUNG MULTIVIEW
NCL(10) 09 equipamentos de áudio compostos por
alto-falantes estéreo, construídos em receptores de
comunicação sem fio e estações ("docks") para uso
com aparelho eletrônico portátil, nomeadamente,
leitores de livros eletrônicos, computadores "tablets",
leitores de mp3, leitores de mp4, telefones celulares,
e telefones inteligentes ("smart phones"); software
de dispositivo de computador para aparelhos
eletrônicos portáteis para instalar e controlar
equipamentos de áudio mencionados anteriormente,
"universal serial bus" ("usb") vazio para unidade de
memória "flash"; filmadoras; software de jogo de
computador; "hubs" ("switches") comutadores e
("routers") roteadores de redes de computador;
software
de
computador
para
mensagem
instantânea,
envio
e
recebimento
de
correspondências
eletrônicas
("e-mails")
e
informação de contato, compartilhamento de agenda
e serviço de compartilhamento de conteúdo;
software de computador para gerenciar e organizar
diversos conteúdos de leitura digitais ou seja "ebooks", jornais eletrônicos, teses e revistas
eletrônicas;
software
de
computador
para
gerenciamento de informações pessoais; software
de computador para comprar, transferir, jogar ou
ouvir música; software de computador para a
aquisição,
subscrição
("subscribing"),
descarregamento "downloading", a prática de jogos
"playing" ou audição e leitura de conteúdos digitais,
nomeadamente livros eletrônicos ("e-books"), jornais
eletrônicos, teses e revistas eletrônicas e jogos
eletrônicos; software de computador para uso em
gravação, organização, transmissão, manipulação e
revisão de texto, dados, arquivos de áudio, arquivos
de vídeo e jogos eletrônicos em conexão com
televisores, computadores, tocadores de música,
leitores de vídeo, reprodutores de mídia e telefones
móveis; software de computador para uso por
satélite e com sistema de posicionamento global
("gps") sistemas de navegação para a navegação,
rota e planejamento de viagem e mapeamento
eletrônico; software de computador para sistemas de
informação de viagens para o fornecimento ou
prestação de conselhos de viagem e para obter
informações sobre hotéis, pontos turísticos, museus,
transportes públicos, restaurantes e outras
informações sobre viagens e transportes; software
de computador sugerindo as mais adequadas
entrada de caneta de aplicações para o dispositivo
móvel; software de computador a serem utilizados
para
visualização
e
"downloading"
mapas
eletrônicos; software de computador embutido em
telefones portáteis e/ou computadores portáteis que
permite aos usuários jogar e baixar jogos
eletrônicos, ouvir e baixar toques e músicas, e ver e
baixar protetores de tela ("screen savers") e papéis
de parede ("walpapers"); software de computador
para editar as atividades diárias, agenda de
endereços, calendário, memorandos e conteúdos
multimídia armazenadas em dispositivos móveis;
software de computador para permitir a criação,
postagem,
carregamento,
descarregamento,
transmissão,
recebimento,
edição,
extração,
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codificação,
decodificação,
reprodução,
armazenamento, organização, exibição, exposição,
marcação, "blogging", compartilhamento ou de outro
modo fornecer meios eletrônicos ou informações
através da internet ou outra rede de comunicações;
software de computador para permitir aos usuários a
programar e distribuir áudio, vídeo, texto e outros
conteúdos multimídia, nomeadamente, música,
concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias,
esportes, jogos, eventos culturais e programas
educacionais e relacionados a entretenimento via
rede de comunicação; software de computador para
receber, transportar, codificar, decodificar, decifrar,
criptografar, transmitir, multiplexas ("multiplex"),
desmultiplexar ("de-multiplex") e manipular vídeo e
outros dados em formato digital para fornecer
programação de televisão e outra programação de
vídeo para dispositivos de vídeo apropriados para
distribuição de programação de tv para a
visualização em televisores; computadores; álbuns
digitais para a visualização de fotos digitais; câmeras
digitais; molduras para fotos digitais; caixas
decodificadoras digitais "set-top-boxes"; imagens
digitais descarregáveis, nomeadamente imagens
fotográficas ou de vídeo descarregáveis na área de
educação e entretenimento; toques para baixar na
internet; leitores de discos de vídeo digitais ("dvd
players"); lousas eletrônicas; máquinas de fac-símile;
unidades de disco rígido; centrais telefônicas
"intercom" para conexão a uma rede telefônica;
telefone e protocolo de internet (ip); centrais
telefônicas privadas de permuta de ramais de
protocolo de internet (ip); software de sistemas
operacionais de telefones de ramais; centrais
telefônicas de ramais ("key phone switchboards");
"switches" de rede de área local ("lan"); telefone
celular e acessórios de computador "tablet",
nomeadamente, baterias, carregadores de bateria
elétrica, cabos de comunicação de dados, fones com
fio, fones sem fio, fones de ouvido, carregadores de
carro, estojos para telefones móveis e dispositivos
eletrônicos, conjuntos mãos livres "hands frees"
adaptados para uso com telefones celulares e
computadores "tablet", capas "flip" adaptadas para
telefones móveis e computadores "tablet", caneta
para toque "stylus"; alças de telefone e cordões de
telefone; painéis frontais de reposição para celulares
e computadores portáteis; estações de áudio para
conectar telefones celulares e computadores "tablet"
em amplificadores de áudio; alças adaptadas para
telefones celulares; software de sistema operacional
de telefone móvel; telefones móveis, monitores
("hardware" de computador"); reprodutores de mp3;
hardware do servidor de acesso de rede; software
operacional do servidor de acesso de rede;
assistentes digitais pessoais ("pda-personal digital
assistants");
computadores
portáteis;
leitores
multimídia
portáteis;
impressoras
para
computadores; semicondutores [chips]; telefones
inteligentes ("smart phones"); software para sistema
de gerenciamento de rede; caneta ("stylus") para
dispositivos eletrônicos portáteis; software de
sistema operacional de computador "tablet";
computadores "tablets"; telefones; telefones usados
como dispositivos terminais de protocolo de internet
(ip) de centrais telefônicas privadas ("private branch
exchange"-pbx); receptores de televisão; óculos
tridimensionais (3d); roteadores ("routers") de rede
de área ampla ("wan").
Procurador: HUGO SILVA & MALDONADO PROP.
INTELECTUAL
No.840259387 10/09/2012
003
Tit.ZINGAMETALL BVBA (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4775236
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZINGANIZAÇÃO
NCL(10) 02 tintas, vernizes, lacas; preservativos
contra a ferrugem e contra a deterioração da
madeira; corantes; mordentes, resinas naturais em
bruto, metais em folhas e em pó para pintores, para
decoradores, para impressoras e para artistas.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840259395 10/09/2012

003

Tit.STIEFEL LABORATORIES, INC. (A DELAWARE
CORPORATION) (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5119502
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SCITHERA
NCL(10) 03 preparações para o cuidado da pele,
mucosas, unhas, cabelo e couro cabeludo;
preparações cosméticas para uso no corpo e no
rosto; preparações para proteção solar; sabonetes,
shampoos, pós, bochechos, géis, loções, cremes,
pomadas, lavagens, mousses e sprays.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840259409 10/09/2012
003
Tit.STIEFEL LABORATORIES, INC. (A DELAWARE
CORPORATION) (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5119502
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SCITHERA
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas para o
tratamento de doenças dermatológicas, síndromes e
distúrbios.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840259417 10/09/2012
003
Tit.KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6925910
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MONDELEZ INTERNATIONAL

de arroz; rolinhos primavera, sushi, tortillas, tacos;
refeições empacotadas consistindo principalmente
de massas e molhos; batatas fritas à base de milho,
cevada, centeio ou pastelaria; dos produtos
supracitados excluir sobremesas e produtos que
contenham predominantemente substitutos lácteos.
Prior.:T1206893I
15/05/2012 SG
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840259425 10/09/2012
Tit.CHEVRON IP INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5951534
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ISOALKY
NCL(10) 04 gasolina.
Procurador: NELLIE D SHORES

003

No.840259433 10/09/2012
003
Tit.CHEVRON IP INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5951534
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ISOALKY
NCL(10) 01 catalisador utilizado na produção de
gasolina.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840259441 10/09/2012
Tit.VIVUS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0339610
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STENDRA
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas.
Prior.:85/565.411
09/03/2012 US
Procurador: NELLIE D SHORES

003

No.840259450 10/09/2012
003
Tit.RODRIGO DIAS VAHIA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08753798775
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HERMANOS
NCL(10) 41 a marca se refere a um programa de
televisão e o nome de um seriado.
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 1.15.15; 27.5.1; 29.1.1; 29.1.5,12
NCL(10) 30 café; extratos de café, preparações para
bebidas de café, café gelado, café artificial e extratos
de café artificial; chá; infusões não medicinais;
extratos de chá e preparações para bebidas de chá;
cacau, chocolate, barras de chocolate e pastilhas,
pasta de chocolate, bombons de chocolate;
preparações para bebidas de chocolate, açúcar,
adoçantes naturais; arroz, tapioca; sagu, café
artificial, preparações vegetais para uso como
substitutos de café; farinha e preparações feitas de
cereais, cereais para o café da manhã; flocos de
milho; panquecas, flocos de cereais secos; barras de
cereais; cereais prontos para consumo, lanches a
base de grãos; biscoitos; produtos de panificação,
pão, brioches, biscoitos, roscas, pastelaria e
confeitaria; biscoitos wafers; wafles, biscoitos,
massas, talharim; macarrão sêmola; massa pronta
para bolos; tortas; empadas; produtos de confeitaria,
produtos de chocolate; doces; goma de mascar não
medicinais; caramelos; doces de chocolate,
caramelos, balas de goma, pastilhas, balas; alcaçuz;
marshmallows; sorvetes; confeitos congelado; pós e
agentes aglutinantes (incluídos nesta classe) para
fazer sorvetes / sorvetes e a base de leite; mel,
melaço, levedura, extratos de leveduras; pasta de
extrato de levedura; fermento em pó; sal; mostarda;
vinagre; molhos (condimentos); molho de soja;
temperos; molhos para churrasco, molhos para
saladas, ketchup, molho de tomate; maionese;
condimentos; ervas; ervas finas em conserva; raiz
forte; especiarias; anis; anis estrela, anis, produtos
para aromatizar ou temperar alimentos; glicose para
alimentos; geléia real para consumo humano (para
uso não medicinal); preparações a base de malte
para consumo humano, extrato de malte para
alimento, aromatizantes exceto óleos essenciais;
preparações aromáticas para alimentos, agentes
espessantes
para
cozimento
de
gêneros
alimentícios; gêneros alimentícios que contenham
arroz, farinha ou cereais, também na forma dos
pratos cozidos; refeições prontas feitas com os
produtos acima; sanduíches; pizzas; lanches feitos

No.840259468 10/09/2012
003
Tit.EVOLUTION FRESH, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8511837
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ORGANIC V
NCL(10) 32 sucos de fruta; bebidas à base de frutas
e sucos; bebidas de fruta e refrigerantes contendo
sucos de fruta; bebidas de frutas congeladas e
bebidas à base de frutas congeladas; concentrados
e purês de fruta utilizados como ingredientes de
bebidas; concentrados de bebidas e xaropes para
fazer bebidas misturadas congeladas; bebidas
gaseificadas à base de frutas e sucos, sodas; sucos
contendo frutas, legumes e verduras; bebidas à base
de legumes e verduras; bebidas contendo sucos de
legumes e verduras; misturas líquidas e em pó para
bebidas; xaropes flavorizantes para fazer bebidas à
base de chá e de chá de ervas; água mineral, água
gaseificada, água com vitaminas e outras bebidas
não-alcoólicas; refrigerantes; bebidas e refrigerantes
com gás ("soda pop beverages"); xaropes
flavorizantes
para
fazer
bebidas;
águas
engarrafadas com e sem sabor; bebidas energéticas;
bebidas à base de soja, não sendo substituídos de
leite; bebidas de soja e bebidas à base de soja; leite
de nozes e suco de nozes.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840270356 30/08/2012
Tit.LUIZ ADOLFO SILVA MAIA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08666279000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PÉ DE FRUTA

003
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No.840279477 05/09/2012
003
Tit.M V F DE ARAUJO COMÉRCIO ME (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08978279000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTIMUS

No.900010770 15/09/2006
235
Tit.UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61071387000161
*CED.1 - BANCO CREDIBANCO S/A.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.900016043 22/09/2006
235
Tit.UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61071387000161
*CED.1 - BANCO CREDIBANCO S/A.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 5.3.13; 27.5.1
NCL(10) 32 fabricação de conserva de frutas.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840270364 06/09/2012
Tit.TAIANA VALOIS DA MOTA SILVA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15476510000107
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

*PET.ELETRÔNICA: 810070018617 (VISUALIZAR
NO PORTAL INPI), DE 19/01/2007
Procurador: LUIZ CARLOS COELHO

003
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios.
No.840283750 06/09/2012
003
Tit.INDUSTRIAL TINTAS FAMA LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13603783000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TINTAS FAMA

No.900016051 22/09/2006
235
Tit.UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61071387000161
*CED.1 - BANCO CREDIBANCO S/A.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.900039159 11/10/2006
Tit.ODAIR LUIZ ZAVASCKI ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04595406000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COLONINHO

100

CFE(4) 24.1.13
NCL(10) 29 doces.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840279442 05/09/2012
Tit.M. MARGARETH TENÓRIO - ME (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09147459000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LELECA SAPECA

003
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 02 fabricação de tintas, vernizes, esmaltes
e lacas.
Prior.:231206025346
04/09/2012 EM
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840284071 17/08/2012
003
Tit.S.B. MORAES ME (BR/AC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10636099000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LS
NCL(10) 37 comércio de materiais de construção em
geral.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840329385 14/09/2011
003
Tit.KINGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76542729000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KINGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA

CFE(4) 2.5.8; 21.1.16; 27.5.1
NCL(10) 41 decorações de festas infantis.
No.840279469 05/09/2012
Tit.M A VIEIRA DA SILVA ME (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13691668000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LA BELLE FACE

CFE(4) 3.7.19; 26.11.1; 27.5.1
NCL(8) 29 carne de porco; frios [embutido];lingüiça;
carne; aves não vivas; embutido [frios] ;salame
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
823803406.
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.900079568 10/11/2006
230
Tit.LIBERCON ENGENHARIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04787989000186
*SEDE ALTERADA
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.900092084 22/11/2006
Tit.DINAMARA ROSANE MARTINS (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49684884915
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRISMA

100

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 40 indústria gráfica.
Procurador: BRASILSUL MARCAS E PATENTES
LTDA
CFE(4) 2.9.25; 27.5.1
NCL(10) 44 cabeleleiros, estética e outros serviços
de cuidados com a beleza.
Procurador: EDNA LIMA PEREIRA

No.900009810 14/09/2006
009
Tit.INÊZ BENTIVOGLIO BENEFICIADORA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06995465000106

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(8) 36 corretagem *[ informação ];avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis][ informação
];imóveis [compra e venda de -];administração de
imóveis; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária[ informação, assessoria,
consultoria ];avaliação imobiliária[ informação
];corretores imobiliários[ informação, assessoria,
consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
900025123.
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Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.900094222 23/11/2006
Tit.PLINIO LUIZ SPESSATTO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02070537900
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ACQUA VITA

351

pessoal [elétricas e não elétricas];curvar cílios
(aparelhos para -);polidores de unhas, elétricos ou
não; tesouras; cortadores de unhas [elétricos ou
não];barbear (estojos para aparelhos de -);tesouras
[instrumentos manuais]
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.900106417 01/12/2006
150
Tit.JADON-EXPORT COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03501139000107
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: DIOGO RAMOS
No.900106611 01/12/2006
150
Tit.JADON-EXPORT COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03501139000107
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: DIOGO RAMOS

CFE(4) 3.9.1; 27.5.1
NCL(8) 31 moluscos [vivos];animais vivos; animais
de cativeiro para exibição; camarão vivo; animais de
criação;
lagostas
de
carapaça
espinhosa
[vivas];ostras [vivas];peixes vivos; vivos (animais -)
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.900094788 23/11/2006
Tit.ECX -COMÉRCIO DE VARIEDADES E
SERVIÇOS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62770409000144
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: GABRIEL SALYBE DE MOURA

230

No.900105232 01/12/2006
150
Tit.JADON-EXPORT COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03501139000107
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: DIOGO RAMOS
No.900105232 01/12/2006
175
Tit.JADON-EXPORT COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03501139000107
*PET 810070035193/WB DE 26/04/2007 [INT:
FERRARO E ADVOGADOS ASSOCIADOS], PET
018070027589/SP DE 04/05/2007 [INT
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP], PET 810080125647/WB DE 07/06/2008
[INT DIOGO RAMOS] E PET 810080125648/WB DE
07/06/2008 [INT DIOGO RAMOS] , POR
CARECEREM DE OBJETO, TENDO EM VISTA O
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO
Procurador: DIOGO RAMOS
No.900105658 01/12/2006
351
Tit.BELLIZ INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06940040000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RICCA

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 08 unhas (alicates de -);cutículas (pinças
para -);orelhas (aparelho para furar -);pinças;
alicates; alicates para cutículas; lixas para unhas;
alicates [pinças];canivetes; estojos para pedicure;
frisar cabelos (aparelhos manuais para -), não
elétricos; lâminas para tesouras; manicure (estojos
de -);máquinas para corte do cabelo para uso

Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.900125543 16/12/2006
295
Tit.FUNDACIÓN V.M. RABOLÚ (CO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 547306
*EXIGÊNCIAS PUBLICADAS NA RPI'S 2005 DE
09/06/2009 E 2049 DE 13/04/2010, TENDO EM
VISTA ERRO MATERIAL.
Procurador: GERCY DE ALMEIDA TAGUATINGA
No.900134259 22/12/2006
Tit.CLEYTON FARIAS RODRIGUES (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00657863190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Garota Atrevida

100

No.900108118 04/12/2006
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.900108134 04/12/2006
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

235

No.900108215 04/12/2006
235
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.900109408 05/12/2006
100
Tit.CONTEÚDO COM CONTEÚDO CRIAÇÃO E
PRODUÇÃO PARA MULTIMIDIAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07703864000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ESSENCIAL

CFE(4) 26.1.4; 26.4.2; 27.5.1
NCL(8) 09 cd-rom [disco];dvd, disco digital de vídeo;
aparelho ou instrumento de publicidade
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI. REG.:
821745123.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASS. DA
PROP. INDUSTRIAL SC LTDA
No.900120584 13/12/2006
351
Tit.HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47176755000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CYMOX
NCL(8) 05 ervas daninhas (preparações para
destruir -);herbicidas; defensivo agrícola; inseticidas;
germicidas; moscas (produtos para destruir );acaricidas; ervas daninhas (produtos para
combater as -);fungicidas; pesticidas; algicidas;
antiparasitárias
(preparações
-);bacterianos
(venenos -);biocidas; parasiticidas; animais nocivos
(preparações para destruir -);repelentes contra
insetos

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];espetáculos ao vivo (apresentação
de -)
*INC. XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.: 822172267
E 826144195.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.900138726 28/12/2006
100
Tit.E3 CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04622041000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FATOR ENGENHARIA

CFE(4) 26.1.1; 26.4.1; 27.5.1
NCL(8) 42 estudos para projetos técnicos[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre decoração de
interiores[ informação, assessoria, consultoria
];engenharia elétrica [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ];arquitetura[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em arquitetura[
informação, assessoria, consultoria ];levantamentos
topográficos[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia industrial[ informação, assessoria,
consultoria ];levantamentos geológicos[ informação,
assessoria, consultoria ];topográficos (levantamentos
-)[ informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia[
informação, assessoria, consultoria ];engenharia
florestal [projeto de -][ informação, assessoria,
consultoria ];projeto de distribuição de água[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisa e
desenvolvimento [para terceiros][ informação,
assessoria, consultoria ];engenharia de segurança
do trabalho [projeto de -][ informação, assessoria,
consultoria ];projeto de arquitetura[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em proteção
ambiental[ informação, assessoria, consultoria
];desenho de plantas para construção[ informação,
assessoria, consultoria ];planejamento urbano[
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informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre arquitetura[
informação, assessoria, consultoria ];engenharia de
material [projeto de -][ informação, assessoria,
consultoria ];projeto de tubulação[ informação,
assessoria, consultoria ];materiais (teste de -)[
informação, assessoria, consultoria ];projeto de
sistema de computadores[ informação, assessoria,
consultoria ];projeto de engenharia de qualquer
natureza[ informação, assessoria, consultoria
];engenharia[ informação, assessoria, consultoria
];projeto de decoração[ informação, assessoria
];projeto de distribuição de energia elétrica[
informação,
assessoria,
consultoria
];projeto
industrial[ informação, assessoria, consultoria ];artes
gráficas (serviços de criação em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];construção (desenho de
plantas para -)[ informação, assessoria, consultoria
];decoração de interiores[ informação, assessoria,
consultoria ];pesquisas geológicas[ informação,
assessoria, consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
824950020.
Procurador: CARLO ANDREAS DALCANALE
No.900140488 02/01/2007
351
Tit.CENTRAL BUSINESS COMÉRCIO INDÚSTRIA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05279199000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LONG LIFE

CFE(4) 27.5.25
NCL(9) 09 aparelho para cd; pager; alto-falante para
eletrodoméstico; máquina de computar; televisão
(aparelhos de -);discos compactos [áudio e
vídeo];som (aparelhos para gravação de );computador
(memórias
para
-);computador
(programas de -), gravados; máquina de edição de
som e imagem; aparelho de gravação e de
reprodução
de
videocassete
;alto-falante,
amplificador, rádio e toca-fita para automóvel; som
(aparelhos para reprodução de -);toca-cd [discos
compactos];computador (programas de -) [para
download];computador (programas operacionais
para
-)
[gravados];computadores
portáteis
[laptop];dvd, disco digital de vídeo - aparelho;
videofones; videocassetes (aparelhos de );computador
(programas
de
-),
gravados
[programas];máquina de registrar; aparelho de
gravação de vídeo; notebook [computadores];fitas
para gravação de som; notebook [microcomputador
portátil, menor que o laptop];somar (máquinas de );câmeras [fotografia];aparelho de cd para veículo;
aparelho de comunicação ;walkie-talkies; discos
compactos, rom (ingl.);software para jogo e
entretenimento
[programa
de
computador];computador (periféricos de -)
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.900141034 03/01/2007
351
Tit.FIDELITY NATIONAL INFORMATION
SERVICES, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 554656
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FIDELITY NATIONAL
NCL(9) 42 banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática];programação de
computador [informática];serviço de segurança
bancária por meio de utilização de senha
(software);análise de sistemas [informática];serviço
de senha bancária (software);atualização de
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software de computador; conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte eletrônico
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "NATIONAL".
Procurador: ALBANEZ BASTOS, VICENTE &
ASSOCIADOS S/C LTDA
No.900145773 09/01/2007
351
Tit.MS&M BRAZIL ENTERPRISE PUBLICIDADE,
PRODUÇÕES E EDITORA LTDA. ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02141453000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: tv mulher brasileira
NCL(9) 35 feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários[ informação, assessoria,
consultoria ];publicação de textos publicitários[
informação, assessoria, consultoria ];publicidade por
catálogos de vendas[ informação, assessoria,
consultoria ];comerciais de televisão[ informação,
assessoria, consultoria ];publicidade[ informação,
assessoria, consultoria ];publicidade de rádio[
informação, assessoria, consultoria ];telemarketing[
informação, assessoria, consultoria ];comerciais de
rádio[
informação,
assessoria,
consultoria
];promoção de vendas [para terceiros][ informação,
assessoria, consultoria ];agências de publicidade[
informação, assessoria, consultoria ];publicidade de
televisão[ informação, assessoria, consultoria
];propaganda[ informação, assessoria, consultoria
];agências de propaganda[ informação, assessoria,
consultoria ];publicidade on-line em rede de
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];publicidade por qualquer meio[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.900155620 17/01/2007
351
Tit.ACTIONCOACH LIMITED (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 553097
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACTION COACH
NCL(9) 41 assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino];organização e
apresentação de simpósios; assessoria, consultoria
e informação ensino; organização e apresentação de
seminários; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução][ consultoria ];serviços de
educação incluindo organização e direção de
workshops de treinamento e seminários na área de
negócios, gestão, treinamento, treinamento em
negócios;
organização
e
apresentação
de
conferências; consultoria em negócios incluíndo
provisão de educação, ensino e treinamento vias
redes de computador e a publicação de material
impresso associado.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COACH".
Prior.:1135067
13/09/2006 AU
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.900171260 31/01/2007
Tit.ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66749859704
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OFF RUSH

351

CFE(4) 6.1.2; 27.5.25
NCL(9) 25 roupa para ginástica; roupas de couro;
sapatos de praia; toucas de banho; calças
compridas; camisetas; couro (roupas de );impermeáveis (roupas -);macacões; malhas

[vestuário];quimono [vestuário];camisola; bermuda
para prática de esporte; maiô;sungas; sutiãs; calças;
cintos [vestuário];roupa íntima; roupas de imitação
couro; toucas de natação; trajes de banho;
uniformes; banho (calções de -);banho (roupões de );bermudas; ciclistas (vestuário para -);faixas para a
cabeça [vestuário];jaquetas; roupas de banho; saltos
de sapatos; sapatos (antiderrapantes para );aventais [vestuário];banho (roupas de -);couro
(roupas de imitação de -);ginástica (sapatos para );calçado esportivo; avental descartável de uso não
profissional; biquíni; roupas íntimas antitranspirantes;
agasalhos para as mãos; antitranspirantes (roupas
íntimas
-);banho
(chinelos
de
-);blazers
[vestuário];botas; calçados em geral; chapéus
[chapelaria];esportes (sapatos para -) ;fantasia
(roupas de -);calção para banho; cinta [vestuário
comum];roupa para ginástica [colante];roupas
íntimas absorventes de transpiração; roupões de
banho; sandálias; vestuário ;artigos de malha
[vestuário];banho (sandálias de -);boné (palas de );botas para esportes ;chapéus, bonés etc; cuecas;
esportes (botas para -);luvas [vestuário];pijamas;
echarpe; tira (faixa) para a cabeça; chinelo [vestuário
comum];calçados para snowboarding; canga; praia
(roupas de -);saias; sapatos de futebol; bonés;
camisa (punho de -);ginástica (roupa para -)
[colante];meias-calças; roupa de baixo; bandanas;
banho (toucas de -);bolsos para roupas; calções de
banho
[sungas];camisetas
(peitilhos
de
);combinações [vestuário];boné
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO
No.900174323 02/02/2007
351
Tit.BORGHESAN & FAGUNDES LTDA -ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07569709000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GUIA/AGENDA DO FORMANDO
NCL(9) 16 revistas [periódicos];livros; livro didático
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GUIA/AGENDA".
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.900174382 02/02/2007
351
Tit.ACOM SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05852501000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EVEREST
NCL(9) 42 criação de software de computação
gráfica; assessoria, consultoria e informações no
campo da manutenção da segurança e integridade
de banco de dados [serviço de informática];banco de
dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática];implantação
de
sistema
[informática];manutenção
de
software
de
computador; serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática];perícia técnica na
área de computação e informática; computadores
(projeto de sistema de -);projeto de sistema de
computador; assessoria, consultoria e informação no
campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros;
consultoria em hardware de computador[ consultoria
];dados (recuperação de -) [informática];elaboração
[concepção] de software de computador; assessoria,
consultoria e informação em software; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática];conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão
física];análise de suporte e sistema [serviço de
informática];programação
de
computador
[informática];atualização de software de computador;
computador (duplicação de programas de );instalação de software de computador; análise e
processamento
de
dados
[serviço
de
informática];assistência técnica em software
Procurador: A CRIATIVA MARCAS E PATENTES
S/C LTDA ME
No.900174951 02/02/2007
351
Tit.LINK S/A - CORRETORA DE CAMBIO, TIT. E
VAL.MOBILIARIOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02819125000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
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Marca: LINK BANCO
NCL(9) 36 fiduciários (serviços -)[ informação,
assessoria, consultoria ];financeira (consultoria -)[
informação, assessoria, consultoria ];desconto de
título de crédito[ informação, assessoria, consultoria
];serviços de consultoria econômica[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em planejamento financeiro[ informação,
assessoria,
consultoria
];análise
financeira[
consultoria ];seguros (consultoria em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação
em
empréstimos[
informação,
assessoria,
consultoria
];informe
financeiro
relacionado à assessoria econômico-financeira[
informação, assessoria, consultoria ];avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis][ informação,
assessoria, consultoria ];câmbio (operações de -)[
informação, assessoria, consultoria ];cheques de
viagem (emissão de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];corretagem de valores[ informação,
assessoria, consultoria ];emissão de cartões de
crédito[
informação,
assessoria,
consultoria
];empréstimos [finanças][ informação, assessoria,
consultoria ];financeira (gestão -)[ informação,
assessoria, consultoria ];constituição e administração
de fundo de investimento [serviços financeiros][
informação, assessoria, consultoria ];administração
financeira[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em crédito[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em mercado de ações[
informação, assessoria, consultoria ];bolsa de
mercadoria e de futuro (cotações de - )[ informação,
assessoria, consultoria ];carteira de investidor
estrangeiro [serviços financeiros][ informação,
assessoria, consultoria ];capital (investimentos de -)
[finanças][ informação, assessoria, consultoria
];cartão de débito (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria financeira[
informação,
assessoria,
consultoria
];crédito
(agências de -)[ informação, assessoria, consultoria
];financeiras (informações -)[ informação, assessoria,
consultoria
];gestão
financeira[
informação,
assessoria, consultoria ];investimentos de capital
[finanças][ informação, assessoria, consultoria
];operações de câmbio[ informação, assessoria,
consultoria ];capitalização [serviços financeiros][
informação, assessoria, consultoria ];liquidação
financeira [serviço de-][ informação, assessoria,
consultoria ];cartões de crédito (emissão de -)[
informação, assessoria, consultoria ];emissão de
títulos de valor[ informação, assessoria, consultoria
];corretagem de seguro financeiro[ informação,
assessoria,
consultoria
];crédito
educativo[
informação, assessoria, consultoria ];administração
de fundo de investimento[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
fundo de investimentos[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
investimentos[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores[ informação, assessoria,
consultoria
];câmbio
monetário[
informação,
assessoria, consultoria ];gestão de risco financeiro[
informação, assessoria, consultoria ];informação
sobre crédito de cheques, títulos e outros
documentos[ informação, assessoria, consultoria
];desconto de títulos [factoring][ informação,
assessoria, consultoria ];financeira (avaliação -)
[seguros, bancos, imóveis][ informação, assessoria,
consultoria ];fundos de investimentos [finanças][
informação, assessoria, consultoria ];custódia de
valor[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária[ informação, assessoria, consultoria
];factoring [sistema pelo qual uma empresa
produtora de bens ou serviços transfere seus
créditos a receber, resultante de vendas a terceiros,
a uma empresa especializada que assume as
despesas de cobrança e os riscos de não
pagamento; fomento comercial; fomento mercantil][
informação, assessoria, consultoria ];consultoria
fiscal
[valoração][
informação,
assessoria,
consultoria ];empréstimos a prazo[ informação,
assessoria, consultoria ];financiamento de leasing[
informação, assessoria, consultoria ];títulos de valor
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(emissão de -)[ informação, assessoria, consultoria
];análise e gestão de crédito[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria técnica em linhas de crédito[
informação, assessoria, consultoria ];administração
de cartão de crédito[ informação, assessoria,
consultoria ];administração de cartão de débito[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação na área econômicofinanceira[ informação, assessoria, consultoria
];cartão de crédito (serviços de -)[ assessoria,
consultoria ];financiamento (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];hipotecários
(financiamentos
-)[
informação,
assessoria,
consultoria ];informações financeiras[ informação,
assessoria, consultoria ];valores (corretagem de-)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e administração de investimentos de
terceiros [ informação, assessoria, consultoria
];administração de carteira de valor mobiliário[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre seguros [serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BANCO".
Procurador: FRANCISCO & MINATTI S/C LTDA
No.900193441 08/02/2007
351
Tit.SUPERMERCADO O BARRACAO LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77785632000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: O BARRACÃO
NCL(9) 33 vinho
Apostila: SEM DIRIETO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BARRACÃO".
Procurador: ALCION BUBNIAK

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03974339000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: G CONSULT

CFE(4) 26.11.1; 26.13.25; 27.5.25
NCL(9) 36 consultoria financeira[ assessoria,
consultoria ];liquidação financeira (serviços de -)[
assessoria,
consultoria
];análise
financeira[
assessoria,
consultoria
];gestão
financeira[
assessoria, consultoria ];informações financeiras[
assessoria,
consultoria
];avaliação
financeira
[seguros, bancos, imóveis][ assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "G" E "CONSULT"
ISOLADAMENTE.
Procurador: ROMEU GUILHERME TRAGANTE
No.900201975 14/02/2007
Tit.TEL-VI-SAT LTD. T/A RPM SPORTS (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 592896
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POWERBALL

100

No.900195452 09/02/2007
009
Tit.CEMC PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08382276000193
*PET.ELETRÔNICA: 850130065662 (VISUALIZAR
NO PORTAL INPI), DE 12/04/2013.
Procurador: LILIAN DE MELO SILVEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.900199504 12/02/2007
351
Tit.G / CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03974339000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: G CONSULT
NCL(9) 35 avaliações de negócios[ assessoria,
consultoria ];consultoria profissional em negócios[
assessoria,
consultoria
];levantamentos
de
informações de negócios[ assessoria, consultoria
];assessoria em gestão comercial ou industrial[
assessoria, consultoria ];consultoria em organização
de negócios[ assessoria, consultoria ];negócios de
gestão hoteleira[ assessoria, consultoria ];assessoria
em gestão de negócios[ assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "G" E "CONSULT"
ISOLADAMENTE.
Procurador: ROMEU GUILHERME TRAGANTE
No.900199520 12/02/2007
351
Tit.G / CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03974339000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: G CONSULT
NCL(9) 36 análise financeira[ assessoria, consultoria
];avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis][
assessoria, consultoria ];informações financeiras[
assessoria,
consultoria
];gestão
financeira[
assessoria, consultoria ];liquidação financeira
(serviços de -)[ assessoria, consultoria ];consultoria
financeira[ assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "G" E "CONSULT"
ISOLADAMENTE.
Procurador: ROMEU GUILHERME TRAGANTE
No.900199555 12/02/2007
351
Tit.G / CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA (BR/SP)

CFE(4) 24.15.3; 27.1.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes[ informação,
assessoria, consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
825799309.
Procurador: MIRANDA, LYNCH E KNEBLEWSKI
LTDA.
No.900201975 14/02/2007
180
Tit.TEL-VI-SAT LTD. T/A RPM SPORTS (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 592896
*PET. 850110039944 DE 09/12/2011, INCISO I DO
ART. 219 DA LPI. INT.: ADENACON MARCAS E
PATENTES.
Procurador: MIRANDA, LYNCH E KNEBLEWSKI
LTDA.
No.900218290 28/02/2007
295
Tit.L.C. HIERT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08630259000128
*SOBRESTAMENTO PUBLICADO NA RPI 2010 DE
14/07/2009, TENDO EM VISTA ERRO MATERIAL.
Procurador: DIOGO RAMOS
No.900250020 26/03/2007
351
Tit.D. FREITAS RESTAURANTE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52706710000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAXPALADAR
NCL(9) 43 restaurantes
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
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No.900266538 05/04/2007
351
Tit.OCEANNIA CLUBE DE EVENTOS LTDA - ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08204361000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUNRISE AFTER

CFE(4) 1.1.1; 1.1.12; 1.3.1,12
NCL(9) 35 agências de publicidade[ informação,
assessoria, consultoria ];promoção de vendas [para
terceiros][ informação, assessoria, consultoria
];publicidade[ informação, assessoria, consultoria
];publicidade de televisão[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria promocional, consultoria e
informação
sobre
propaganda[
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre marketing[
informação, assessoria, consultoria ];agências de
propaganda[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em marketing[
informação, assessoria, consultoria ];agenciamento
de artistas[ informação, assessoria, consultoria
];propaganda[ informação, assessoria, consultoria
];publicidade de rádio[ informação, assessoria,
consultoria ];promoção de venda para terceiros
[publicidade][ informação, assessoria, consultoria
];publicidade por qualquer meio[ informação,
assessoria, consultoria ];captação de patrocínio[
informação, assessoria, consultoria ];mala direta
(publicidade por -)[ assessoria, consultoria
];marketing (estudos de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];pesquisa de marketing[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio
varejista[
informação,
assessoria,
consultoria ];exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários[ informação, assessoria,
consultoria ];publicidade externa [letreiros, outdoors][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio[ informação,
assessoria, consultoria ];promotor de eventos [se
comerciais][ informação, assessoria, consultoria
];externa (publicidade -) [letreiros, outdoors][
informação, assessoria, consultoria ];organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários[
informação, assessoria, consultoria ];publicidade online em rede de computadores[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.900283459 19/04/2007
100
Tit.TINTAS LUX LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08475502000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TINTAS LUX
NCL(9) 02 tintas incluídas nesta classe.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS.
820153699, 822456540 E 822872013. ADICIONADA
À ESPECIFICAÇÃO A RESSALVA "INCLUÍDOS
NESTA CLASSE" PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À
CLASSE INTERNACIONAL REIVINDICADA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.900310510 14/05/2007
Tit.PLENA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06100084000111

100

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLENA EMPREENDIMENTOS

Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.900353961 15/06/2007
100
Tit.DROGARIA BERTOLUCCI & MARTINS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08189822000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FARMA FLEX

CFE(4) 7.1.8; 27.5.25
NCL(9) 36 arrendamento de imóveis; agências
imobiliárias; imobiliárias (agências -);aluguel de
apartamentos;
aluguel
de
escritórios
[imóveis];avaliação imobiliária; administração predial;
corretores imobiliários; administração de imóveis
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI. REG.:
820861219.
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.900348810 12/06/2007
100
Tit.UNIFOCUS CORRETORA DE SEGUROS DE
VIDA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04931643000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIFOCUS CORRETORA

CFE(4) 26.1.5; 27.5.25
NCL(9) 36 seguros (informações sobre -);corretagem
de seguro financeiro; informações sobre seguros;
seguros de saúde; consultoria em seguros; seguros
de vida
*INCISO XX DO ART. 124 DA LPI. REG.
900317655.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.900350687 13/06/2007
100
Tit.GAVEA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05634054000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GÁVEA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
NCL(9) 36 análise financeira; fundos mútuos; gestão
financeira; consultoria financeira; fundos de
investimentos
[finanças];avaliação
financeira
[seguros, bancos, imóveis];investimentos de capital
[finanças]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS.:
825625530, 825625556, 825627796 E 825649943.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.900350814 13/06/2007
100
Tit.GAVEA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05634054000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GÁVEA GESTÃO DE PATRIMÔNIO
NCL(9) 36 fundos mútuos; investimentos de capital
[finanças];fundos
de
investimentos
[finanças];consultoria financeira; análise financeira;
avaliação
financeira
[seguros,
bancos,
imóveis];gestão financeira
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS.:
825625530, 825625556, 825627796 E 825649943.

CFE(4) 24.13.1; 26.1.1; 26.4.12
NCL(9) 35 farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos];drogaria [comércio]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
900340924.
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.900364866 22/06/2007
Tit.SIRIUS CONSULTORIA E SERVIÇOS
BUSINESS CENTER LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05042705000195
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 162 DA LPI.
Procurador: DANILO PATARO

150

No.900440546 09/08/2007
100
Tit.SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S/A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0121398
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CREATIVE FOOD & BEVERAGE
SOLUTIONS
NCL(9) 30 mostarda; sorvetes (pós para preparar );adoçantes naturais; arroz; congelado (iogurte );farinhas para uso alimentar; gelado (iogurte );gelados comestíveis; barra dietética de cereais;
pão; pizzas; pudins; alimentos farináceos; cacau;
café (bebidas à base de -);café (bebidas de -) com
leite; caramelos [doces];chá;gelado (chá -);ketchup
[molho];chocolate em pó
[para uso na culinária,
exceto para fabricação de bebidas];preparações
vegetais
para
uso
como
substitutos
de
café;sanduíches; soja (molho de -);molho para
salada; açúcar *;biscoitos; bolos; cereais secos
(flocos de -);chicória [sucedâneo de café];iogurte
gelado; malte para consumo humano; mel; leite de
soja [condimento];extrato de café;pó para fabricação
de doce; molhos [condimentos];sorvetes (agentes
para engrossar -);sucedâneos de café;alimentares
(massas -);bebidas à base de chá;bebidas à base de
chocolate; macarrão; maionese; mascar (gomas de ), exceto para uso medicinal; floco de cereal;
casquinha para sorvete; papas de farinha
alimentares à base de leite [mingau];pastelaria;
bebidas à base de cacau; bebidas à base de
café;cacau (bebidas de -) com leite; café
(sucedâneos de -);carne (produtos para amaciar -)
para uso doméstico; chocolate; chocolate (bebidas
de -) com leite; fermento; maçapão; café solúvel;
café (preparações vegetais para uso como
substitutos de-);cereais (preparações feitas com );chá gelado; chocolate (bebidas à base de );confeitos; especiarias; gelo, natural ou artificial;
gomas de mascar, exceto para uso medicinal;
frozens [iogurte congelado];cajuzinho, brigadeiro e
quindim; muesli; pastéis [pastelaria];salada (molho
para -);café;chá (bebidas à base de -);massas
alimentares; cacau em pó;pimenta; sorvetes;
temperos; vinagre; bolachas; bombons; cacau
(produtos de -);comestíveis (gelados -);condimentos;
doces [confeitos];farináceos (alimentos -);iogurte
congelado; bala comestível
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
816313750, 816313733, 814961487.
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Procurador: MÁRCIA R. SANT ANNA
No.900446200 13/08/2007
Tit.ORIENTA CURSOS DE IDIOMAS E DE
INFORMÁTICA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08362713000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LANGUAGE SCHOOL UPGRADE
INTERNATIONAL

100

[assessoria , consultoria , informação]; conjunto
musical (serviços de -) [serviços de entretenimento];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento]
[assessoria
,
consultoria
,
informação]
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO
No.900473622 29/08/2007
Tit.ATTRE RIO PRETO INDUSTRIA DE
CONFECCOES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08794618000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: L'attrevitá

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 disco acústico; discos compactos [áudio e
vídeo];discos fonográficos; dvd, disco digital de
vídeo
Procurador: ALBANEZ BASTOS, VICENTE &
ASSOCIADOS S/C LTDA

CFE(4) 26.11.1; 27.5.25
NCL(9) 41 organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento];colônia de férias;
academias [educação];ensino (serviços de );treinamento prático [demonstração];curso de
idioma; educação (serviços de -);bibliotecas
[empréstimo de livros];educação (informações sobre
-) [instrução];competições (organização de -)
[educação ou entretenimento];tradução; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução]
*INCISO VI DO ART.124 DA LPI.
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.900453001 17/08/2007
100
Tit.GISELE CRISTINA MILAN DO AMARAL (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08438332000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WWW.COMPRE TUDO.COM.BR
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.900465735 27/08/2007
Tit.CRISTIANO RIBEIRO DE PAULA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78899796149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CRISTIANO & CAPELLA

400

CFE(4) 2.1.16; 2.1.25; 26.1.14; 27.5.25
NCL(9) 41 organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização de exposições
para fins culturais ou educativos [assessoria ,
consultoria , informação]; exposições (organização
de -) para fins culturais ou educativos; exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos
[assessoria
,
consultoria
,
informação];
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
entretenimento [lazer] (informações sobre -)
[assessoria
,
consultoria
,
informação];
entretenimento;
entretenimento
[assessoria
,
consultoria , informação]; apresentação de
espetáculos ao vivo; apresentação de espetáculos
ao vivo [assessoria , consultoria , informação];
espetáculos ao vivo (apresentação de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [assessoria
, consultoria , informação]; grupo musical; grupo
musical [assessoria , consultoria , informação];
banda de música [serviços de entretenimento];
banda de música [serviços de entretenimento]

No.900509252 20/09/2007
Tit.LUAR MUSIC LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04759057000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HOMENAGENS

351

CFE(4) 26.1.2; 26.11.1; 27.5.25
NCL(9) 25 roupa íntima; lingerie (fr.);camisola; roupa
de
baixo;
baby-doll;
combinação
[roupa
íntima];coletes [roupa íntima];ligas; sutiãs; cuecas;
ligas de meias; espartilhos
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI. REG.:
817116354.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.900483555 04/09/2007
100
Tit.J.C. SIMÃO-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04424806000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BELLA CHIC
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
900433841.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.900498269 14/09/2007
235
Tit.REAL FRANCHISING INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ESPETINHOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03608055000177
*CED.1 - MIMI REPRESENTACOES E COMERCIO
LTDA
Procurador: VILLAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.900504161 18/09/2007
351
Tit.RESTAURANTE BALBINOT LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68246628000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STAR GRILL
NCL(9)
43
lanchonetes;
cyber-café
[restaurante];churrascaria
[restaurante];cantinas;
alimentação natural, macrobiótica [preparação de
alimentos para consumo];assessoria consultoria e
informação em culinária; bufê (serviço de -);autoserviço (restaurantes de -);restaurantes; restaurantes
de
auto-serviço;
assessoria,
consultoria
e
informações sobre restaurante; cafés [bares];bar
(serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRILL".
Procurador: TECNOMARK ASSESSORIA DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL SC LTDA
No.900509171 20/09/2007
Tit.LUAR MUSIC LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04759057000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HOMENAGENS

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
discos acústicos; agenciamento de artistas
Procurador: ALBANEZ BASTOS, VICENTE &
ASSOCIADOS S/C LTDA
No.900542047 09/10/2007
351
Tit.BOMBATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00594752000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BOMBATEC

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 07 válvulas [peças de máquinas];bomba para
aplicação de óleo e fluído; comprimido (bombas de
ar -);bomba de uso industrial; lubrificação (bombas
para -);bombas a vácuo [máquinas];válvula para
bomba hidráulica; bomba com timer; pressão
(válvulas de -) [partes de máquinas];bombas [partes
de máquinas e motores];válvula hidráulica de
segurança [parte de máquina];vácuo (bombas a -)
[máquinas];bombas [máquinas];bomba hidráulica;
bomba pneumática de imersão; bombas (diafragmas
de -)
Procurador: CLAUDIO REGONASCHI
No.900569654 22/10/2007
100
Tit.VIEIRA DA SILVA E CAMARA LTDA ME (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08251657000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: + PRAZER
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CFE(4) 3.7.21; 3.7.24; 27.5.1
NCL(9) 30 pãezinhos; arroz; aveia (alimentos à base
de
-);farináceos
(alimentos
-);massas
[alimentares];milho (farinha de -);farinha de
mandioca; farinha de trigo; farinha para sopa; fécula
de araruta; pipoca salgada [pronta];rapadura [açúcar
mascavo, em forma de pequeno tijolo];bala
comestível ;ravióli; tapioca (farinha de -) para uso
alimentar; tortas; doces [confeitos];espaguete; frutas
(geléias de -) [confeitos];milho (flocos de -);farinha de
arroz [para uso alimentar];açúcar de fruta; sagu;
aveia descascada; chocolate (bebidas de -) com
leite; farinhas para uso alimentar; massas
alimentares; farinha de tapioca; farinha integral [uso
alimentar];cacau em pó;panquecas; pão; pastilhas
[confeitos];pizzas;
pudins;
açúcar
*;aletrias
[massas];alimentares
(massas
-);alimentos
farináceos; bombons; caramelos [doces];cereais
(preparações feitas com -);cevada moída; chocolate
(bebidas à base de -);farinhas para uso alimentar
*;polvilho; açúcar de fécula; talharim; tapioca; trigo
(farinha de -);aveia (flocos de -);cevada (farinha de );confeitos; macarrão; milho para pipoca; farinha de
aveia; farinha de batata; farinha de cevada; farofa;
fécula de arroz; pipoca doce [pronta];pó para
fabricação de doce; açúcar líquido; capeletti [massa
alimentícia];marzipã [pasta de amêndoa e açúcar]
;aveia integral em pó;aveia moída; chocolate; flocos
de aveia; massas com ovos [talharim];farinha com
levedura comestível; floco de cereal; nhoque; cacau
[doce de-];soja (farinha de -);cereais secos (flocos de
-);cevada descascada; farinha de rosca; tortas
[doces e salgadas];açúcar cristalizado para uso
alimentar; aveia (farinha de -);farinha de milho;
farinha moída (produtos de -);flocos de milho;
fubá;lasanha; esfiha; chocolate em pó [para uso na
culinária,
exceto
para
fabricação
de
bebidas];quindim, brigadeiro e cajuzinho ;araruta
[fécula de -];canelone [massa alimentícia];canjica
(milho para - );amendoim doce; bolo, preparado para
consumo final, confeitado ou não
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI. REGS.:
826005136 E 826005144.
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO
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NCL(9) 36 constituição e administração de fundo de
investimento [serviços financeiros];análise financeira;
investimentos de capital [finanças];análise e gestão
de crédito; consultoria financeira; informações
financeiras; avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis];assessoria técnica em linhas de crédito;
fundos de investimentos [finanças];administração de
fundo de investimento; financiamento (serviços de );financiamento de leasing; fundos mútuos; gestão
financeira; administração financeira
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS.:
825625530, 825625556, 825627796 E 825649943.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

Marca: TERRAS DO VALE

No.900572744 23/10/2007
100
Tit.GAVEA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05634054000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GÁVEA FINANCEIRA
NCL(9) 36 avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis];gestão financeira; investimentos de capital
[finanças];análise financeira; assessoria técnica em
linhas de crédito; consultoria financeira; fundos de
investimentos [finanças];análise e gestão de crédito;
constituição e administração de fundo de
investimento [serviços financeiros];financiamento
(serviços de -);fundos mútuos; administração
financeira; financiamento de leasing; informações
financeiras; administração de fundo de investimento
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI. REG.:
825625530, 825625556, 825627796 E 825649943.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 36 loteamento imobiliário; administração de
condomínio
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI. REG.:900281901
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA

No.900572906 23/10/2007
100
Tit.GAVEA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05634054000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GÁVEA BANCO MÚLTIPLO
NCL(9) 36 fundos de investimentos [finanças];fundos
mútuos; administração de fundo de investimento;
assessoria técnica em linhas de crédito; consultoria
financeira; financiamento de leasing; avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis];informações
financeiras; análise e gestão de crédito;
financiamento (serviços de -);investimentos de
capital [finanças];administração financeira; análise
financeira; gestão financeira; constituição e
administração de fundo de investimento [serviços
financeiros]
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI. REGS.:
825625530, 825625556, 825627796 E 825649943
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

No.900572680 23/10/2007
100
Tit.GAVEA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05634054000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GÁVEA DTVM
NCL(9) 36 análise e gestão de crédito; avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis];administração
financeira; consultoria financeira; financiamento
(serviços de -);financiamento de leasing; assessoria
técnica em linhas de crédito; informações
financeiras; fundos mútuos; investimentos de capital
[finanças];constituição e administração de fundo de
investimento [serviços financeiros];análise financeira;
administração de fundo de investimento; fundos de
investimentos [finanças];gestão financeira
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS.:
825625530, 825625556, 825627796 E 825649943.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

No.900572957 23/10/2007
100
Tit.GAVEA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05634054000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GÁVEA LEASING
NCL(9) 36 gestão financeira; consultoria financeira;
financiamento de leasing; fundos de investimentos
[finanças];análise financeira; assessoria técnica em
linhas de crédito; administração financeira; financeira
(avaliação -) [seguros, bancos, imóveis];financeiras
(informações -);fundos mútuos; administração de
fundo de investimento; constituição e administração
de
fundo
de
investimento
[serviços
financeiros];investimentos
de
capital
[finanças];financiamento (serviços de -);análise e
gestão de crédito
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI. REG.:
825625530, 825625556, 825627796 E 825649943.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

No.900572701 23/10/2007
100
Tit.GAVEA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05634054000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FINANCEIRA GÁVEA

No.900623381 23/11/2007
Tit.ALPHA - VALE DO PARAIBA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06976837000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

100

No.900627468 26/11/2007
351
Tit.LINDA MULHER COSMETICOS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09032412000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LINDA MULHER COSMETICOS

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de pentes e esponjas; comércio
(através de qualquer meio) de escovas; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de loções para os
cabelos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COSMETICOS".
Procurador: ADALGIZA FLORES MENDES
No.900629045 27/11/2007
100
Tit.EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS
MINERAIS DI BELLO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74253261000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FONTÁGUA
NCL(9) 32 água gasosa (produtos para fabricar );água mineral [bebida];águas [bebidas];água de
seltz; água desmineralizada para beber; água
gasosa; água de soda; litinada (água -);essência não
alcoólica para fabricar bebidas ;minerais (águas -)
engarrafadas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
824138309.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.900649623 09/12/2007
351
Tit.TRIZZ STYLE EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09043458000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRIZZ STYLE
NCL(9) 35 avaliações de negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em organização
de negócios[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria em
gestão de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];consultoria em gestão de pessoal[
informação, assessoria, consultoria ];gestão de
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franquia[
informação,
assessoria,
consultoria
];auditoria[ informação, assessoria, consultoria
];distribuição de amostras[ informação, assessoria,
consultoria ];feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
franquia, exceto licenciamento da propriedade
intelectual
[gestão
comercial][
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia[ assessoria, consultoria ];assessoria em
gestão comercial ou industrial[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos[
informação, assessoria, consultoria ];franchising
(venda e licenciamento de -), tratando-se de
administração de negócios em franchising[
informação, assessoria, consultoria ];agências de
propaganda[ consultoria ];agências de publicidade[
consultoria ];gestão (consultoria em -) de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];levantamentos
de informações de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];pesquisa de marketing[ informação,
assessoria, consultoria ];administração de holding
[tipo de empresa][ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios e comercialização de produtos
sob contrato de franquia[ informação, assessoria,
consultoria ];franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração de negócios][ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STYLE".
Procurador: JOSÉ ANTONIO M. MILAGRE DE
OLIVEIRA
No.900669187 19/12/2007
100
Tit.SOLARES GRUPO DE PESQUIZA E VIVÊNCIA
HOLÍSTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02555986000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOLARES
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(através de qualquer meio) de pedras preciosas;
comércio (através de qualquer meio) de sementes,
plantas e flores naturais; comércio (através de
qualquer meio) de produtos confeccionados de
metais preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de materiais impressos; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
cortiça; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de osso; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
óleos essenciais; comércio (através de qualquer
meio) de preparações farmacêuticas
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI. REG.:
820562343.
Procurador: SIDNEI SOARES DOS SANTOS
No.900670592 19/12/2007
351
Tit.LOX COMERCIO LTDA-ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04777988000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BLONDE
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de produtos confeccionados de
metais preciosos ou folheados
Procurador: CLÁUDIA MARIA DE ALMEIDA RIZZO
No.900674997 21/12/2007
351
Tit.ROCHELA COMERCIO ATACADISTA DE CAFE
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09616159000290
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROCHELLA CAFÉ
NCL(9) 30 café (sucedâneos de -);café em pó;café
solúvel; café;café não torrado; café em grão
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CAFÉ".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.900681764 02/01/2008
100
Tit.SOCIEDADE CIVIL IMPAR DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05038475000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Sociedade Impar

CFE(4) 1.3.2; 1.7.12; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de junco; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de velas; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de papelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de porcelana;
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação];comércio (através de qualquer meio)
de material de instrução e de ensino; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madrepérola; comércio (através de qualquer meio)
de cartas de baralho; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
marfim; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
preparações higiênicas para uso medicinal; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio

CFE(4) 20.1.1
NCL(9) 41 educação (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação
ensino[
informação,
assessoria,
consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
828385041.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.900682361 03/01/2008
Tit.ZEPPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00409966000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZMR ZYMMER

400

NCL(9) 25 cachecóis; calças compridas; casacos
[vestuário];confeccionado
(vestuário
-);blazers
[vestuário];calças; robe; suéteres; vestuário *;malhas
[vestuário];saias;
artigos
de
malha
[vestuário];camisas; camisetas; jaquetas; macacões;
sobretudos [vestuário];bermudas; corpete; paletós;
pijamas; ternos; capotes; capuzes [vestuário];coletes
Procurador: RUSEVELT RIOS MACHADO
No.900682710 03/01/2008
208
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIAMOND LINE
NCL(9) 03 cosméticos (estojos de -);sobrancelhas
(lápis de -);óleos para perfumes e essências; óleos
para uso cosmético; água depilatória; água-detoalete; cosméticos; lápis para uso cosmético;
bronzeadoras (preparações -) [cosméticos];sabonete
antitranspirante para os pés; pele (cremes para
clarear a -);acetona (removedor de esmalte de
unhas);caixa
para
pó
de
arroz
[estojo
cosmético];condicionador
[cosmético];leite
de
amêndoas para uso cosmético; água de lavanda;
barbear (produtos para -);toalete (produtos de);óleos essenciais; sabonetes; tinturas para os
cabelos; pó para maquiagem; cera para depilação;
leites de limpeza para toalete; sabonete
desodorante; xampus; maquiagem para o rosto; óleo
de lavanda; óleos para toalete; produtos depilatórios;
produto de higiene pessoal à base de própole;
antiperspirante
[desodorante];sabonete
para
barbear; sais de banho, exceto para uso medicinal;
pele (produtos cosméticos para cuidados da );perfumaria (produtos de -);estojo cosmético ;cera
para bigode; cremes cosméticos; água de colônia;
preparações cosméticas para emagrecimento;
removedor de cosmético
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.900682850 03/01/2008
208
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CONFORTABLY
NCL(9) 03 cera para bigode; sais de banho, exceto
para uso medicinal; leites de limpeza para toalete;
sobrancelhas (lápis de -);xampus; caixa para pó de
arroz [estojo cosmético];água-de-toalete; óleo de
lavanda; acetona (removedor de esmalte de
unhas);maquiagem para o rosto; óleos para uso
cosmético;
antiperspirante
[desodorante];condicionador [cosmético];cosméticos;
cremes cosméticos; lápis para uso cosmético;
toalete (produtos de-);perfumaria (produtos de );produtos depilatórios; leite de amêndoas para uso
cosmético; água de colônia; sabonetes; tinturas para
os cabelos; óleos para perfumes e essências; óleos
para toalete; pó para maquiagem; preparações
cosméticas para emagrecimento; removedor de
cosmético; cera para depilação; barbear (produtos
para -);sabonete antitranspirante para os pés; óleos
essenciais; pele (produtos cosméticos para cuidados
da -);produto de higiene pessoal à base de própole;
água depilatória; cosméticos (estojos de -);água de
lavanda;
bronzeadoras
(preparações
-)
[cosméticos];sabonete desodorante; sabonete para
barbear; pele (cremes para clarear a -);estojo
cosmético
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.900682884 03/01/2008

208
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Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NH
NCL(9) 03 sabonetes; xampus; maquiagem para o
rosto; acetona (removedor de esmalte de
unhas);antiperspirante [desodorante];condicionador
[cosmético];tinturas para os cabelos; óleos para
perfumes e essências; pele (cremes para clarear a );produtos depilatórios; caixa para pó de arroz [estojo
cosmético];água de colônia; água de lavanda;
barbear (produtos para -);sabonete antitranspirante
para os pés; sobrancelhas (lápis de -);óleos para uso
cosmético; produto de higiene pessoal à base de
própole; removedor de cosmético; cosméticos; lápis
para uso cosmético; sabonete desodorante; óleo de
lavanda; pó para maquiagem; estojo cosmético ;leite
de amêndoas para uso cosmético; sais de banho,
exceto para uso medicinal; cera para depilação;
leites de limpeza para toalete; bronzeadoras
(preparações -) [cosméticos];toalete (produtos de);óleos essenciais; óleos para toalete; pele (produtos
cosméticos para cuidados da -);preparações
cosméticas para emagrecimento; água depilatória;
água-de-toalete; sabonete para barbear; cera para
bigode;
cosméticos
(estojos
de
-);cremes
cosméticos; perfumaria (produtos de -)
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.900689854 10/01/2008
010
Tit.INCOCEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06140725000161
*REAPRESENTE A PROCURAÇÃO
APRESENTADA NA PET INICIAL COM
IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COMPLETA
DO SIGNATÁRIO, COMPROVANDO TER O
MESMO PODERES PARA REPRESENTAR A
EMPRESA TITULAR E CONTENDO, SE FOR O
CASO, PODERES PARA RATIFICAR OS ATOS JÁ
PRATICADOS
Procurador: CARLO ANDREAS DALCANALE
No.900689870 10/01/2008
010
Tit.INCOCEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06140725000161
*REAPRESENTE A PROCURAÇÃO
APRESENTADA NA PET INICIAL COM
IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COMPLETA
DO SIGNATÁRIO, COMPROVANDO TER O
MESMO PODERES PARA REPRESENTAR A
EMPRESA TITULAR E CONTENDO, SE FOR O
CASO, PODERES PARA RATIFICAR OS ATOS JÁ
PRATICADOS
Procurador: CARLO ANDREAS DALCANALE
No.900692014 11/01/2008
Tit.INSTITUTO NUTRA E VIVA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09217185000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO NUTRA E VIVA

100

assessoria, consultoria e informação em nutrição;
assessoria, consultoria e informação sobre
suplementos dietéticos e nutrição
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
827736304.
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.900692723 11/01/2008
351
Tit.ELOISA CASSIA GUIMARÃES RODRIGUES
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 86597812000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Açucar Cristalmontes
NCL(9) 30 açúcar *
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AÇUCAR".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.900693975 14/01/2008
351
Tit.IADE LIVROS - COMÉRCIO DE MATERIAL
DIDÁTICO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08639679000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IADESP
NCL(9) 16 tabelas aritméticas; livro cartonado;
caderno escolar; enciclopédia; impresso (material );livro didático; impressas (publicações -);tabelas
para calcular; testes, exercícios ou provas de
inteligência
(material
impresso);formulários
[impressos];livros para escrever ou desenhar;
apostila para fim educacional; publicações em
fascículos impressos; material didático [exceto
aparelhos];periódicos;
publicações
impressas;
revistas [periódicos];desenhos impressos; livros;
manuais [impressos];catálogos; boletim informativo;
livro encadernado
Procurador: FRANCISCO & MINATTI S/C LTDA
No.900697920 16/01/2008
208
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: YUPPIE
NCL(9) 03 cremes cosméticos; óleos essenciais;
perfumaria (produtos de -);estojo cosmético
;removedor
de
cosmético;
antiperspirante
[desodorante];pele (cremes para clarear a );preparações cosméticas para emagrecimento;
água depilatória; lápis para uso cosmético; leites de
limpeza para toalete; sabonete antitranspirante para
os pés; óleos para toalete; cera para depilação; água
de lavanda; sais de banho, exceto para uso
medicinal; toalete (produtos de-);xampus; óleo de
lavanda; óleos para perfumes e essências; produtos
depilatórios; produto de higiene pessoal à base de
própole; cosméticos (estojos de -);leite de amêndoas
para uso cosmético; barbear (produtos para );sabonete desodorante; acetona (removedor de
esmalte de unhas);água-de-toalete; cosméticos;
sabonete para barbear; sabonetes; sobrancelhas
(lápis de -);tinturas para os cabelos; maquiagem
para o rosto; cera para bigode; água de colônia;
bronzeadoras (preparações -) [cosméticos];óleos
para uso cosmético; pele (produtos cosméticos para
cuidados da -);pó para maquiagem; caixa para pó de
arroz [estojo cosmético];condicionador [cosmético]
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.900703970 18/01/2008
100
Tit.ADRIANA MODAS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34084723000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MOLEKITO

CFE(4) 26.1.6; 27.5.1
NCL(9) 44 nutricionista [serviço de -];análise e
prognóstico nutricional; orientação nutricional;

CFE(4) 2.5.2; 9.7.1; 27.5.1
NCL(9) 25 praia (roupas de -); roupa íntima; saias;
calças compridas; camisola; banho (roupas de -);
camisetas; cuecas; bermuda para prática de esporte;
calções de banho [sungas]; canga; robe; banho
(roupões de -); camisas; bermudas; bonés; calças;
macacões; roupa de baixo; meias; biquíni; malhas
[vestuário]; pijamas.
*INC. XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS. 818764422,
823342280 E 006429122.
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.900712635 24/01/2008
230
Tit.VINICOLA CASA DEL PIERO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09084670000108
*NOME ALTERADO.
Procurador: ABDULCARIM BAKKAR
No.900731630 11/02/2008
100
Tit.CONFECÇÃO DE ROUPAS E AGASALHOS
ANSELMO LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80787526000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DALATA URBANWEAR

CFE(4) 9.5.7; 27.5.1
NCL(9) 25 camisetas; jaquetas; calças
*INCISO V DO ART.124 DA LPI.
Procurador: ROBERTO HUDSON DINIZ
No.900735031 12/02/2008
100
Tit.EUEC, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6626513
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CTRADE
NCL(9) 37 manutenção de equipamentos elétricos;
instalação e reparo de aparelhos elétricos; serviço
de construção, instalação, manutenção de geradores
sustentáveis de energia renovável e instalações
usando tecnologias solar, eólica e biogás de
resíduos para produzir eletricidade e créditos de
carbono transacionáveis.
*INC. V DO ART. 124 E ART. 129 DA LPI.
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.900735929 13/02/2008
Tit.ANDRE PASSOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26152301823
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FORÇA SUL

400
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universidade [serviço de educação];educação
(serviços de -);educação (informações sobre -)
[instrução];organização
e
apresentação
de
seminários; prático (treinamento -) [demonstração]
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES

CFE(4) 27.5.1; 28.3
NCL(9)
25
calças;
combinações
[vestuário];confeccionado
(vestuário
-);malhas
[vestuário];bermudas; calças compridas; palas de
boné;artigos
de
malha
[vestuário];cintos
[vestuário];meias; bermuda para prática de esporte;
vestuário incluído nesta classe; bonés; camisas;
camisetas; chapéus, boné
Procurador: O PRÓPRIO.
No.900737700 13/02/2008
208
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KAUÊZINHO

No.900747110 19/02/2008
100
Tit.ANDRADE & ASSOCIADOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02764297000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ANDRADE
NCL(9) 35 contabilidade[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
contabilidade; negócios (assessoria em gestão de );declarações de impostos (preparação de );preparação de folha de pagamento; assessoria em
gestão de negócios; gestão (consultoria em -) de
negócios
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI.
REG.:826914926.
Procurador: MARCO ANTONIO PALOCCI DE LIMA
RODRIGUES
No.900753064 21/02/2008
100
Tit.RUJ EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02124797000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NOVADAHRUJ

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 automóveis
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI. REGS.:
819297909, 819297917 E 819297895.
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.900764147 28/02/2008
Tit.ALCOR CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04123133000106
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: O PRÓPRIO.

230

No.900791403 11/03/2008
Tit.VIRGIN ENTERPRISES LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0007838
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DANIEL ADVOGADOS

210

No.900795441 13/03/2008
351
Tit.FUNDAÇÃO CULTURAL GAÚCHA - MTG
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87433280000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Fundação Cultural Gaúcha FCG MTG

NCL(9) 03 cera para depilação; sabonete para
barbear; toalete (produtos de-);xampus; perfumaria
(produtos de -);pó para maquiagem; estojo
cosmético ;acetona (removedor de esmalte de
unhas);leites de limpeza para toalete; água de
lavanda; sais de banho, exceto para uso medicinal;
maquiagem para o rosto; pele (cremes para clarear a
-);preparações cosméticas para emagrecimento;
produto de higiene pessoal à base de própole; águade-toalete; cosméticos (estojos de -);óleos para
toalete; água depilatória; lápis para uso cosmético;
água de colônia; sobrancelhas (lápis de -);cremes
cosméticos; tinturas para os cabelos; removedor de
cosmético; caixa para pó de arroz [estojo
cosmético];leite de amêndoas para uso cosmético;
barbear
(produtos
para
-);bronzeadoras
(preparações -) [cosméticos];óleo de lavanda; óleos
para perfumes e essências; óleos para uso
cosmético; pele (produtos cosméticos para cuidados
da -);cera para bigode; cosméticos; sabonete
desodorante; produtos depilatórios; antiperspirante
[desodorante];sabonete antitranspirante para os pés;
sabonetes;
óleos
essenciais;
condicionador
[cosmético]
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.900741562 15/02/2008
400
Tit.ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05808792000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FATEJ
NCL(9) 41 ensino (serviços de -);organização e
apresentação de simpósios; instrução (serviços de );curso de idioma; cursos livres [ensino];organização
e
apresentação
de
oficinas
de
trabalho
[treinamento];curso
técnico
de
formação;

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; concessionária
de veículos (comércio de veículos)
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI. REGS.
819297909, 819297917 E 819297895.
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.900753099 21/02/2008
100
Tit.RUJ EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02124797000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NOVADAHRUJ

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 reparo de veículos; manutenção de
veículos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS.
819297909, 819297917 E 819297895.
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.900753340 21/02/2008
100
Tit.RUJ EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02124797000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NOVADAHRUJ

CFE(4) 3.3.1; 25.12.25; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 41 espetáculos (serviços de -);exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
museus (provimento de instalações para -)
[apresentações e exposições];vídeos (produção de );publicação
de
textos
[exceto
para
publicidade];gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio);livros (publicação de -);oficinas
de trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento];organização de bailes; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
provimento de instalações desportivas; recreação
(provimento de instalações para -);shows (produção
de -);produção de programas de rádio e televisão;
produção de filme; publicação de livros;
acampamentos desportivos (serviços de -);produção
de shows; rádio e televisão (produção de programas
de -);desportivos (serviços de acampamentos );produção de vídeos; televisão e rádio (produção de
programas de -);sonorização
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FUNDAÇAO CULTURAL".
Procurador: ANGELA MARIA RODRIGUES DE
SOUZA RIEGER
No.900801220 17/03/2008
351
Tit.LIGIA DE OLIVEIRA MACHADO ITANHAEM ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04817323000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SCENÁRIO DA ARTE
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*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
817207759.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.900817291 26/03/2008
351
Tit.CENTRAL DE NEGÓCIOS EM REC. HUMANOS
EDIT E MARKET LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00164282000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOP OF MIND DE RH

CFE(4) 5.5.23; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 20 quadro decorativo; móveis de metal;
porta-livros
[móveis];porta-revistas;
molduras
[encaixilhamentos];obras de arte de madeira, cera,
gesso ou plástico; móvel modulado; molduras (ripas
para -) [caixilhos];murais decorativos [móveis]
(apliques para -), exceto de materiais têxteis;
espelhos;
molduras
para
quadros;
racks
(ingl.);móbiles
sonoros
[decoração];móbiles
[decoração];mobiliário (peças de -);móveis para
escritório
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ARTE"
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.900812338 24/03/2008
Tit.EDUARDO TAKASHI TIKASAWA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16308321893
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Zen SHIN Propaganda e Marketing

100

CFE(4) 1.1.1; 25.5.25; 26.4.2
NCL(9) 35 organização de feiras para fins comerciais
ou publicitários organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários [assessoria , consultoria ,
informação] organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários
[assessoria , consultoria , informação] assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários [assessoria ,
consultoria , informação] promotor de eventos [se
comerciais] promotor de eventos [se comerciais]
[assessoria , consultoria , informação]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TOP OF MIND DE RH"
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.900828641 01/04/2008
Tit.SIERRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01408105000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Sierra

CFE(4) 27.5.9; 27.5.11; 27.5.17,19
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação em
marketing[ assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista[ assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre
marketing[
assessoria,
consultoria
];propaganda[ assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio[ assessoria,
consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
817468234.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.900812770 24/03/2008
Tit.EDUARDO TAKASHI TIKASAWA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16308321893
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Ressaca Friends

CFE(4) 26.13.25; 27.5.3,17
NCL(9) 41 entretenimento

100

351

CFE(4) 6.1.2
NCL(9) 29 cogumelos em conserva
Procurador: O PRÓPRIO.
No.900829923 01/04/2008
Tit.CHEMIM E ONGARO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04425143000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACESSO G3

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 assistência técnica e manutenção de
computador [hardware];computadores (instalação,
manutenção e reparo de -);instalação, manutenção e
reparo de máquinas; instalação, manutenção e
conserto de computador [hardware]
Procurador: ADILSON GABARDO
No.900852348 11/04/2008
400
Tit.MULHER DE A A Z PRODUÇÕES E EVENTOS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12063597000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Mulher A a Z

CFE(4) 5.3.11; 5.3.13; 27.5.1
NCL(9) 35 organização de feiras para fins comerciais
ou publicitários[ informação, assessoria, consultoria
];exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: LUIZ PAULO FERREIRA SOUZA
No.900854014 11/04/2008
351
Tit.BR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03134302000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRwood

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 madeira (avaliação de -) em pé [para
construção];comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; importação-exportação
(agências de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BR" E "wood", ISOLADAMENTE.
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.900882174 28/04/2008
090
Tit.PROMOIDEA, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6727263
*APRESENTE A QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO
SIGNATÁRIO, COMPROVANDO QUE ESTE TEM
PODERES PARA REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.900902213 09/05/2008
400
Tit.R. PIRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05870716000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NATURELIFE
NCL(9) 05 suplemento nutricional de óleo comestível
para uso medicinal; complemento/ suplemento
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alimentar
para
uso
medicinal;
nutricionais
(complementos -) para uso medicinal; suplemento
nutricional [vitaminas ou minerais] para uso
medicinal.
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.900928123 23/05/2008
235
Tit.NASCIMENTO COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310364000129
*CED.1 - ADRYMATHI COMERCIAL LTDA ME
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.900928123 23/05/2008
Tit.NASCIMENTO COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310364000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BOMPACK

251

NCL(9) 16 plástico bolha [para embalagem ou
empacotamento];sacos para cozinhar em forno
microondas; sacos [invólucros, sacolas] para
embalar, de papel ou plástico; embalagens de papel
ou plástico; embalagens feitas de celulose
regenerada (ompi);filme plástico para embrulhar;
filme de polietileno [para embalar ou embrulhar]
*AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO. DÉCIMA TERCEIRA VF (RJ) Nº 0002884-76.2013.4.02.5101 E PROC. INPI Nº
52.400.019013/2013-76.
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.900930500 26/05/2008
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS

235

No.900935790 27/05/2008
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS

235

No.900969547 12/06/2008
150
Tit.INTERNATIONALE VERENIGING TRAPPIST,
IVZW (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6779638
*PARÁGRAFO 1º DO ART. 159 DA LPI
Procurador: A CRIATIVA MARCAS E PATENTES
S/C LTDA ME
No.900969598 12/06/2008
400
Tit.INTERNATIONALE VERENIGING TRAPPIST,
IVZW (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6788009
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: AUTHENTIC TRAPPIST PRODUCT

CFE(4) 26.5.2; 27.5.1
NCL(9) 32 cerveja
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "AUTHENTIC" E "PRODUCT".
Procurador: A CRIATIVA MARCAS E PATENTES
S/C LTDA ME
No.900974060 16/06/2008
230
Tit.RGF ENTRETENIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07697989000183
*NOME ALTERADO
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.900993685 19/06/2008
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.901002380 24/06/2008
351
Tit.NATALIA CRISTIANE TORRALBO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08902999000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GEO SHOES

No.901002739 24/06/2008
Tit.PC LEGAL DO BRASIL TECNOLOGIAS
COMPUTACIONAIS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08576725000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PCLEGAL

No.900936444 28/05/2008
210
Tit.ST IMPORTAÇÕES LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02867220000142
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.900953543 05/06/2008
100
Tit.AGENDA SHOW DOS ARTISTAS DO BRASIL
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26979039000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Trofeú Show dos Artistas
NCL(9) 41 teatro de variedades [espetáculos
musicais];produção de programas de rádio e
televisão; shows (produção de -);banda de música
[serviços
de
entretenimento];organização
de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];televisão (programas de entretenimento
de -);competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];rádio e televisão (produção de
programas de -);entretenimento; apresentação de
espetáculos ao vivo; produção de shows
*INCISO VI DO ART.124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 16.1.4; 27.5.1
NCL(9) 09 aparelho de gravação de vídeo;
impressoras para computadores; programas de
computador gravados; programas operacionais para
computador [gravados];scanners [equipamento de
processamento de dados];computador (programas
de -) [para download];computador (teclados de );computadores (impressoras para -);discos ópticos;
aparelho e unidade de controle eletrônico para
processamento, avaliação e medição de sinal gerado
por sensor; dvd, disco digital de vídeo - aparelho;
juke boxes [música];compactos (discos -) [áudio e
vídeo];comutadores; discos compactos [áudio e
vídeo];mouse [informática];jogos de computador
(programas de -);programas de jogos de
computador; som (aparelhos para reprodução de );computador (programas de -), gravados; discos
magnéticos; aparelho de gravação e de reprodução
de videocassete ;modems; cd-rom [disco];cartucho,
cd e disquete para vídeo game [jogo];microfones;
dvd, disco digital de vídeo; cd-rom [drive];receptores
de áudio e de vídeo; computadores; discos
fonográficos; mouse pads [informática];audiovisual
(aparelhos para ensino -);compactos (discos -), rom
(ingl.);computadores
portáteis
[laptop];discos
flexíveis [disquetes];aparelho ou instrumento de
ensino;
programas
de
computador
[para
download];som (aparelhos para gravação de -);tocacd [discos compactos];computador (memórias para );computador
(programas
de
-),
gravados
[programas];computador (programas operacionais
para
-)
[gravados];discos
compactos,
rom
(ingl.);software para jogo e entretenimento [programa
de computador];aparelho para cd; juke boxes
[informática];chips [circuitos integrados];computador
(periféricos de -);disquetes (drives de -) para
computadores;
drives
de
disquetes
para
computadores; ensino (aparelhos para -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "Pc LEGAL".
Procurador: JOSÉ SIDNEI VALÉRIO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 botinas; chuteira; botas *;alpercatas;
sandálias;
galochas;
chinelo
[vestuário
comum];calçados *;coturno
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SHOES".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.901002666 24/06/2008
Tit.PC LEGAL DO BRASIL TECNOLOGIAS
COMPUTACIONAIS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08576725000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PCLEGAL

351

351

CFE(4) 16.1.4; 27.5.1
NCL(9) 37 computadores (instalação, manutenção e
reparo de -)[ informação, assessoria, consultoria
];instalação, manutenção e reparo de máquinas e
equipamentos de escritório; instalação e reparo de
aparelhos
elétricos;
assistência
técnica
e
manutenção de computador [hardware][ informação,
assessoria, consultoria ];conserto e manutenção de
aparelho auditivo; instalação, manutenção e
conserto de computador [hardware]
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "Pc LEGAL".
Procurador: JOSÉ SIDNEI VALÉRIO
No.901002780 24/06/2008
Tit.PC LEGAL DO BRASIL TECNOLOGIAS
COMPUTACIONAIS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08576725000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PCLEGAL

351

No.901025836 04/07/2008
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.

CFE(4) 16.1.4; 27.5.1
NCL(9) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros; criação em artes gráficas (serviços de );instalação de software de computador; atualização
de informação em banco de dados de computador
[serviço de informática];implantação de sistema
[informática];aluguel de computadores; conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão
física];assessoria,
consultoria
e
informação no campo da segurança da informática;
software de computador (instalação de -);engenharia
eletrônica [projeto de -];análise de sistemas
[informática];análise e processamento de dados
[serviço de informática];banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática];fornecimento de
mecanismos de busca para a internet; atualização
de software de computador; consultoria em hardware
de computador; dados (recuperação de -)
[informática];criação de software de computação
gráfica; design de homepage; assessoria, consultoria
e informação em software; assistência técnica em
software; projeto de sistema de computadores;
mecanismos de busca (fornecimento de - ) para a
internet; fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca];computadores (projeto de sistema de );manutenção (criação e -) de web sites para
terceiros; análise de suporte e sistema [serviço de
informática];assessoria, consultoria e informação no
campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros;
programação
de
computador
[informática];computador (duplicação de programas
de -);manutenção de software de computador;
hospedagem de web sites; criação de homepage;
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática];recuperação de dados
[informática];serviços de engenharia e planejamento
no campo de redes de informação e comunicações;
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros);aluguel de software de computador;
hardware de computador (consultoria em -);aluguel
de tempo de acesso a banco de dados; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação; projeto de sistema de computador;
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "Pc LEGAL".
Procurador: JOSÉ SIDNEI VALÉRIO

No.901020796 02/07/2008
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.

230

No.901034681 08/07/2008
100
Tit.VISTA LINDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CAFÉS ESPECIAIS LTDA. (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06217047000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHOVITA
NCL(9) 30 cacau (bebidas de -) com leite; café
(bebidas de -) com leite; cacau em pó;chocolate
(bebidas de -) com leite; bebidas à base de cacau;
café (bebidas à base de -);bebidas à base de
chocolate; chocolate (bebidas à base de -)
*INCISO XIX DO ART124 DA LPI. REGS.:
819339377 E 818771011.
Procurador: CARLOS ALBERTO RIZZO
No.901040797 10/07/2008
230
Tit.MACKERDUZ INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92633437000180
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS

CFE(4) 1.15.9; 26.1.4; 26.4.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 38 fornecimento de acesso a usuários a uma
rede mundial de computadores [provedores de
serviço];provedor de acesso [telecomunicação]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CONNECT" E "SERVIÇO DE
ACESSO A INTERNET"
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.901082635 30/07/2008
235
Tit.EXPERIAN BRASIL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03673698000102
*CED.1 - VIRID INTERATIVIDADE DIGITAL LTDA
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C.
No.901086746 01/08/2008
Tit.GILSON MARTINS DA COSTA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23696044253
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Arroz Tocantins

351

No.901049123 15/07/2008
400
Tit.ACJAEGER CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08309665000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACJ ASSESSORIA EMPRESARIAL

CFE(4) 27.1.1; 27.5.1; 27.5.3; 29.1.13
NCL(9) 30 arroz
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ARROZ".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901088250 01/08/2008
Tit.GILSON MARTINS DA COSTA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23696044253
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Feijão Tocantins

351

CFE(4) 24.15.7; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria em gestão de negócios
contabilidade consultoria profissional em negócios
assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade assessoria, consultoria e informação
empresarial
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ASSESSORIA EMPRESARIAL"
Procurador: DENISE NEULIA FRANKE
No.901066559 23/07/2008
351
Tit.CONNECT SERVIÇO DE ACESSO INTERNET
LTDA - EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02293194000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONNECT SERVIÇO DE ACESSO A
INTERNET

CFE(4) 27.1.1; 27.5.1; 27.5.3; 29.1.13
NCL(9) 30 feijão (farinha de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FEIJÃO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901088528 01/08/2008
Tit.GILSON MARTINS DA COSTA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23696044253
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Farinha de Mandioca Tocantins

351
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NCL(9) 33 vinho
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.901274216 28/10/2008
230
Tit.ABA DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06219813000153
*NOME ALTERADO.
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA

CFE(4) 27.1.1; 27.5.1; 27.5.3; 29.1.13
NCL(9) 30 farinha de mandioca
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FARINHA DE MANDIOCA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901088714 01/08/2008
Tit.GILSON MARTINS DA COSTA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23696044253
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Flocão de Arroz Tocantins

351

CFE(4) 27.1.1; 27.5.1; 27.5.3; 29.1.13
NCL(9) 30 fécula de arroz; cuscuz [sêmola]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FLOCÃO DE ARROZ".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901122750 19/08/2008
175
Tit.JPS COMERCIO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08288111000157
*PET. (WB) 810090172570 DE 19/01/2009 E PET.
(WB) 810090265937 DE 01/12/2009, POR
CARECEREM DE OBJETO, TENDO EM VISTA O
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO.
INT(S). SÉRGIO GUERRA E DENNIS HENRIQUE
SALDANHA NERY
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901138630 26/08/2008
400
Tit.RAMIRO ZWETSCH - PRODUÇÕES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07899622000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Radiola Urbana
NCL(9) 38 radiodifusão; notícias (agências de );agências de notícias[ informação ];agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações);telemática
(entendido
como
transmissão de informações/ telecomunicação)
Procurador: PAULO REIS DE ARRUDAALVES
No.901146269 28/08/2008
009
Tit.TAGMA BRASIL IND. E COM. DE PRODS.
QUIM. LTDA - E.P.P. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03855423000181
*PET.ELETRÔNICA: 810090169742 (VISUALIZAR
NO PORTAL INPI), DE 07/01/2009.
Procurador: INFORME FEDERAL ASSESSORIA DA
PROP INDUSTRIAL LTDA
No.901146552 28/08/2008
400
Tit.LE LIBAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80348170000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Le Liban Empório e Sanduíches Árabes

CFE(4) 5.1.1; 27.5.25; 29.1.12
NCL(9) 43 restaurantes; bar (serviços de );lanchonetes; bufê (serviço de -);cafés [bares]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EMPÓRIO E SANDUÍCHES
ÁRABES".
Procurador: PACHECO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.901182370 15/09/2008
Tit.OPEN LINK FINANCIAL, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6905757
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OPENLINK

No.901280941 30/10/2008
400
Tit.SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5020905
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FUEL & FLY

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 programas de computador [para
download];programas operacionais para computador
[gravados];programas de computador gravados
Procurador: MARIA DO ROSÁRIO DE LIMA
No.901222836 02/10/2008
210
Tit.VINÍCOLA LIDIO CARRARO LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04304539000195
*INDEFERIMENTO.
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
No.901243418 14/10/2008
351
Tit.BABYZEN COMERCIAL LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10328641000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BABYZEN
NCL(9) 25 praia (roupas de -);meias; pulôveres;
artigos de malha [vestuário];bebês (fraldas de
matérias têxteis para -);calçados em geral *;chinelos
[pantufas];bebês (cueiros de matérias têxteis para );bermudas; calça (fraldas -);calças; combinação
[roupa íntima];enxovais de bebês; roupa para
ginástica; sungas; suspensórios; babadouros, exceto
de papel; camisetas; luvas [vestuário];pijamas;
agasalhos para as mãos; banho (calções de );bonés; camisas; capuzes [vestuário];casacos
[vestuário];chapéus,
bonés
etc;
malhas
[vestuário];roupa de baixo; vestuário *;polainas;
cintos [vestuário];cuecas; gorros; presilhas para
calças; saias; botinas; cachecóis; confeccionado
(vestuário -);cueiros de matérias têxteis para bebês;
macacões; sandálias; xales; banho (roupas de );botas *;calçados *;combinações [vestuário];fraldas
de matérias têxteis para bebês; jaquetas
Procurador: INFORME FEDERAL ASSESSORIA DA
PROP INDUSTRIAL LTDA
No.901269824 24/10/2008
Tit.VIÑA DOÑA PAULA S.A (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4881311
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DOÑA PAULA SERIES

No.901275271 28/10/2008
230
Tit.BRAZFRANGO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CARNES E DERIVADOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09619416000167
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA

351

CFE(4) 3.9.18; 27.5.1
NCL(9) 04 combustível para aviação.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "FUEL" E "FLY".
Prior.:561402008
14/05/2008 CH
Procurador: DANIEL ADVOGADOS
No.901288080 04/11/2008
351
Tit.LUIZ ALBERTO TRIANI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74206133891
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Jogbem
NCL(9) 09 jogos de computador (programas de );programas de jogos de computador; computador
(programas de -), gravados [programas];software
para jogo e entretenimento [programa de
computador];programas de computador [para
download];computador (programas de -) [para
download]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901292605 06/11/2008
175
Tit.MAURICIO LIMA REGINATO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26033870816
*PET. (WB) 018090016661 DE 02/04/2009, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA O
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO.
INT(S). LUIZ ANTÔNIO RICCO NUNES
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901301892 11/11/2008
351
Tit.AMIRA 2007,PIZZARIA, BAR E LANCHONETE
LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09306639000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BAR DO PEDRINHO COPACABANA
DESDE 2008
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informação técnica em seguro [assessoria,
consultoria, informação].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CORRETORA"
Procurador: ORLANDO SEPPE ANISIO

CFE(4) 2.1.18; 27.5.1
NCL(9) 43 bar (serviços de -);lanchonetes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BAR" E "DESDE 2008".
Procurador: GOMES CANEDO, BARBOSA E
SUZUKI ADVOGADOS
No.901312118 17/11/2008
175
Tit.VALTER JORGE FERNANDES (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14045125604
*PET. (WB) 810090193015 DE 06/04/2009, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA O
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO.
INT(S). DANNEMAN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901312576 17/11/2008
175
Tit.DÉBORA TELES DE MORAES (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69778310220
*PET. (MG) 014090000888 DE 20/02/2009, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA O
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO.
INT(S). SOARES ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901320986 20/11/2008
400
Tit.CANTO SEGURO ASSESSORIA E
CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02918967000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CANTO SEGURO CORRETORA

No.901330566 26/11/2008
208
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEW HAND
NCL(9) 03 cera para depilação; sabonete
desodorante; sobrancelhas (lápis de -);óleos para
perfumes e essências; perfumaria (produtos de );caixa para pó de arroz [estojo cosmético];leite de
amêndoas para uso cosmético; bronzeadoras
(preparações -) [cosméticos];sais de banho, exceto
para uso medicinal; óleo de lavanda; produto de
higiene pessoal à base de própole; removedor de
cosmético; água de lavanda; sabonetes; toalete
(produtos de-);óleos para uso cosmético; água-detoalete; cera para bigode; pele (cremes para clarear
a -);pó para maquiagem; preparações cosméticas
para emagrecimento; acetona (removedor de
esmalte de unhas);água depilatória; leites de limpeza
para toalete; sabonete para barbear; xampus;
produtos depilatórios; cosméticos; cosméticos
(estojos de);cremes cosméticos; lápis para uso
cosmético; barbear (produtos para -);sabonete
antitranspirante para os pés; tinturas para os
cabelos; maquiagem para o rosto; óleos essenciais;
estojo
cosmético
;antiperspirante
[desodorante];condicionador [cosmético];água de
colônia; óleos para toalete; pele (produtos
cosméticos para cuidados da -)
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.901370525 16/12/2008
171
Tit.ABSOLUT COMERCIO E SERVIÇOS DE
BLINDAGEM LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10498208000136
*PET. 810090246664 DE 06/10/2009, PARÁGRAFO
PRIMEIRO DO ART. 159 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901381020 19/12/2008
100
Tit.ENERGY BRANDS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6534139
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GLACÉAU VITAMINWATER ESSENTIAL

CFE(4) 26.1.2,18
NCL(9) 36 seguros (corretagem de -); seguros
(corretagem de -) [assessoria,
consultoria,
informação]; seguros de saúde; seguros de saúde
[assessoria, consultoria, informação]; seguros;
seguros [assessoria, consultoria, informação];
seguros (informações sobre -); seguros (informações
sobre -) [assessoria, consultoria, informação];
consultoria em seguros; consultoria em seguros
[assessoria, consultoria, informação]; seguros contra
incêndio; seguros contra incêndio [assessoria,
consultoria, informação]; seguros (consultoria em -);
seguros (consultoria em -) [assessoria, consultoria,
informação]; seguro contra acidentes; seguro contra
acidentes [assessoria, consultoria, informação];
assessoria, consultoria e informação sobre seguros
de saúde; ssessoria, consultoria e informação sobre
seguros de saúde [assessoria, consultoria,
informação]; seguro contra acidente; seguro contra
acidente [assessoria , consultoria , informação];
assessoria, consultoria e informação sobre planos de
saúde; assessoria, consultoria e informação sobre
planos
de
saúde
[assessoria,
consultoria,
informação]; assessoria consultoria e informação
técnica em seguro; assessoria consultoria e

CFE(4) 25.5.2; 27.5.1
NCL(9) 32 bebidas não alcoólicas, incluindo águas
[bebidas], águas aromatizadas, águas enriquecidas,
águas infusas, bebidas energéticas não alcoólicas,
bebidas energéticas enriquecidas e isotônicas
(bebidas -); xaropes para bebida não alcoólica,
concentrados, pós e bases para fazer bebidas e
drinks não alcoólicos, fruta (bebidas não alcoólicas à
base de suco de -).
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI. REGS.:
829109218 E 829313737.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.901381187 19/12/2008

100

Tit.ENERGY BRANDS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6534139
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GLACÉAU VITAMINWATER RESTORE

CFE(4) 25.5.2; 27.5.1
NCL(9) 32 águas [bebidas];bebida energética não
alcoólica; fruta (bebidas não alcoólicas à base de
suco de -);isotônicas (bebidas -);xarope para bebida
não alcoólica; bebidas não-alcoólicas
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI. REGS.:
829109218 E 829313737.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.901383279 22/12/2008
Tit.COLDFIRE LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6973930
*NOME/SEDE ALTERADO.
Procurador: TRENCH ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS

230

No.901399191 09/01/2009
171
Tit.ABSOLUT COMERCIO E SERVIÇOS DE
BLINDAGEM LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10498208000136
*PET. 810090246672 DE 06/10/2009, PARÁGRAFO
PRIMEIRO DO ART. 159 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901400068 12/01/2009
100
Tit.TECELAGEM ATLANTICA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83602896000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CRETA
NCL(9) 24 cama (mantas de -); toalhas têxteis;
cama, mesa e banho (roupa de -); cama (colchas de
-); banho (roupa de -) [exceto vestuário]; cama
(roupas de -); roupa de cama; toalhas de rosto de
matérias têxteis; cama (roupa de -).
*INC. XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS. 827830300
E 827830319.
Procurador: JEAN CARLO ROSA
No.901420514 26/01/2009
400
Tit.BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA S.A.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77388007000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLORATTA LILAC
NCL(9) 03 beleza (máscaras de -);antitranspirantes
[produtos
de
toalete];xampus;
condicionador
[cosmético];desodorantes para uso pessoal; lápis
para uso cosmético; água de cheiro; perfumaria
(produtos de -);perfumes; sabonetes; toalete
(produtos de-);clarear (cremes para -) a pele; cremes
cosméticos; antitranspirante (sabonete -);unhas
(produtos para o cuidado das -);cosméticos (estojos
de);lenços impregnados com loções cosméticas;
água de colônia; água de lavanda; barbear (produtos
para
-);bronzeadoras
(preparações
-)
[cosméticos];sabonete desodorante; óleos para uso
cosmético; cosméticos; banhos (preparações
cosméticas para -);maquiagem (produtos para );maquiagem (produtos para remover -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'LILAC'.
Procurador: LORENZA MARTINEZ GUIMARÃES
GLOGER
No.901433683 02/02/2009
351
Tit.AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE
VEÍCULOS LTDA. (BR/MT)
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limpeza; sabão desinfetante; limpeza de pára-brisa
(líquidos para -);sabões; desinfetante (sabão );amaciantes de tecidos [lavanderia];anil para
lavanderia; limpeza (leite de -) para toalete;
antiferrugem [produto de limpeza];clareamento de
couro (produtos para -);lavanderia (anil para );lavanderia (produtos para -);água de javel [água
sanitária] [hipoclorito de potássio];brilho (produtos
para dar -) [lavanderia];volátil (álcali -) [amôníaco]
[detergente]
Procurador: ALEXANDRE PIETRÂNGELO LIMA

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08618336000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AS Parts Grupo Auto Sueco

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 37 manutenção e reparo de automóveis;
reparo de veículos; veículos (manutenção de -);
instalação de portas e janelas; concessionária de
veículos (reparo/assistência técnica para veículos);
instalação de aparelho de som para veículo;
capoteiro [conserto de capota de automóvel];
instalação e reparação de alarme para veículo;
manutenção de veículos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "Parts Grupo Auto Sueco".
Procurador: JOSÉ PINTEIRO DA COSTA BISNETO
No.901434817 03/02/2009
175
Tit.ANTONIA LIBANIO DE OLIVEIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07939740000137
*PET. (WB) 810090199784 DE 04/05/2009, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA O
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO.
INT(S). PROMARK MARCAS & PATENTES LTDA
ME
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901448117 10/02/2009
400
Tit.SOLUTARIS ASSESSORIA DOCUMENTAL
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10365445000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Solutaris
NCL(9) 35 negócios (consultoria profissional em -)[
assessoria, consultoria ];negócios (consultoria em
gestão de -)[ informação ];assessoria em gestão
comercial ou industrial[ informação, assessoria,
consultoria ];consultoria em organização de
negócios[
assessoria,
consultoria
];auditoria[
assessoria, consultoria ]
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.901452947 12/02/2009
Tit.TED REPRESENTAÇÕES LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05147977000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EUCATOL

351

CFE(4) 1.15.24; 27.5.1
NCL(9) 03 colorantes para toalete; detergentes
exceto os utilizados durante processo de fabricação
e para uso médico; produtos para polimento; água
sanitária
[água
de
javel]
[hipoclorito
de
potássio];brilhar
(produtos
para
fazer
-)
[polir];corantes
para
lavanderia;
cera
para
lavanderia; cristais de soda para a limpeza;
alvejantes (produtos -) [lavagem];amoníaco [álcali
volátil] [detergente];branquear (soda para -) [soda
cáustica];álcali
volátil
[amoníaco]
[detergente];branquear (sais para -);produtos para

No.901520446 17/03/2009
004
Tit.DIANE VON FURSTENBERG STUDIO (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7079516
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DIANE VON FURSTENBERG
NCL(9) 35 serviços de lojas de venda a varejo
destacando trajes, malas, bolsas de mão, relógios,
jóias, acessórios para os olhos e cosméticos para
tratamento do corpo e de beleza.
Prior.:77574907
19/09/2008 US
*POR RETIFICAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO
CONFORME APRESENTADA NO ANEXO À PET.
INICIAL.
Procurador: DANIEL ADVOGADOS
No.901522260 18/03/2009
295
Tit.KLARO MICROCERVEJARIA LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06090078000120
*NOTIFICAÇÃO DE OPOSIÇÃO PUBLICADA NA
RPI 2032 DE 15/12/200 E INDEFERIMENTO
PUBLICADO NA RPI 2136 DE 13/12/2011, TENDO
EM VISTA ERRO MATERIAL
Procurador: GERCY DE ALMEIDA TAGUATINGA
No.901526207 19/03/2009
400
Tit.ROTAM LTD (HK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4953509
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KIMERA
NCL(9) 05 fungicidas; inseticidas; herbicidas;
acaricidas
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.901538388 26/03/2009
150
Tit.ÉRIKA ESTÉTICA E DEPILAÇÃO LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04312610000181
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 159 DA LPI.
FICA PREJUDICADO O EXAME DA PETIÇÃO DE
OPOSIÇÃO 810090213598 DE 22/06/20009 POR
FALTA DE OBJETO, TENDO EM VISTA O
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO.
Procurador: MAGNA ISRAEL

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESPECIALIZADA".
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.901541710 27/03/2009
Tit.PIVETTA & CIA. LTDA - EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80814528000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TORNEARIA ESTRELA DO NORTE

400

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(9) 07 distribuidor de fertilizante [máquinas
agrícolas,
exceto
as
operadas
manualmente];elevador de caçamba; agrícolas
(instrumentos -), exceto os operados manualmente;
acionadores de partida para motores e máquinas;
guincho; acoplamentos, exceto os utilizados em
veículos terrestres; grua; agrícolas (máquinas );distribuidor de adubo ou estrume
[máquinas
agrícolas,
exceto
as
operadas
manualmente];máquina para fazer ou cobrir cova
para semeadura ou plantio
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TORNEARIA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901547808 31/03/2009
175
Tit.BATISTA, FELTRIN E CIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10613286000134
*PET. (WB) 810090207676 DE 29/05/2009, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA O
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO.
INT(S). ILDO RITTER DE OLIVEIRA
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901553158 02/04/2009
400
Tit.PRIMA CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA.
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10647707000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Benntta

No.901541486 27/03/2009
400
Tit.ESPECIALIZADA JOSMAR LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62796917000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPECIALIZADA JOSMAR

CFE(4) 26.1.2
NCL(9) 37 instalação, manutenção e reparo de
estrutura de letreiro e de painel elétrico e eletrônico,
inclusive de veículo; manutenção e reparo de
automóveis; reparo de veículos; concessionária de
veículos
(reparo/assistência
técnica
para
veículos);recondicionamento
de
motores
desgastados ou parcialmente destruídos; lubrificação
de veículos; manutenção de veículos; assessoria,
consultoria e informação em reparo e manutenção
de veículos

CFE(4) 5.3.13; 5.11.1; 27.5.1
NCL(9) 25 artigos de malha [vestuário];saias; calças;
camisas; camisetas; blazers [vestuário];casacos
[vestuário];malhas [vestuário];vestuário *;jaquetas;
suéteres;
coletes;
combinações
[vestuário];bermudas; pulôveres; macacões
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.901576123 15/04/2009
400
Tit.AMARETTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10321210000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMARETTO GOURMET
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Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.901697591 31/05/2009
185
Tit.HB COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92528538000191
*PET. (WB) 850120045672, DE 02/04/2012,
REFERENTE AO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE
SEDE ATRAVÉS DA PETIÇÃO (WB)
850120045536, DE 31/03/2012.
Procurador: ÉLIO HAAS

CFE(4) 4.1.2; 26.1.16; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; promoção de vendas [para
terceiros]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões AMARETTO e GOURMET.
Procurador: BENEDITA APARECIDA RODRIGUES
No.901586382 22/04/2009
400
Tit.JOSEPH-MARIE PIVIDAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7107374
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SI LOLITA DE LOLITA LEMPICKA
NCL(9) 03 cosméticos; desodorantes para uso
pessoal; água de cheiro; loções capilares; óleos para
toalete; pele (produtos cosméticos para cuidados da
-);perfumes; cera para depilação; incenso; talco para
toalete; xampus; óleos essenciais; água-de-toalete;
laquê para cabelos; leites de limpeza para toalete;
toalete
(produtos
de-);sabonetes;
perfumaria
(produtos de -);produtos depilatórios; dentifrícios
Prior.:08/3 606 775
23/10/2008 FR
Procurador: GUERRA ADV. ASSOCIADOS
No.901609307 30/04/2009
050
Tit.RAFAEL CANDIDO DOS SANTOS
CONFECÇÕES - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06239432000136
*PRESTE ESCLARECIMENTOS QUANTO A
DIVERGÊNCIA DE CNPJ E CPF ENTRE O BANCO
DE DADOS DO INPI E FOLHA DE PETIÇÃO DE
ALTERAÇÃO DE NOME. E/OU PROMOVA A
DEVIDA TRANSFERÊNCIA. * INT. O PRÓPRIO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901624217 11/05/2009
210
Tit.BILAB S.A (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7127669
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MARCAS MARCANTES E PATENTES
LTDA.
No.901627747 12/05/2009
230
Tit.NOVA INDÚSTRIA DE SORVETES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63956213000101
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.901643416 16/05/2009
210
Tit.VETRONIX CORPORATION ENGENHARIA
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08987142000104
*INDEFERIMENTO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901672521 27/05/2009
Tit.MONICA GUEDES PINHEIRO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36995644875
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MÔNICA GUEDES

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 espetáculos (serviços de -);teatro de
variedades [espetáculos musicais];entretenimento;
shows (produção de -);apresentação de espetáculos
ao vivo; rádio (programas de entretenimento de );teatrais (produções -);televisão (programas de
entretenimento de -);companhia teatral (serviços de )
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.901672670 27/05/2009
210
Tit.MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
DISTRIBUIÇÃO S.A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43214055000107
*INDEFERIMENTO.
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.901679038 28/05/2009
230
Tit.T.M.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07858383000182
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: EDUARDO LÍVIO DAIMOND

No.901699586 02/06/2009
175
Tit.AONDE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01867949000156
*PET. (WB) 850120164563 DE 26/09/2012, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA QUE A
CEDENTE É DISTINTA DA RELAÇÃO
PROCESSUAL. * INT. NELLIE ANNE DANIEL
SHORES
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.901700428 02/06/2009
230
Tit.ABA DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06219813000153
*NOME ALTERADO.
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA
No.901709166 05/06/2009
400
Tit.ESCRITÓRIO ADMIN. DA RENOVAÇÃO
CARISMÁTICA CATÓLICA DO BRASIL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00665299000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RCC SHOP

No.901679119 28/05/2009
230
Tit.T.M.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07858383000182
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: EDUARDO LÍVIO DAIMOND
No.901687022 29/05/2009
235
Tit.ABRANGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55662753000154
*CED.1 - ABRANGE COMERCIO E SERVICOS
LTDA
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.901687545 29/05/2009
230
Tit.HOUSEWARE BRASIL LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52362985000107
*NOME/SEDE ALTERADOS.
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.901687812 29/05/2009
025
Tit.S.J. NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02777781000150
*REFERENTE À PROTEÇÃO DECENAL DA
MARCA E A EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE
REGISTRO, NO PRAZO EXTRAORDINÁRIO
Procurador: ADILSON GABARDO
No.901690023 29/05/2009
235
Tit.ABRANGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55662753000154
*CED.1 - ABRANGE COMERCIO E SERVICOS
LTDA
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.901690295 29/05/2009
235
Tit.ABRANGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55662753000154
*CED.1 - ABRANGE COMERCIO E SERVICOS
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 04 velas perfumadas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'shop'.
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.901714470 09/06/2009
150
Tit.ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04890798000145
*PARÁGRAFO 1º DO ART. 159 DA LPI
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901717886 10/06/2009
230
Tit.ESPAÇO BIO CONDICIONAMENTO FÍSICO
SÃO CARLOS LTDA. EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07736263000102
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: NOVA MARCA CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA
No.901719242 12/06/2009
351
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INICOX DP
NCL(9) 05 produto farmacêutico indicado como
antiinflamatório.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.901719382 12/06/2009
Tit.MAQUET CRITICAL CARE AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5038570
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAQUET VOLUME REFLECTOR

400
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NCL(9) 10 respiração artificial (aparelhos para );insufladores; anestesia (aparelhos para );fumigação (aparelhos para -) de uso medicinal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'VOLUME REFLECTOR'
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.901741116 23/06/2009
Tit.JARDEL MORAES CAPRONI ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10296585000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HALLT TECHNOLOGY

400

No.901719498 12/06/2009
230
Tit.PRIX EMPRESARIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10788535000122
*SEDE ALTERADA.
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.901727350 17/06/2009
Tit.INSTITUTO AYRTON SENNA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00328072000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SE LIGA

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'TECHNOLOGY'.
Procurador: ALEXANDRE PINHEIRO BREVILIERI

CFE(4) 2.5.2; 20.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 16 material escolar [papelaria];livros para
escrever ou desenhar; jornais; calendários; revistas
em quadrinhos; periódicos; livros; material didático
[exceto aparelhos];publicações impressas; revistas
[periódicos];impresso (material -);livros de canções
[song books (ingl.)];álbuns
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
830085920.
Procurador: MAURÍCIO ARIBONI
No.901729205 18/06/2009
150
Tit.HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01073311000143
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 162 DA LPI
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901729205 18/06/2009
180
Tit.HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01073311000143
*PET.800130033501, DE 20/02/2013 - (WB),
INCISO I DO ART. 219 DA LPI
Procurador: O PRÓPRIO.

No.901744441 24/06/2009
351
Tit.CONEXÃO MARKETING COMUNICAÇÃO E
NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68635135000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Maratona de Revezamento da Cidade
Maravilhosa
NCL(9) 41 competições desportivas (organização de
-)[ assessoria, consultoria ];organização de
competições desportivas[ assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais[ assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MARATONA DE REVEZAMENTO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901747041 25/06/2009
175
Tit.SOLIGO & ADVOGADOS SS (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10882258000112
*PET. (WB) 810110441147 DE 07/07/2011, POR
CARECER DE OBJETO, UMA VEZ QUE A
ALTERAÇÃO REQUERIDA, JÁ FOI ANOTADA NA
RPI 2206 DE 16/04/2013. * INT. ALEXANDRE
SOUZA SOLIGO.
Procurador: ALEXANDRE SOUZA SOLIGO
No.901752274 29/06/2009
400
Tit.CB PRODUTORA, EDITORA E LIVRARIA LTDA
ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09403173000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Quiosque do Saber

No.901733253 19/06/2009
400
Tit.MEGATORC COMÉRCIO &
REPRESENTAÇÕES LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10340106000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RAD TORQUE
NCL(9) 37 recondicionamento de máquinas
desgastadas ou parcialmente destruídas[ assessoria
]; nstalação, manutenção e reparo de máquinas [
assessoria, consultoria ]
Procurador: FERNANDO LUIZ ROSADO
No.901734209 19/06/2009
150
Tit.HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01073311000143
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 162 DA LPI
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901734209 19/06/2009
180
Tit.HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01073311000143
*PET.800130033504, DE 20/02/2013 - (WB),
INCISO I DO ART. 219 DA LPI
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 publicação de livros; cursos livres
[ensino];aluguel
de
brinquedos;
assessoria,
consultoria e informação ensino; produção de
vídeos; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; vídeos (produção de -);livros (publicação
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];produção
de programas de rádio e televisão; rádio e televisão
(produção de programas de -)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901752690 29/06/2009

400

Tit.ÍMBROS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02911264000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HARDTIP
NCL(9) 10 sutura (agulhas para -);telas radiológicas
para uso medicinal; vaginais (seringas -);ventosas
medicinais;
desfibriladores;
dialisadores;
estetoscópios; fios [cirúrgicos];fundas hernianas;
guia (fios -) médicos; hidrostáticas (camas -) para
uso
medicinal;
hipogástricas
(almofadas
);hipogástricas (cintas -);joelheiras ortopédicas;
lasers para uso medicinal; limpa-ouvidos; luvas de
crina para massagens; macas com rodas; maxilares
artificiais; ortopédicas (joelheiras -);dentaduras;
proteção (dispositivos de -) contra raios x para uso
medicinal; pulverizadores para uso medicinal;
recipientes para aplicação de medicamentos;
retretes (cadeiras-);roupas especiais para salas de
operação; bolsa d`água para uso medicinal;
aparelhos para exercícios físicos, para uso
medicinal; bolsas de gelo para uso medicinal; camas
(vibradores para -);castrar (tesouras para );cateteres; cintos medicinais elétricos; compressas
termelétricas [cirurgia];térmicas (almofadas -) para
primeiros socorros; travesseiros de ar para uso
medicinal; vibromassagem (aparelhos de );diagnóstico (aparelhos de -) para uso medicinal;
eletricamente (almofadas aquecidas -) para uso
medicinal; eletrocardiógrafos; escaras (almofadas
para impedir a formação de -);filtros para raios
ultravioletas de uso medicinal; hematímetros;
inaladores; incubadoras para bebês; maletas
especiais para instrumentos médicos; massagens
estéticas (aparelhos para -);meias elásticas
[cirurgia];oftalmoscópios; ortopédicos (calçados );dentes artificiais; próteses intra-oculares [lentes]
para implantes cirúrgicos; roentgen (aparelhos -)
para uso medicinal; surdez (aparelhos para
tratamento de -);ar quente (aparelhos terapêuticos
de -);articulações (ligaduras ortopédicas para );ataduras para engessar para uso ortopédico;
bombas para uso medicinal; cadeiras de dentistas;
cadeiras-retretes; calçados ortopédicos; capilares
(próteses -);cintas galvânicas para uso medicinal;
colchões de ar para uso medicinal; contraceptivos,
exceto
os
químicos;
cornetas
acústicas;
termelétricas (compressas -) [cirurgia];urológicos
(aparelhos e instrumentos -);dispositivos de proteção
contra raios x para uso medicinal; drenos para uso
medicinal; enemas (aparelhos para -) para uso
medicinal; escalpelos [bisturis];espelhos para
cirurgiões; espirômetros [aparelhos médicos];lençóis
para incontinência; luvas para massagens; maletas
especiais para médicos ou cirurgiões; marcapassos
cardíacos; massagens (luvas para -);odontológico
(brocas para uso -);odontológicos (aparelhos -)
elétricos; padiolas [macas];próteses capilares;
radioterapia (aparelhos para -);raios x (aparelhos e
instalações para geração de -) para uso medicinal;
agulhas para uso medicinal; almofadas para uso
medicinal; aparelhos terapêuticos galvânicos; artigos
ortopédicos; botas para uso medicinal; camisas de
força; cânulas; tampas de mamadeiras; travesseiros
soporíferos contra insônia; uretrais (seringas );uretrais (sondas -);dentes artificiais (conjuntos de -)
[próteses];esfigmotensiômetros; fórceps; fumigação
(aparelhos para -) de uso medicinal; implantes
cirúrgicos [materiais artificiais];injetores para uso
medicinal; máscaras utilizadas por pessoal da área
médica; molas para arqueados dos calçados; móveis
especiais para uso medicinal; oftalmômetros;
ortodônticos (aparelhos -);ortopédicas (solas -);parto
(colchões para -);poltronas para uso medicinal ou
odontológico; remédios (colheres para administração
de -);respiração artificial (aparelhos para -);seringas
para uso medicinal; serras para uso cirúrgico; solas
ortopédicas; suportes para pés chatos; aleitamento
(aparelhos para -);algálias [sonda, cateter]
[cirurgia];almofadas hipogástricas; anéis para
dentição; aparelhos auditivos para surdos; ar quente
(vibradores de -) para uso medicinal; armas para
medicação [para uso veterinário];bacias higiênicas
[comadres];bicos de mamadeira; calos (corta);camas especialmente feitas para uso medicinal;
chupetas; cobertores elétricos para uso medicinal;
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colheres para administração de remédios; sutura
(material para -);termômetro para uso medicinal;
tesouras para cirurgia; uterinas (seringas );vaporizadores para uso medicinal; escovas para
limpar as cavidades do corpo; insônia (travesseiros
soporíferos contra -);inválidos (aparelhos para
transporte de -);lâmpadas a quartzo para uso
medicinal; lençóis de proteção para leitos
hospitalares; ligaduras ortopédicas para articulações;
luvas de uso medicinal; mamadeiras (tampas de );obstétricos (aparelhos -);operação (mesas de );ortopédicos (artigos -);ortopédicos (cintos );ortopédicos (sapatos -);pele artificial para uso
cirúrgico; raios ultravioleta (filtros para -) de uso
medicinal; raios x (tubos de -) para uso medicinal;
sapatos ortopédicos; acupuntura (instrumentos
elétricos para -);almofadas de ar para uso medicinal;
análise sangüínea (aparelhos para -);anestesia
(aparelhos para -);artificiais (dentes -);bacias para
uso
medicinal;
cintos
ortopédicos;
coletes
abdominais; tração (aparelhos de -) para uso
medicinal; veterinários (aparelhos e instrumentos );eletrodos para uso medicinal; escarradores para
uso medicinal; fisioterapia (aparelhos de );gastroscópios; hernianas (fundas -);instrumentos
obstétricos para gado; insufladores; lâmpadas para
uso medicinal; lençóis estéreis [para uso
cirúrgico];ligaduras
elásticas;
macas
[padiolas];mamadeiras; massagem (aparelhos para );pessários; próteses; radiogêneas (lâmpadas -) para
uso medicinal; radiografias para uso medicinal; raios
x (dispositivos de proteção contra -) para uso
medicinal; sondas para uso medicinal; camas d`água
para uso medicinal; aerossóis para uso medicinal;
agrafos [grampos cirúrgicos];almofadas aquecidas
eletricamente, para uso medicinal; artificiais (olhos -)
[prótese];bisturis [lâminas];camas hidrostáticas para
uso medicinal; cavidades do corpo (aparelhos para
lavar -);cintos para uso medicinal; colchões para
parto; comadres [bacias higiênicas];conta-gotas para
uso medicinal; corta-calos; suspensórias (fundas );talas
[cirurgia];trocartes
[instrumento
cirúrgico];tubos de drenagem para uso medicinal;
umbilicais (cintas -);dentição (anéis para -);elásticas
(meias -) para uso cirúrgico; espelhos para dentistas;
esponjas cirúrgicas; fios guia médicos; gravidez
(cintas de -);hipodérmicas (seringas -);incontinência
(lençóis para -);lâmpadas ultravioleta para uso
medicinal; lingual (raspador -);mamadeiras (bicos de
-);máscaras anestésicas; médicos (aparelhos e
instrumentos -);muletas para inválidos (pontas de );olhos artificiais [prótese];ouvidos (limpa-);radiologia
(aparelhos de -) para uso medicinal; reanimação
(aparelhos para -);respiradores para respiração
artificial; abdominais (coletes -);agulhas de
acupuntura; artificiais (maxilares -);bombas para tirar
leite; compressores [cirurgia];tesouras para castrar;
teste (aparelhos de -) para uso medicinal; urinóis
[vasilhas];esfigmomanômetros;
estojos
de
instrumentos para médicos e cirurgiões; frascos
conta-gotas
para
uso
medicinal;
fundas
suspensórias; incubadoras para uso medicinal;
lancetas; lençóis cirúrgicos; lentes [próteses intraoculares] para implantes cirúrgicos; meias para
varizes; membros artificiais; mesas de operação;
muletas; odontológicos (aparelhos e instrumentos );ortopédicas (ligaduras -) para articulações; ouvido
(protetores de -) [audição];pés chatos (suportes para
-);pivôs para dentes artificiais; pontas de muletas
para inválidos; preservativos; dedeiras para uso
medicinal; pressão arterial (aparelhos para medir a );raspador lingual; seios artificiais [prótese];seringas
para injeção; cutelaria [cirurgia];almofadas para
impedir a formação de escaras; análises (aparelhos
de -) para uso medicinal; aquecidas (almofadas -)
eletricamente, para uso medicinal; artificiais (seios -)
[prótese];categute;
cintas
abdominais;
cintas
elásticas para uso medicinal; cirúrgicos (aparelhos e
instrumentos -);conta-gotas (frascos -) para uso
medicinal
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.901752770 29/06/2009
400
Tit.ÍMBROS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/RS)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02911264000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HARDTIP
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos ortopédicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.901757993 30/06/2009
Tit.QUALIFY TECNOLOGIA E IDIOMAS LTDA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03865741000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUALIFY TECNOLOGIA

400
CFE(4) 3.7.17; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.901776564 08/07/2009
400
Tit.MORADA BELLA SISTEMA DE CONSTRUÇÕES
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03965650000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MORADA BELLA.

CFE(4) 27.5.6
NCL(9)
38
aluguel
de
equipamentos
de
telecomunicação; aluguel de equipamentos de
telecomunicação[
informação,
assessoria,
consultoria ];assessoria consultoria e informação em
telecomunicação;
assessoria
consultoria
e
informação em telecomunicação[ informação,
assessoria, consultoria ];comunicação por terminais
de computador; comunicação por terminais de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];fornecimento de conexões de telecomunicações
para uma rede mundial de computadores;
fornecimento de conexões de telecomunicações
para uma rede mundial de computadores[
informação,
assessoria,
consultoria
];telecomunicações (serviços de roteamento e junção
de -);telecomunicações (serviços de roteamento e
junção de -)[ informação, assessoria, consultoria
];comunicações por telefone; comunicações por
telefone[
informação,
assessoria,
consultoria
];aluguel de modems; aluguel de modems[
informação, assessoria, consultoria ];computador
(comunicação por terminais de -);computador
(comunicação por terminais de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];fornecimento de acesso a
banco de dados; fornecimento de acesso a banco de
dados[
informação,
assessoria,
consultoria
];consultoria referente a implantação, operação,
gerenciamento
e
suporte
de
redes
de
telecomunicações e suas configurações; consultoria
referente a implantação, operação, gerenciamento e
suporte de redes de telecomunicações e suas
configurações[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TECNOLOGIA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901769223 06/07/2009
150
Tit.STANER ELETRONICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44864635000102
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: CLISSIE BAZAN CORRAL SILVA
No.901776459 08/07/2009
400
Tit.HEMP COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01153989000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MITO CULTURE CLUB

CFE(4) 3.13.1; 27.5.1; 29.1.3
NCL(9) 36 administração de condomínio; imobiliários
(corretores
-);administração
de
imóveis;
incorporação de imóvel; imobiliárias (agências );agências imobiliárias
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MORADA BELLA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901776580 08/07/2009
400
Tit.MORADA BELLA SISTEMA DE CONSTRUÇÕES
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03965650000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MORADA BELLA.

CFE(4) 3.13.1; 27.5.1; 29.1.3
NCL(9) 37 construção civil (supervisão de trabalhos
de -);construção e reparação de obra civil;
construção incluída nesta classe; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção; construtor (serviços de -).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MORADA BELLA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901777102 08/07/2009
230
Tit.CLIMA ESPETACULAR COMÉRCIO DE AR
CONDICIONADO LTDA. EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08368708000101
*SEDE ALTERADA.
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
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No.901778567 08/07/2009
400
Tit.CADERBRAS BICO INTERNACIONAL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05117571000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRAZZY
NCL(9) 16 publicações impressas; tabelas
aritméticas; decalque (papel para -);encadernação
(equipamentos e máquinas para -) [equipamento de
escritório];encadernação (tela para -);estêncil
[papelaria];etiquetas adesivas [papelaria];etiquetas
para fichas; fichários para papéis soltos; furadores
[material de escritório];giz (porta -);impresso
(material
-);pantógrafos
[instrumentos
para
desenho];papel carbono; papel encerado; pastas
para papéis; pastas [colas] para escritório ou uso
doméstico; almofadas de tinta para carimbos;
apagadores para quadros; bobinas para fitas de
tinta;
borrachas
para
apagar;
cartas
[mapas];cartuchos de papel, de forma cônica; clipes
para canetas; clipes para papel; colas para escritório
ou uso doméstico; colchetes para papel; suportes de
livros; desenhar (artigos para -);encadernação
(artigos para -);encadernação (fios para );envoltórios [papelaria];estojos para desenho; fitas
para máquinas de escrever; folhetos; geográficos
(mapas -);jornais; lousas para escrever; mapas
geográficos; marcar (giz para -);moldes para apagar;
nanquim (tinta -);papel (fitas de -);papel de carta;
papel laminado; bastões de tinta; calcular (tabelas
para -);calendários; cartas, cartões, etc *;compassos
para
desenhar;
corrigir
(tintas
para
-)
[heliografia];tinteiros porta-canetas; porta fita adesiva
[material de escritório];pranchetas; réguas para
desenhar; revistas [periódicos];suportes para
canetas e lápis; telas para pintura; encadernações;
envelopes [papelaria];espátulas para cortar papel
[material de escritório];esquadros para desenho;
estêncil; estojos de tintas [material escolar];estojos
para
artigos
de
escrever
[material
de
escritório];estojos para canetas; estojos para
escrever; fita adesiva (porta -) [material de
escritório];formulários [impressos];giz para litografia;
grampeadores [material de escritório];livros para
escrever ou desenhar; papéis soltos (fichários para );blocos para desenho; carimbos (almofadas para );transparências [papelaria];pintura (cavaletes para );quadros (apagadores para -);escritório (materiais
de -), exceto móveis; esferas para canetas
esferográficas; etiquetas, exceto de tecido; gráficas
(reproduções -);grampos para papel; lápis; lápis para
lousa; material escolar [papelaria];matérias plásticas
para modelar; modelar (materiais para -);papel
*;papel luminoso; papel-pergaminho; almanaques;
aquarelas; argila para modelar; atlas; blocos de
papel
em
múltiplas
vias
[papelaria];blocos
[papelaria];canetas-tinteiro; catálogos; circulares;
clichê estêncil; clipes de papel; pranchetas para
desenho; recortes (álbuns de -);réguas quadradas;
revistas em quadrinhos; desenhar (instrumentos
para
-);desenhos
impressos;
escrever
(equipamentos para -);fitas de tinta para impressoras
de computador; giz para escrever; livros; massa para
modelar, exceto para uso odontológico; papel
machê;papel
para
cópias
[papelaria];pastas
[papelaria];brochuras; cavaletes para pintura;
cortadores de papel [material de escritório];tintas
*;porta-canetas; cortar papel (espátulas para -)
[material de escritório];desenho (régua t para );escrever (artigos para -);fichas [papelaria];fios para
encadernação; livros de canções [song books
(ingl.)];apontadores de lápis [elétricos ou não
elétricos];blocos de notas [cadernos];blocos para
anotações; clichês para tipografia; cola para
papelaria ou para uso doméstico; pincéis para
escrever; fichas de arquivo; fitas adesivas para
papelaria ou para uso doméstico; fitas auto-adesivas
[para papelaria ou uso doméstico];folhas de papel
[papelaria];marcadores de livros; pastas de arquivo;
apagar (produtos para -);caixas para canetas;
canetas; canetas [material de escritório];carimbos
(suportes para -);corretivos (líquidos -) [material de
escritório];quadros-negros; tabelas para calcular;
elásticos para escritório; fitas de papel; fitas de tinta;
impressão (conjuntos portáteis para -) [material de
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escritório];lapiseiras; livros razão; material didático
[exceto aparelhos];paletas para pintores; papelaria
(artigos de -);canetas para desenho; terrestres
(globos -)
Procurador: MARCOS AURÉLIO DE JESUS

Tit.C&P INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07748895000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: C&P EMBALAGENS

No.901782351 10/07/2009
400
Tit.FONCIERE DU CHATEAU MONTROSE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7192991
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHÂTEAU MONTROSE SAINT-ESTÉPHE

CFE(4) 24.1.25; 27.5.1
NCL(9) 33 vinho
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CHATEAU".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.901782440 10/07/2009
400
Tit.FONCIERE DU CHATEAU MONTROSE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7192991
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LA DAME DE MONTROSE SAINTESTEPHE

CFE(4) 24.1.25; 27.5.1
NCL(9) 33 vinho
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.901784370 13/07/2009
400
Tit.SCEA DU CHATEAU TRONQUOY LALANDE
(FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7193599
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHÂTEAU TRONQUOY-LALANDE SAINTESTÈPHE

CFE(4) 24.17.1; 27.5.1
NCL(9) 16 papel descartável para assento sanitário;
filme plástico, extensível, para uso em paletização;
papelão *;tubos de papelão; sacos para cozinhar em
forno microondas; embalagens de papel ou plástico;
fichário de mesa; envelopes [papelaria];etiquetas
para fichas; filtros de papel para café;garrafas
(embalagens de papelão ou papel para -);lenços de
papel; diário; marcadores de livros; matérias
plásticas para modelar; blocos de papel em múltiplas
vias [papelaria];blocos para anotações; blocos
[papelaria];caixas para chapéus (papelão para );caixas para selos; caderno escolar; sacos de lixo,
de papel ou plástico; embalagens de papel para
cremes; fichas [papelaria];higiênico (papel -);lenços
de papel para retirar maquiagem; caderno de
caligrafia; plástico bolha [para embalagem ou
empacotamento];embalagens feitas de celulose
regenerada
(ompi);etiquetas
adesivas
[papelaria];filme
plástico
para
embrulhar;
guardanapos de papel; bilhetes; blocos de notas
[cadernos];caixas de papelão ou papel; cartazes
[pôsteres];caderneta
de
nota;
duplicata
[impresso];elo de papel ou papelão; fitas de papel;
folhetos; garrafas (invólucros de papelão ou papel
para -);laços de papel; caixas para canetas; caderno
para música; blocos para desenho; cartas, cartões,
etc *;capa plástica para encadernação ou para disco;
bilhete de papel ou de cartolina; toalhas de rosto, de
papel; filme de polietileno [para embalar ou
embrulhar];embalagem (material de -), feito de
amido; filtro de papel; folhas de papel
[papelaria];formulários [impressos];cartolina; toalhas
de papel para mesa; sacos [invólucros, sacolas] para
embalar, de papel ou plástico; envoltórios
[papelaria];folhas de celulose reciclada para
embrulhar; papel *;papel toalha; bobina de papel e
papelão; toalhas de mesa e guardanapos, de papel;
viscose (folhas de -) para embalar
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EMBALAGENS".
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.901788210 14/07/2009
400
Tit.SERRA DE CAMPO CONSULTORIA E
ASSESSORIA EM GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06214728000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SERRA DE CAMPO CONSULTORIA E
ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS

CFE(4) 7.1.1; 27.5.1
NCL(9) 33 vinho
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CHATEAU".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
CFE(4) 27.5.1
No.901785547 13/07/2009

400
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NCL(9) 41 educação (serviços de -);assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução]
Procurador: ALEXANDRE PINHEIRO BREVILIERI
No.901789178 14/07/2009
400
Tit.INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS
NEOBOR LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10863818000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEOBTI
NCL(9) 07 elevador de corrente para agricultura;
máquina para adubagem e plantio; bomba
centrífuga;
bomba
de
vapor
[peça
de
máquina];hidráulicas (motores e máquinas );roldanas
*;transportadores
pneumáticos;
comprimido (bombas de ar -);hidráulicas (turbinas );distribuidor de adubo ou estrume
[máquinas
agrícolas, exceto as operadas manualmente];vácuo
(bombas a -) [máquinas];máquina para fazer ou
cobrir cova para semeadura ou plantio; batedeira
agrícola [máquina];bomba com timer; bomba de uso
industrial; bomba para aplicação de óleo e fluído;
bomba pneumática de imersão; pneumáticos
(transportadores -);mangueira e correia peça de
máquina; bombas [máquinas];bombas [partes de
máquinas e motores];controles hidráulicos para
máquinas e motores; amortecedor para máquina;
bomba de ar comprimido; rolamentos; válvula para
bomba hidráulica; aparelho para vaporização de
produto químico para uso agroindustrial; máquina
para triturar ou machucar galho; pneumáticos
(sistemas -) para abertura e fechamento de portas;
bombas a vácuo [máquinas];polia [parte de
máquina];máquinas
hidráulicas
de
carga;
pneumáticas (instalações -) para transporte por
tubos; reguladores [partes de máquinas];bombas
para instalações de aquecimento; controles
pneumáticos para máquinas e motores; separador
magnético [máquinas ou parte de máquinas
industriais];distribuidor de fertilizante [máquinas
agrícolas,
exceto
as
operadas
manualmente];vaporizador e nebulizador de vapor e
de gotícula para uso industrial; colhedeira agrícola;
contador de feixe [agrícola];bomba hidráulica;
bombas (diafragmas de -);anel para prensa de filtrar
[parte de máquina];máquina para amanho de terra;
bomba centrífuga de fluxo
Procurador: EDVALDO LUIS ALVES
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consultoria ];publicidade[ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de espaço publicitário[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria em
gestão de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];atualização de material publicitário[
informação, assessoria, consultoria ];agências de
publicidade[ informação, assessoria, consultoria
];artistas (agenciamento de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];compras para terceiros
(serviços de -) [compra de produtos e serviços para
outras
empresas][
informação,
assessoria,
consultoria ];espaço publicitário (aluguel de -)[
informação, assessoria, consultoria ];modelos
(agências de -) para publicidade ou promoção de
vendas[
informação,
assessoria,
consultoria
];promoção de vendas [para terceiros][ informação,
assessoria, consultoria ];publicidade de televisão[
informação, assessoria, consultoria ];captação de
patrocínio[ informação, assessoria, consultoria
];gestão (consultoria em -) de negócios[ informação,
assessoria,
consultoria
];material
publicitário
(distribuição de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];publicidade on-line em rede de
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];serviços de layout para fins publicitários[
informação, assessoria, consultoria ];comerciais de
rádio[
informação,
assessoria,
consultoria
];comerciais de televisão[ informação, assessoria,
consultoria ];material publicitário (atualização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];publicidade de
rádio[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ARTWORK" E "STUDIOS"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901791563 15/07/2009
100
Tit.DIEGO SALUSTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80458475572
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Ecléticos

Tit.RBSM ADMINISTRAÇÃO DE MARCAS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09074798000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TERRAS DO SADO
NCL(9) 31 azeitonas frescas
Procurador: CRISTINA ZAMARION CARRETONI
No.901799122 17/07/2009
Tit.COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77752293000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LAR

400

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(9) 30 alimentos farináceos; amido para uso
alimentar; pão; maionese; macarrão; massas
alimentares; milho para pipoca; alimentares (massas
-);fermento (pão sem -);cereais (preparações feitas
com -);pipoca (milho para -);espaguete; amendoim
doce; pipoca salgada [pronta];pãezinhos; canjica
(milho para - );polvilho; amendoins (confeitos de );massas [alimentares];pipoca doce [pronta]
Procurador: SOMARCA ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.901799203 17/07/2009
400
Tit.SISCOBRAS SISTEMAS CONSTRUTIVOS DO
BRASIL S/A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10724897000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SISCOBRAS SISTEMAS CONSTRUTIVOS
DO BRASIL S/A

No.901791075 15/07/2009
351
Tit.DIEGO SALUSTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80458475572
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ArtWork Studio

CFE(4) 27.5.4; 27.5.9; 27.5.17; 27.5.25; 28.11
NCL(9) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação[ informação, assessoria,
consultoria ];agenciamento de artistas[ informação,
assessoria, consultoria ];agências de informação
comercial[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de material publicitário[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em organização
de negócios[ informação, assessoria, consultoria
];marketing (estudos de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários[ informação, assessoria,
consultoria ];publicidade externa [letreiros, outdoors][
informação, assessoria, consultoria ];propaganda[
informação, assessoria, consultoria ];agências de
propaganda[ informação, assessoria, consultoria
];avaliações de negócios[ informação, assessoria,

CFE(4) 11.3.1,8
NCL(9) 41 entretenimento[ informação, assessoria,
consultoria ];televisão e rádio (produção de
programas de -)[ informação, assessoria, consultoria
];publicação on-line de livros e jornais eletrônicos[
informação,
assessoria,
consultoria
];vídeos
(produção de -)[ informação, assessoria, consultoria
];produção de programas de rádio e televisão[
informação,
assessoria,
consultoria
];rádio
(programas de entretenimento de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de concepção de
programas de tv/rádio[ informação, assessoria,
consultoria ];apresentação de espetáculos ao vivo[
informação, assessoria, consultoria ];produção de
vídeos[
informação,
assessoria,
consultoria
];filmagem em vídeo[ informação, assessoria,
consultoria ];rádio e televisão (produção de
programas de -)[ informação, assessoria, consultoria
];televisão (programas de entretenimento de -)[
informação, assessoria, consultoria ];jornalismo
(reportagens)[ informação, assessoria, consultoria ]
*INISO.XIX DO ART. 124 DA LPI, REG. 900018330
FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO DE
SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO ANTERIOR DE Nº
829484922 , AINDA NÃO REGISTRADO,
CONSIDERADO IGUALMENTE COLIDENTE COM
O PRESENTE SINAL.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901796271 17/07/2009

400

CFE(4) 26.11.3; 26.11.13; 27.5.1
NCL(9) 36 arrendamento de imóveis; administração
de imóveis[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel
de
escritórios
[imóveis];imobiliária
(avaliação -);comércio de imóveis[ informação,
assessoria, consultoria ];loteamento imobiliário[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
apartamentos; imóveis [compra e venda de ];incorporação de imóvel[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SISTEMAS CONSTRUTIVOS DO
BRASIL S/A "
Procurador: TERESA MARILEY OLIVEIRA ABREU
No.901802271 20/07/2009
400
Tit.MINI ERVA - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE
ADUBOS E ERVAS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10719621000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Mini Erva
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tintoriais; comércio (através de qualquer meio) de
tintas, vernizes, lacas
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.901809357 22/07/2009
400
Tit.SIFAT PROGRAMAS DE INFORMÁTICA LTDAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00689700000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SIFAT

CFE(4) 5.3.14; 5.3.20; 27.3.11
NCL(9) 31 ervas frescas; mudas [plântulas];flores
naturais; hortaliças frescas; plantas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ERVA".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 25.1.25; 26.11.25; 27.5.1
NCL(9) 03 cosméticos; cremes para clarear pele;
algodão para fins cosméticos (hastes com pontas de
-);cremes cosméticos; cosméticos para os cílios;
algodão para uso cosmético
Procurador: IVANILDE DE OLIVEIRA MENDES

No.901805505 21/07/2009
400
Tit.ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05254971000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZYOLAN
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano
Procurador: IARA SILVEIRA PINHEIRO

No.901835099 03/08/2009
Tit.NATURAL MATTE LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10957036000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GENUÍNA

No.901808903 22/07/2009
400
Tit.TJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
DE ENGENHARIA LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08238346000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRO VISION

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 42 elaboração [concepção] de software de
computador; software de computador (elaboração
[concepção] de-);criação de software de computação
gráfica; software de computador (manutenção de -)
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.901822159 28/07/2009
295
Tit.ACO INOXIDAVEL ARTEX S A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33150053000148
*DEFERIMENTO NOTIFICADO NA RPI 2201, DE
12/03/2013, POR ERRO MATERIAL.
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.901822183 28/07/2009
295
Tit.ACO INOXIDAVEL ARTEX S A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33150053000148
*DEFERIMENTO NOTIFICADO NA RPI 2201, DE
12/03/2013, POR ERRO MATERIAL.
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA

CFE(4) 18.1.21; 26.11.6; 27.5.1
NCL(9) 09 viseira de proteção; alarmes acústicos
[som];antiofuscantes (viseiras -);capacetes para
proteção; viseiras [proteção];alarmes, incluídos nesta
classe ;capacetes de segurança para esportes;
segurança (cintos de -) [exceto para veículos ou
equipamentos desportivos];segurança (capacetes de
-) para esportes; viseiras antiofuscantes; anti-roubo
(dispositivos de alarme -);capacete de bombeiro;
capacete de proteção para motociclista; capacetes
para equitação (ompi)
Procurador: TECNOMARK ASSESSORIA DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL SC LTDA
No.901809195 22/07/2009
400
Tit.FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35092238000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORTMAIS

No.901822205 28/07/2009
295
Tit.ACO INOXIDAVEL ARTEX S A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33150053000148
*DEFERIMENTO NOTIFICADO NA RPI 2201, DE
12/03/2013, POR ERRO MATERIAL.
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA

CFE(4) 5.3.20; 8.7.1; 11.3.1; 27.5.1,8
NCL(9) 30 chá da china; chá de flor; chá de fruta;
chá (bebidas à base de -);bebidas à base de
chá;erva
para
infusão,
exceto
medicinal;
chá;infusões não medicinais
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GENUINA".
Procurador: MARA REGINA NIKITENKO JAGMIN
No.901837571 04/08/2009
Tit.XAREU RESTAURANTE LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09631257000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: XARÉU COMIDA DA ROÇA

400

No.901826413 29/07/2009
400
Tit.V.A DE OLIVEIRA - PRODUTOS LOGÍSTICOS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03010929000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIABOX
NCL(9)
39
armazenagem;
embalagem
de
mercadorias;
armazenagem
de
mercadorias;
logística referente ao transporte de carga; entrega
de mercadorias; transporte
Procurador: BRITÂNIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.901828769 30/07/2009
230
Tit.PCTEL ELETRÔNICA LTDA EPP (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03392479000147
*NOME ALTERADO
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.901834955 03/08/2009
400
Tit.THECNIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE
COSMETICOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10369230000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CLINIE

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 importação-exportação (agências de );comércio (através de qualquer meio) de matérias

400

CFE(4) 26.4.5; 27.5.1
NCL(9) 43 restaurantes; auto-serviço (restaurantes
de -);bufê (serviço de -);restaurantes de auto-serviço
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COMIDA DA ROÇA".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.901838810 04/08/2009
400
Tit.TECPOX RIO ADESIVOS E REVESTIMENTOS
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08627891000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IMPERPOX
NCL(9) 02 revestimentos [tintas];tintas, incluidas na
classe; tinta anti-corrosiva; antioxidante
Procurador: ROBERTO M C FREIRE MARCAS E
PATENTES LTDA.
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No.901841242 05/08/2009
Tit.BALA E CIA. LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02860164000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAT KIT CAT DA ALEGRIA
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400

CFE(4) 3.1.6; 3.6.3; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas para
embalagem
Procurador: ADILSON DE SOUZA PENA
No.901842842 05/08/2009
400
Tit.BIOFAST MEDICINA E SAÚDE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06137183000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIOFAST

CFE(4) 4.5.3; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 44 laboratório de análise clínica
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.901842923 05/08/2009
Tit.CERÂMICA STÉFANI S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50377159000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FILTRO S.JOÃO

400

CFE(4) 2.1.3; 3.4.11; 5.3.20; 24.1.5; 27.5.1
NCL(9) 21 filtros para uso doméstico; filtro não
elétrico d'água
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FILTRO".
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.901852481 10/08/2009
351
Tit.CONTART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E
AUDITORIA LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07788616000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTART CONTABILIDADE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
35
auditoria;
guarda-livro
[contabilidade];assessoria, consultoria e informação
em auditoria; assessoria, consultoria e informação
em contabilidade; contabilidade
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONTABILIDADE".
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.901853003 11/08/2009
Tit.GENECI APARECIDA PIRES VIEIRA ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10958277000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GODÊ

100

CFE(4) 9.7.1
NCL(9)
25
meias;
saias;
chapéus
[chapelaria];camisetas; calçados em geral *;cintos
[vestuário];vestuário *;bermudas; camisas; capotes;
sandálias;
casacos
[vestuário];blazers
[vestuário];calças
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG. 901568481.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901853062 11/08/2009
100
Tit.RESTAURANTE SOPHIA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08007637000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SUSHI KIN
NCL(9) 43 cafeterias; restaurantes; churrascaria
[restaurante];bufê (serviço de -);cafés [bares];cybercafé [restaurante];restaurantes de auto-serviço;
cantinas; lanchonetes
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG. 825601150.
Procurador: ELIANE VIEIRA DE SOUZA
No.901853070 11/08/2009
Tit.P & C CONFECÇÕES LTDA. ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05496198000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BKP
NCL(9) 25 vestuário *
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA

351

No.901853135 11/08/2009
Tit.LUIS OTAVIO PALHARI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06984324874
*REGS SUB JUD 901166162, 901166227
Procurador: O PRÓPRIO.

241

No.901853178 11/08/2009
100
Tit.PROMOART SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
EPP (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02129678000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Promoarte

CFE(4) 29.1.3-4
NCL(9) 35 promoção de venda para terceiros
[publicidade];promoção de venda para terceiros
[publicidade][ informação, assessoria, consultoria
];agências de publicidade; agências de publicidade[
informação,
assessoria,
consultoria
];artistas
(agenciamento de -);artistas (agenciamento de -)[
informação, assessoria, consultoria ];exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários[ informação, assessoria,
consultoria ];pesquisa de marketing; pesquisa de
marketing[ informação, assessoria, consultoria
];promotor de eventos [se comerciais];promotor de
eventos [se comerciais][ informação, assessoria,
consultoria ];captação de patrocínio; captação de
patrocínio[ informação, assessoria, consultoria
];comerciais de televisão; comerciais de televisão[
informação, assessoria, consultoria ];marketing
(estudos de -);marketing (estudos de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];modelos (agências de -)
para publicidade ou promoção de vendas; modelos
(agências de -) para publicidade ou promoção de
vendas[
informação,
assessoria,
consultoria
];agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira];agenciamento de modelo
para publicidade [administração de carreira][
informação, assessoria, consultoria ];publicidade por
qualquer meio; publicidade por qualquer meio[
informação, assessoria, consultoria ];fornecimento
de mão-de-obra [terceirização];fornecimento de mãode-obra [terceirização][ informação, assessoria,
consultoria ];publicidade; publicidade[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda;
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre
propaganda[
informação,
assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre marketing; assessoria, consultoria e
informações
sobre
marketing[
informação,
assessoria, consultoria ];agenciamento de artistas;
agenciamento de artistas[ informação, assessoria,
consultoria ];agências de propaganda; agências de
propaganda[ informação, assessoria, consultoria
];organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários[ informação, assessoria,
consultoria
];promoção
de
vendas
[para
terceiros];promoção de vendas [para terceiros][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas[ informação, assessoria, consultoria
];organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários[ informação, assessoria,
consultoria ];propaganda; propaganda[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio
varejista[
informação,
assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio[ informação,
assessoria,
consultoria
];obra
artística,
agenciamento, gestão e intermediação; obra
artística, agenciamento, gestão e intermediação[
informação, assessoria, consultoria ];comerciais de
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rádio; comerciais de rádio[ informação, assessoria,
consultoria ];feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; feiras (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários[ informação,
assessoria, consultoria ];agenciamento de mão-deobra; agenciamento de mão-de-obra[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação em marketing[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
sobre organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; assessoria, consultoria e informação
sobre organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários[ informação, assessoria, consultoria
];terceirização
[fornecimento
de
mão-deobra];terceirização [fornecimento de mão-de-obra][
informação, assessoria, consultoria ]
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG. 811916928.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901853410 11/08/2009
241
Tit.AGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04845059000131
*PED EX REC 827439601
Procurador: AMANDA CAROLINE GRUBER
No.901853461 11/08/2009
100
Tit.IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E
CONSULTORIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05982200000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IDS
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);piscinas [brinquedos];pistolas (espoletas para -)
[brinquedos]
Procurador: JOEL RIBEIRO DO PRADO
No.901853887 11/08/2009
100
Tit.CAMAROES MUCURIPE COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08967872000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RESTAURANTE LAGOSTAS BEIRA-MAR

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 43 churrascaria [restaurante];restaurantes de
auto-serviço;
cafés
[bares];lanchonetes;
restaurantes; auto-serviço (restaurantes de -);bar
(serviços de -)
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG. 901146170.
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA
No.901853984 11/08/2009
155
Tit.COLMEIA DO BRASIL LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00283535000117
*PETIÇÃO 810110405504, DE 18/03/2011.
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.901854018 11/08/2009
241
Tit.SAÚDE ECOSUL EMERGÊNCIAS MÉDICAS
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04444185000184
*PED EX REC 828300445
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CFE(4) 26.2.5; 26.15.1; 27.5.1
NCL(9) 42 aluguel de software de computador;
hardware de computador (consultoria em );manutenção de software de computador;
atualização de software de computador; instalação
de software de computador; assistência técnica em
software; consultoria em hardware de computador;
assessoria, consultoria e informação em software;
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática]
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG. 826071511.
Procurador: LUCINETE CARDOSO DE MELO

No.901854069 11/08/2009
241
Tit.SAÚDE ECOSUL EMERGÊNCIAS MÉDICAS
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04444185000184
*REGS C/ PAN 828300348, 829859314
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.901854492 11/08/2009
Tit.A.C.I. JAPAN CORPORATION (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7219644
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIVAMAX

351

No.901853518 11/08/2009
100
Tit.SKILLS EDUCAÇAO PROFISSIONAL LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10877859000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: skills
NCL(9) 41 educação (serviços de -)
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG. 810535440.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901853577 11/08/2009
351
Tit.AMACOM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00622164000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMANIA
NCL(9) 28 brinquedos para animais de estimação;
piões [brinquedos];escorregas [brinquedos];blocos
de armar [brinquedos];brinquedos de pelúcia; armar
(blocos de -) [brinquedos];pistolas de brinquedos;
espoletas para pistolas [brinquedos];brinquedos;
móbiles [brinquedos];veículos de brinquedos; culote
do cartucho de metal [brinquedos];chocalhos
[brinquedos];ar (pistolas de -) [brinquedos];discos
volantes [brinquedos];brinquedos (pistolas de -

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 08 lança; lima para calo; escareador
[ferramenta];extensão para macho [ferramenta
manual];faca (utensílio de cozinha ou cutelaria)
;faqueiro; chave para porca ou parafuso ;cortadeira
manual
de
papel
[exceto
material
de
escritório];cortador de propulsão muscular para uso
doméstico
;cutelaria; descascador [ferramenta
manual];desencapador de fio [ferramenta];apertacabo e aperta-fio [ferramenta];cabo de ferramenta
manual;
amolar
(pedras
para
-);ancinhos
[ferramentas];cílios (aparelhos para curvar -);correias
de couro usadas para afiar; cortadores de unhas

[elétricos
ou
não];cravadores
de
pregos
[ferramentas];espadas (bainhas para -);esticadores
para fios e cintas metálicas [ferramentas
manuais];estojos para pedicure; facas para cortar
frutar, verduras e legumes; fatiadores de queijo [nãoelétricos];ferramentas manuais; ferros de plaina;
arranca-ponta [ferramenta];bastão para marcar
animal feito de substância não tóxica; bombas
d'água manuais [propulsão muscular];lâminas para
aparelho de barbear; maços [martelos de
madeira];mandrilagem
(barras
de
-);pás
[instrumentos manuais];pinças; plainas [facas de
tanoeiro];porta-brocas [ferramentas manuais];rodas
de esmeril [rebolo];serras (lâminas para -) [partes de
ferramentas manuais];talheres [facas, garfos e
colheres];tesouras para bordas; vaporizadores para
inseticidas
[ferramentas
manuais];sargento
[ferramenta];aparelho
manual
[de
propulsão
muscular] para encher pneus ;aparelho manual [de
propulsão muscular] sugador de solda não elétrico
;instrumento manual para encher pneu; olhal
[ferragem];trolha [ferramenta manual];arado manual
[de propulsão muscular];caixa [estojo] para
ferramenta (cheia);alicates; aparelhos para barbear,
elétricos ou não; aparelhos para destruir parasitas de
plantas; aríetes [ferramentas manuais];barbear
(estojos para aparelhos de -);barras de desmonte;
bisegres; brocas (extensões de berbequins para );brocas
[partes
de
ferramentas
manuais];camartelos; cassetetes; enfia-agulhas;
facas para escamar; facas para picar frutas,
verduras e legumes; marreta; arrancador de fruto
[ferramenta];ferros para plissar; fundição (concha ou
colher para -);gado (aparelhos para atordoar );garfos
[talheres];lâminas
[armas];lâminas
[ferramentas manuais];limas grossas [grosa];mandril
(aros de -);mandris [ferramentas];manicure (estojos
de -), elétricos; passadores (cabos para -);pedras de
amolar (suporte para -);pêlo dos animais (máquinas
para corte do -);pés-de-cabra [ferramentas];plainas;
polidores de unhas, elétricos ou não; pulverizadores
para inseticidas [ferramentas manuais];rebitadores
[máquina
para
rebitar]
[ferramentas
manuais];talhadeiras [cinzéis] [ferramentas];tesouras
(incluidas
na
classe);tesouras
[instrumentos
manuais];transplantadoras
[ferramentas
manuais];unhas
(alicates
de
-);macho
[ferramenta];aparelho para curvar cílio; espevitadeira
[tesoura para aparar o morrão de candeeiro, vela]
;chave para broca; quebra-pedra [ferramenta
manual];zarabatana; correia abrasiva ;cortadeira ou
guilhotina manual para papel, inclusive para
fotografia [exceto material de escritório];arco de pua;
arco de serra; cabo manual para cortar
[ferramenta];alicates para cutículas; amolar (pedras
para -) [ferramentas manuais];aparelho para furar
orelhas; barbear (estojos de -);brocas manuais
[ferramentas];cardas [ferramentas];cinzéis; coletores
de dinheiro; colheres de pedreiro [trolha];enxadões
[picaretas];esquadros
[ferramentas];estampilhas
[ferramentas manuais];extensões de berbequins
para brocas; facas (amoladores de -);aparador de
grama
manual
[propulsão
muscular];alvião
[ferramenta];arma branca; abridores de latas, não
elétricos; foices (anéis de -);foices (pedras para afiar
-);fôrmas de sapateiro; frisar cabelos (aparelhos
manuais para -), não elétricos; furadores
[ferramentas];gado (instrumentos para marcar );goivas
[ferramentas
manuais];inseticidas
(pulverizadores
para
-)
[ferramentas
manuais];lâminas (instrumentos para afiar -);lâminas
(pedras para afiar -);latas (abridores de -), não
elétricos; lixas de unhas, elétricas; lixas para unhas;
machadinhas; moldagem (ferros para -);moletas
[ferramentas
manuais];parasitas
de
plantas
(aparelhos para destruir -);perfuradores [ferramentas
manuais];pilões [ferramentas manuais];pinças para
depilar; pistolas [ferramentas];rebolos [pedras para
amolar] [ferramentas manuais];tenazes; tubos
(instrumentos para cortar -) [ferramentas];verduras e
legumes (instrumento para picar -);verrumas;
vidraceiros (diamantes de -) [partes de ferramentas
manuais];garfo para estrume [forcados];chave de
encaixe; chave metálica para veículo; roçadeira
[foice de cabo alto, própria para roçar mato ferramenta de propulsão muscular];corta-vidro
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[ferramenta];dardo para abate de animal; cabo para
ferramenta;
agrícolas
(implementos
-)
[manuais];alicates [pinças];bilhetes (instrumentos
para perfurar -);bombas manuais (incluidas na
classe);brocas manuais [broquins];caça (facas de );calafetar (ferros para -);chaves de boca; cortatubos [ferramentas manuais];cortadores (incluidos na
classe);cortadores [ferramentas manuais];curvar
cílios (aparelhos para -);cutelaria (produtos para );decantar líquidos (aparelhos para -) [ferramentas
manuais];depilação (aparelhos para -), elétricos ou
não; desmonte (barras de -);enxertadeiras
[facas];escardilhos [ferramentas manuais];espátulas
[ferramentas
manuais];facas
(incluidas
na
classe);ferramentas (cintos porta- -);mó [pedra com
que se afia instrumento cortante];afiador de corda
manual; afiador manual para instrumento de corte
[acionado por força muscular];fresas [ferramentas
manuais];inseticidas
(vaporizadores
para
-)
[ferramentas manuais];jardinagem (ferramentas de -)
[operadas manualmente];lâminas para tesouras;
lareira
(foles
para
-)
[ferramentas
manuais];machados; machetes [facão ou faca de
mato];maços
[ferramentas
manuais];mástique
(pistolas para extrusão de -), acionadas
manualmente; podadores de árvores; puxavantes
para
ferreiros;
puxavantes
[ferramentas
manuais];raspadeiras [ferramentas manuais];socoinglês; soqueiras de metal; talhadeiras de carpinteiro
[cinzel];macete; malho [martelo de ferro];guilhotina
manual; tira abrasiva; escopro [ferramenta];faca para
abate e para esfolar animal; ferro de amolar; florete
[arma branca];raspador [ferramenta];descarregador
de feno [ferramenta manual];abridor de caixa não
elétrico [ferramenta];aplicador de cílio artificial
;açúcar (pinças para -);arpão; arranca-pregos;
assentadores para navalhas de barbear [correias
para afiar navalhas];atiçadores [ferros para atiçar
fogo];atomizadores para inseticidas [ferramentas
manuais];baionetas; barba (máquinas para cortar );brocas; brocas [verruma grande];buris; caixa de
meia esquadria [ferramentas manuais];chaves de
fenda
do
tipo
"catraca"
[ferramentas
manuais];coletores de areia (ancinhos -);cravadores
[ferramentas];cutículas (pinças para -);enxertar
plantas (facas para -);enxós [ferramentas];esmerilhar
(instrumentos manuais para -);espátulas para
pintura; facas de poda; ferramentas manuais para
abrir valas; ferros de guilherme [carpintaria];ferros de
passar [não elétricos];anel raspador de óleo
[ferramenta];afiadores de velas; arma de estoque;
ferros para polir e dar lustre; foices; gofrar (ferros
para -);instrumentos para marcar gado; mandris
[ferramentas
manuais];martelos
de
forja
[malho];martelos [ferramentas manuais];moedores
de carne [ferramentas manuais];pás [ferramentas
manuais];pedras
para
amolar
[ferramentas
manuais];pentes para abrir roscas [ferramentas
manuais];pesca (arpões para -);picaretas; pilões
[mãos de almofariz];pisoamento (ferramentas
manuais para -);podões [tesouras de podar];portaserras; punções de bico [ferramentas];serras
manuais (chassis para -);serras [ferramentas
manuais];tarraxas [ferramentas manuais];unhas
(polidores de -), elétricos ou não; furadeira manual;
furador para tíquete [manual];espátula para pintor,
decorador e vidraceiro; fendeleira; fórceps não
cirúrgico; forquilha [ferramenta];dentes de ferro para
ancinho [parte de ferramenta];afiar [amolar]
(instrumentos para -);armas portáteis, exceto armas
de fogo; arpões para pesca; buris [ferramentas
manuais];carne (moedores de -) [ferramentas
manuais];cassetetes de polícia; chaves inglesas
[ferramentas manuais];conchas para vinho; conchas
[ferramentas
manuais];enxadas
[ferramentas
manuais];espadas; fatiadores de ovos [nãoelétricos];apanhador de fruta [instrumento que
apanha, colhe];bastão com faca ou espeto embutido
usado para marcar o gado a ferro em brasa; bedame
ou badame [formão];abate de animais de matadouro
(aparelhos e instrumentos para -);ferros para
moldagem; frutos (ferramentas manuais para colher );furadores; gado (tosquiadores para -);manicure
(estojos de -);máquinas para corte do cabelo para
uso pessoal [elétricas e não elétricas];orelhas
(aparelho para furar -);ostras (abre-);ovos (fatiadores
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de-)
[não-elétricos];perfuradores
[furador];pizza
(cortadores de-) [não-elétricos];podar (tesouras para
-)
[jardinagem];prataria
[facas,
garfos
e
colheres];quebra-nozes; raspagem (ferramentas
manuais para -);saca-pinos; seringas para pulverizar
inseticidas; tesoura para poda; tesouras; serra
manual [de propulsão muscular];sovela [ferramenta
para furar couro] ;instrumento manual para apicultura
;estilete; facão; fatiador não elétrico de legumes;
dispensadores mecânicos (não elétricos) para
preparados de limpeza e/ou desinfetantes para uso
em lavanderia e nas indústrias de lavagem de
artigos manufaturados (se ferramenta manual de
propulsão muscular);abridor de ostra; adagas;
agulhas (limas para -);almofarizes [pilão] para pilar
[esmagar];armas portáteis; bainhas para espadas;
braçadeiras [para carpinteiros ou tanoeiros];chaves
de fenda; cintos porta-ferramentas; colheres
(incluidas na classe);cutelos de açougueiro;
diamantes de vidraceiros [partes de ferramentas
manuais];enxós de tanoeiro; esfolar animais
(instrumentos e ferramentas para -);esfolar animais
de matadouro (aparelhos e instrumentos para );esmeril [rebolo] (rodas de -);espevitar [esmorraçar;
esmorrar] (tesouras para -);estampadores em relevo
[ferramentas];estojos para aparelhos de barbear;
ferramentas manuais para estampilhar; alfanje [para
cortar erva];bengala-espada [arma branca];foices
pequenas;
foles
para
lareira
[ferramentas
manuais];gado (instrumentos para esfolar -);limas
[ferramentas];macacos manuais; martelos (afiadores
de -);martelos de pedreiro; pedras para amolar;
picaretas
[ferramentas
manuais];pinças
para
numerar; pistolas para extrusão de mástiques,
acionadas
manualmente;
podadores;
queijo
(fatiadores de -) [não-elétricos];sabres; serras ticotico;
tornos
de
bancada;
transplantadores
[jardinagem];encóspias [fôrma de madeira usada
pelo sapateiro para alargar o calçado];trinchete [faca
de sapateiro];esmeril [pedra para amolar];formão;
chave para dar corda; podadeira; roda [ferramenta
de propulsão muscular];talheres descartáveis;
cravador [ferramenta];cunho [placa de ferro para
marcar
moeda,
medalha]
[ferramenta
manual];abridor de carta não elétrico ;alavancas;
amoladores de facas; amolar navalhas (instrumentos
para -);ancinhos coletores de areia; ancinhos
[ferramentas manuais];animais de matadouro
(aparelhos e instrumentos para esfolar -);atordoar
gado (aparelhos para -);canivetes; cintas metálicas
(esticadores
para
cintas
-)
[ferramentas
manuais];cortadores
de
grama
[instrumentos
manuais];cortadores
de
pizza
[nãoelétricos];cutelaria
(artigos
incluidos
na
classe);cutelos [facas];escavadoras [ferramentas
manuais];ferros para frisar; colheres, garfos,
escumadeiras, conchas [utensílios de cozinha], parte
de
faqueiro;
alfanje
[arma
branca];ferros
[ferramentas manuais não elétricas];fios metálicos
(esticadores para -) [ferramentas manuais];forcados;
frutas, verduras e legumes (facas para -);gelo
(furadores de -);guilhermes [carpintaria];inseticidas
(atomizadores para -) [ferramentas manuais];marcar
a fogo (ferros para -);pedra (martelos de -);portacossinetes [ferramentas manuais];porta-tarraxas
[ferramentas manuais];serras (arcos para -);tarraxas;
tesouras para podar [jardinagem];torquês arrancapregos; vazadores [saca-bocados] [ferramentas
manuais];vazadouros
[partes
de
ferramentas
manuais];macaco hidráulico manual; machadinha de
tanoeiro; verrumas [brocas] [ferramentas manuais]
Procurador: MARIA VILMA DA CONCEIÇÃO
OLIVEIRA
No.901855049 11/08/2009
Tit.PROMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00558356000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Promed

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 plano de saúde, venda e administração;
seguros de saúde
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901855073 11/08/2009
100
Tit.OLIMAZAN S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7220510
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OLIMAZAN
NCL(9) 29 azeitonas em conserva; azeite de oliva
para uso alimentar
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG. 825930200.
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.901855090 11/08/2009
Tit.TROPICANA PRODUCTS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7220529
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TROPICANA PURE PREMIUM

100

CFE(4) 5.7.11; 27.5.1
NCL(9) 32 frutas (sucos de -);fruta (bebidas não
alcoólicas à base de suco de -)
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG. 826061621.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.901855103 11/08/2009
Tit.ANA CATARINA RABELO DE MENEZES
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61597775487
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: di Anni

100

351
CFE(4) 27.5.1,11
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho; comércio (através de qualquer
meio) de tapeçarias murais; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de rendas e bordados;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
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comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos confeccionados de metais preciosos ou
folheados; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REGS. 819224103 E
828624186.
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.901855170 11/08/2009
Tit.COMERCIAL MELATTI LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83085217000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Melatti cosméticos

351

No.901855995 11/08/2009
Tit.CADENA SISTEMAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04193278000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CADENA SISTEMAS

351

NCL(9) 03 sabonete para barbear; sabonetes;
acetona
(removedor
de
esmalte
de
unhas);condicionador [cosmético];loções capilares;
removedor de cosmético; sabonete desodorante;
loções pós-barba; xampus; produto para limpeza e
hidratação da pele não medicamentoso; cremes
cosméticos; loções para uso cosmético
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG. 830102728 E
830102744.
Procurador: NOVA MARCA CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA
No.901856193 12/08/2009
100
Tit.SAMURAI TEMAKI FAST FOOD LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08998343000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SAMURAI TEMAKI
NCL(9) 43 restaurantes
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG. 007214936 E
814141897.
Procurador: GUILHERME CAPINZAIKI CARBONI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COSMÉTICOS".
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.901855235 11/08/2009
Tit.LINK COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06089521000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TORQUEPLUS

exceto para fabricação de bebidas];bolo, preparado
para consumo final, confeitado ou não ;amêndoas
(bolinhos ou biscoitos de -);aveia (alimentos à base
de -);cereais secos (flocos de -);chocolate (bebidas
de -) com leite; fermento
Procurador: MÁRCIA R. SANT ANNA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 pneus
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "TORQUE" E "PLUS".
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.901855561 11/08/2009
351
Tit.CHOCOLATES GAROTO S.A. (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28053619000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GAROTO
NCL(9)
30
biscoitos
amanteigados;
bolos
(decorações comestíveis para -);cacau (bebidas de ) com leite; cacau (produtos de -);farinha de milho;
massas alimentares; amêndoas (pasta de );biscoitos; bolo (pó para -);cacau (bebidas à base de
-);massa para bolo; floco de cereal; barra dietética
de cereais; pão; pasta de amêndoas; aveia (farinha
de -);aveia (flocos de -);gomas de mascar, exceto
para uso medicinal; bolos; chocolate (bebidas à base
de -);decorações comestíveis para bolos; farinha de
aveia; farinha de trigo; cacau [doce de-];pó para
bolo; bebidas à base de chocolate; brioches;
farinhas para uso alimentar *;flocos de milho; farinha
integral [uso alimentar];cacau em pó;aveia integral
em pó;muesli; alimentos farináceos; bebidas à base
de cacau; bolachas; cacau; pastelaria; petits fours
(fr.) [pastelaria];biscoitos de água e sal; bolo (massa
para -);cereais (preparações feitas com -);flocos de
aveia; chocolate em pó
[para uso na culinária,

CFE(4) 26.1.1; 26.1.3; 26.1.12; 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 42 computadores (projeto de sistema de );software de computador (elaboração [concepção]
de-);software de computador (manutenção de );armazenagem eletrônica de dados; aluguel de
software de computador; assessoria, consultoria e
informação em software; assessoria, consultoria e
informação no campo da segurança da informática;
programação de computador [informática];análise de
sistemas [informática];assessoria, consultoria e
informação em tecnologia da informação; banco de
dados (aluguel de servidor de -, para
terceiros);software de computador (instalação de );implantação de sistema [informática];computador
(duplicação de programas de -);dados (recuperação
de -) [informática];pesquisa e desenvolvimento [para
terceiros];assistência
técnica
em
software;
conversão de dados e programas de computador
[exceto conversão física];instalação de software de
computador; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática];projeto de
sistema de computadores; software de computador
(atualização de -);tratamento de informação/dados
[serviço de informática];atualização de software de
computador; serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática];assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados
[serviço de informática];atualização de informação
em banco de dados de computador [serviço de
informática];software de computador (aluguel de );manutenção de software de computador; suporte
técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados
Procurador: SOLUÇÃO COMERCIAL ASSESSORIA
LTDA
No.901856169 12/08/2009
100
Tit.MASTER COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS E SANEANTES
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03275616000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CALLA COSMÉTICOS

No.901856215 12/08/2009
100
Tit.SAMURAI TEMAKI FAST FOOD LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08998343000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAMURAI TEMAKI

CFE(4) 23.1.1; 26.4.2
NCL(9) 43 restaurantes
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG. 007214936 E
814141897.
Procurador: GUILHERME CAPINZAIKI CARBONI
No.901856231 12/08/2009
Tit.TED REPRESENTAÇÕES LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05147977000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BOA MESA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios[ informação,
assessoria, consultoria ]
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG. 818111860 E
812785711.
Procurador: ALEXANDRE PIETRÂNGELO LIMA
No.901856266 12/08/2009
Tit.TED REPRESENTAÇÕES LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05147977000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BOA MESA

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1

100

100
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 massas [alimentares];fermentos para
massas; alimentares (massas -);bolo (massa para );massa
para
bolo;
canelone
[massa
alimentícia];capeletti [massa alimentícia];aletrias
[massas];massas alimentares; macarrão; massas
com ovos [talharim]
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG. 818111860 E
812785711.
Procurador: ALEXANDRE PIETRÂNGELO LIMA
No.901856320 12/08/2009
351
Tit.NATURAL COTTON CONFECÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08326830000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARTILHEIRO
NCL(9) 25 calcanheiras para meias; faixas
[vestuário];vestuário
*;artigos
de
malha
[vestuário];meias; bermudas; camisetas; malhas
[vestuário]
Procurador: MAURICIO CARLOS DA SILVA BRAGA
No.901856398 12/08/2009
Tit.ASSOCIAÇÃO REDE DAGENTE
SUPERMERCADOS (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06073154000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE GENTE ECONÔMICA
SUPERMERCADOS

351

CFE(4) 26.4.18-19; 28.11
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de alfinetes e agulhas [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos [lâminas] de barbear; comércio (através
de qualquer meio) de armas brancas; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana;
comércio (através de qualquer meio) de pentes e
esponjas; comércio (através de qualquer meio) de
goma; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de água mineral engarrafada;
comercialização de água bruta; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de instalações sanitárias; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
ensino; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos; comércio (através de
qualquer meio) de graxas; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
aquecimento; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de refrigeração; comércio (através de

qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para
conduzir, interromper, transformar, acumular, regular
ou controlar eletricidade; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de desinfetantes;
comércio (através de qualquer meio) de escovas;
comércio (através de qualquer meio) de espelhos;
comércio (através de qualquer meio) de velas;
comércio (através de qualquer meio) de borracha;
comércio (através de qualquer meio) de colchetes e
ilhoses [artigos de armarinho];comércio (através de
qualquer meio) de produtos abrasivos para limpeza;
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para animais; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de cozimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de ferramentas manuais; comércio (através de
qualquer meio) de lubrificantes; comércio (através de
qualquer
meio)
de
botões
[artigos
de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para bebês; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços; comércio (através de qualquer
meio) de fósforos; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de combustíveis (incluindo a gasolina para
motores);comércio (através de qualquer meio) de
palha de aço; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de cordas e fios; comércio (através de
qualquer meio) de gelo; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de sabões; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "REDE" E "SUPERMERCADOS".
Procurador: HERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO
No.901856428 12/08/2009
Tit.A.C.I. JAPAN CORPORATION (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7219644
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MILEXUS

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 robe; roupa íntima; saltos de sapatos;
sapatos (calcanheiras para -);sapatos (ferragens
para -);solidéus [barrete];sutiãs; túnicas; axilares
(sudários -);bandanas; banho (toucas de );bermudas; boa [estola de plumas];bolsos para
roupas; botas (calcanheiras para -);camisas (palas
para -);capotes; ciclistas (vestuário para );confeccionados
(forros
-)
[parte
de
vestuário];cueiros de matérias têxteis para bebês;
estolas de pele; ligas de meias; luvas
[vestuário];pelerines; peliças; pescoço (lenços de );pijamas; tira (faixa) para a cabeça; calça para
equitação; calçado para uso profissional; camisola;
solado não ortopédico; roupões de banho; sapatos
(gáspeas para -);sapatos (viras para -);togas; travas
para chuteiras de futebol; viras para botas e sapatos;
xales; babadouros, exceto de papel; botas (incluidas
na classe);calcanheiras para meias; calções de
banho [sungas];cintas [roupa íntima];esportes (botas
para -) (incluidas na classe);faixas para a cabeça
[vestuário];fantasia
(roupas
de
-);gorros;
impermeáveis
(roupas
-);jaquetas;
jérseis
[vestuário];ligas; manípulos [estolas];cinta para

menstruação ;casula [vestimenta sacerdotal que se
põe sobre a alva e a estola];batina; blusa militar;
boné;polainas (presilhas para -);presilhas para
calças; roupas de fantasia; roupas para esqui
náutico; sobretudos [vestuário];vestuário (artigos
incluidos na classe);antitranspirantes (roupas íntimas
-);boné (palas de -);bonés; chapéus (armações de );chapéus [chapelaria];colarinhos [vestuário];coletes
[roupa íntima];corpete; enxovais de bebês; gravatas;
librés; mantilhas; meias (calcanheiras para -);palas
para camisas; pele (estolas de -);coturno; babador
não descartável; baby-doll; roupas de couro; roupas
de imitação couro; sandálias; suéteres; sungas;
ternos; trajes; trajes de banho; turbantes; véus
[vestuário];bebês (cueiros de matérias têxteis para );bebês (fraldas de matérias têxteis para -);botas
para esportes (incluidas na classe);cachecóis; calça
(fraldas -);calcanheiras para botas e sapatos;
camisas (peitilhos de -);casulas sacerdotais
[vestimenta];ceroulas; cintos [vestuário];colarinhos
postiços; esportes (sapatos para -) (incluidas na
classe);galochas; gáspeas para sapatos; ginástica
(sapatos para -);íntima (roupa -);meias; penhoar;
fraque; sutiã para postura sem finalidade
terapêutica; calção para banho; cinta [vestuário
comum];alba [vestimenta de padre];bandagem
elástica [vestuário];bermuda para prática de esporte;
biquíni; porta-moedas (cintos -) [vestuário];pulôveres;
punhos de camisa; roupa para ginástica
[colante];sapatos de futebol; sáris; sudários axilares;
vestuário de papel; polainas; agasalhos para as
mãos; armações de chapéus; automobilistas
(vestuário para -);aventais [vestuário];banho (calções
de -);banho (roupões de -);botas (ferragens para );botas (viras para -);calçados (incluidos na
classe);camisetas
(peitilhos
de
-);capuzes
[vestuário];cuecas; escapulários; esqui (botas de );faixas [vestuário];forros confeccionados [parte de
vestuário];fraldas de matérias têxteis para bebês;
gabardines [vestuário];ginástica (roupa para -)
[colante];luvas sem dedos; malhas [vestuário];meias
(ligas de -);meias absorventes de transpiração;
meias-calças; mitras [chapéus];chinelo [vestuário
comum];casaco para operador; avental descartável
de uso não profissional; bota para operário; spencer
;praia (roupas de -);saias; solas para calçados;
toucas de banho; viseiras; alpercatas; anáguas;
artigos de malha [vestuário];banho (chinelos de );banho (roupas de -);botas (antiderrapantes para );calças compridas; camisas; cartolas; casacos
[vestuário];cintos porta-moedas [vestuário];ferragens
de metal para sapatos e botas; futebol (sapatos de );orelheiras [vestuário];pesca (coletes para );plastrom; echarpe; farda; quimono [vestuário];roupa
íntima descartável; cravo para chuteira; cobertura
descartável para calçado; roupa para ginástica;
roupas de banho; uniformes; almofada forrada não
elétrica para aquecer os pés; antiderrapantes para
botas e sapatos; banho (sandálias de -);botas de
esqui; botinas; camisetas; chuteiras de futebol
(travas para -);coletes para pesca; combinações
[vestuário];couro (roupas de -);couro (roupas de
imitação de -);dólmã [veste militar];guarda-pós;
macacões; palas de boné;palmilhas; estolas;
chuteira; poncho; calçados para snowboarding
;camisa para militar; canga; presilhas para polainas;
roupa de baixo; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
sapatos (antiderrapantes para -);sapatos de praia;
suspensórios; toucas de natação; biqueiras; blazers
[vestuário];bolsos; borzeguins; botas (canos de );calçados de madeira; calçados em geral (incluidas
na classe);calças; camisa (punho de -);chapéus,
bonés etc; chinelos [pantufas];coletes; combinação
[roupa
íntima];confeccionado
(vestuário
);espartilhos;
lenços
de
pescoço;
lingerie
(fr.);paletós; parcas; peles [vestuário];jaleco; lenço
de lapela [parte anterior e superior de um casaco
voltada para fora];fardão; carapuça [barrete cônico;
gorro];culote [calça para montaria];calçado esportivo;
beca; maiô
Procurador: MARIA VILMA DA CONCEIÇÃO
OLIVEIRA
No.901856452 12/08/2009

400
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Tit.UNIMED DE SANTA BÁRBARA DOESTE
AMERICANA COOP TRAB MED (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48628366000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: E-MED
NCL(9) 42 software de computador (manutenção de
-); software de computador (aluguel de -); software
de computador (elaboração [concepção] de-);
software de computador (atualização de -); software
de computador (instalação de -).
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.901856487 12/08/2009
351
Tit.LEANDRO ARGENTA DE OLIVEIRA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05861537000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOCAWEB VIDEOS

CFE(4) 16.3.5; 27.5.1
NCL(9) 41 aluguel de filmes cinematográficos;
cinema (aluguel de filmes de -);aluguel de fitas de
vídeo; filmes de cinema (aluguel de );cinematográficos (aluguel de filmes -);fitas de vídeo
(aluguel de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VÍDEOS".
Procurador: NEWTON BURITY ALVES JUNIOR
No.901856495 12/08/2009
400
Tit.UNIMED DE SANTA BÁRBARA DOESTE
AMERICANA COOP TRAB MED (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48628366000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: E-MED
NCL(9) 35 franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração
de
negócios];
gestão
computadorizada de arquivos.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.901857980 12/08/2009
351
Tit.CENTERSYSTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60227857000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECOLUZ

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 06 chapas e placas de metal; placas
giratórias [estrada de ferro];sinais, não luminosos e
não mecânicos, de metal; placa identificadora de
logradouro público metálica; sinalizadores de metal;
placas de metal para identificação; placas de metal
para licenciamento de veículos; sinais, não
luminosos e não mecânicos, de metal, para ruas;
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painéis sinalizadores, não luminosos e não
mecânicos, de metal
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.901859109 12/08/2009
230
Tit.RGF ENTRETENIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07697989000183
*NOME ALTERADO
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.901859192 12/08/2009
100
Tit.CAVALLI PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME
(BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10621090000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MUNDO+NATURAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 própole para consumo humano; algas
[condimentos];amendoins (confeitos de -);cevada
descascada; aveia (flocos de -);biscoitos; cereais
secos (flocos de -);chá (bebidas à base de -);geléias
de frutas [confeitos];canela [especiaria];descascada
(aveia -);especiarias; levedura *;milho moído;
própolis para consumo humano; alimentares
(massas -);arroz; condimentos; cravos-da-índia
[especiaria];milho (farinha de -);temperos; açúcar
*;bolachas; caramelos [doces];chá;geléia real para
consumo
humano
[exceto
para
uso
medicinal];gengibre [especiaria];milho (flocos de );adoçantes naturais; flocos de aveia; glúten para
uso alimentar; aromáticas (preparações -) para uso
alimentar; cereais (preparações feitas com );descascada (cevada -);essências para alimentos
[exceto essências etéreas e óleos essenciais];flocos
de milho; gengibre (bolo ou pão de -)
*INCS V E XIX DO ART 124 DA LPI, REG.
824630408.
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.901860336 13/08/2009
Tit.A.C.I. JAPAN CORPORATION (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7219644
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HANUMAN

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 08 tira abrasiva; facão; chave para porca ou
parafuso
;raspador
[ferramenta];talheres
descartáveis; cunho [placa de ferro para marcar
moeda, medalha] [ferramenta manual];descascador
[ferramenta manual];dispensadores mecânicos (não
elétricos) para preparados de limpeza e/ou
desinfetantes para uso em lavanderia e nas
indústrias de lavagem de artigos manufaturados (se
ferramenta manual de propulsão muscular);arado
manual [de propulsão muscular];cabo de ferramenta
manual; amoladores de facas; aparelhos para

destruir parasitas de plantas; atomizadores para
inseticidas [ferramentas manuais];barba (máquinas
para
cortar
-);brocas
manuais
[ferramentas];cassetetes; correias de couro usadas
para
afiar;
corta-tubos
[ferramentas
manuais];cortadores de unhas [elétricos ou
não];cravadores [ferramentas];esticadores para fios
e
cintas
metálicas
[ferramentas
manuais];ferramentas manuais para estampilhar; mó
[pedra com que se afia instrumento cortante];arma
branca; bastão para marcar animal feito de
substância não tóxica; abate de animais de
matadouro (aparelhos e instrumentos para -);foices
(pedras para afiar -);gado (aparelhos para atordoar );gelo (furadores de -);lâminas (instrumentos para
afiar -);lixas de unhas, elétricas; machados; maços
[martelos de madeira];máquinas para corte do
cabelo para uso pessoal [elétricas e não
elétricas];martelos
de
pedreiro;
martelos
[ferramentas
manuais];pilões
[ferramentas
manuais];pinças;
porta-brocas
[ferramentas
manuais];porta-cossinetes
[ferramentas
manuais];quebra-nozes; raspadeiras [ferramentas
manuais];tesouras; unhas (polidores de -), elétricos
ou não; vazadores [saca-bocados] [ferramentas
manuais];verrumas; aparelho para curvar cílio;
instrumento manual para encher pneu; esmeril
[pedra para amolar];espevitadeira [tesoura para
aparar o morrão de candeeiro, vela] ;faca (utensílio
de cozinha ou cutelaria) ;abridor de ostra; arco de
pua; alicates para cutículas; amolar navalhas
(instrumentos para -);barras de desmonte;
braçadeiras [para carpinteiros ou tanoeiros];brocas
(extensões de berbequins para -);brocas [partes de
ferramentas manuais];caça (facas de -);cintos portaferramentas; enxós de tanoeiro; espátulas para
pintura; estampadores em relevo [ferramentas];facas
*;fatiadores de ovos [não-elétricos];ferros de plaina;
apanhador de fruta [instrumento que apanha,
colhe];alfanje [para cortar erva];arma de estoque;
bastão com faca ou espeto embutido usado para
marcar o gado a ferro em brasa; bengala-espada
[arma branca];ferros para plissar; foices pequenas;
fundição (concha ou colher para -);limas
[ferramentas];lixas para unhas; machetes [facão ou
faca de mato];maços [ferramentas manuais];mandris
[ferramentas manuais];manicure (estojos de -),
elétricos; mástique (pistolas para extrusão de -),
acionadas manualmente; pentes para abrir roscas
[ferramentas manuais];perfuradores [furador];pinças
para depilar; podões [tesouras de podar];polidores
de unhas, elétricos ou não; porta-tarraxas
[ferramentas manuais];serras (arcos para -);serras
(lâminas
para
-)
[partes
de
ferramentas
manuais];vidraceiros (diamantes de -) [partes de
ferramentas
manuais];furador
para
tíquete
[manual];guilhotina
manual;
escopro
[ferramenta];espátula para pintor, decorador e
vidraceiro; extensão para macho [ferramenta
manual];florete [arma branca];trolha [ferramenta
manual];roçadeira [foice de cabo alto, própria para
roçar
mato
ferramenta
de
propulsão
muscular];correia abrasiva ;desencapador de fio
[ferramenta];afiar [amolar] (instrumentos para );agulhas (limas para -);almofarizes [pilão] para pilar
[esmagar];atiçadores
[ferros
para
atiçar
fogo];atordoar gado (aparelhos para -);barbear
(estojos para aparelhos de -);bilhetes (instrumentos
para
perfurar
-);bisegres;
brocas
manuais
[broquins];caixa de meia esquadria [ferramentas
manuais];cardas [ferramentas];cassetetes de polícia;
chaves de boca; coletores de areia (ancinhos );enxadas
[ferramentas
manuais];enxertadeiras
[facas];esmeril [rebolo] (rodas de -);espadas;
esquadros [ferramentas];facas para picar frutas,
verduras e legumes; ferramentas manuais;
ferramentas manuais para abrir valas; ferros para
frisar; abridores de latas, não elétricos; fios metálicos
(esticadores para -) [ferramentas manuais];foles para
lareira [ferramentas manuais];fresas [ferramentas
manuais];frisar cabelos (aparelhos manuais para -),
não elétricos; gofrar (ferros para -);lareira (foles para
-) [ferramentas manuais];latas (abridores de -), não
elétricos; mandris [ferramentas];martelos de forja
[malho];moletas
[ferramentas
manuais];pás
[ferramentas
manuais];pás
[instrumentos
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manuais];passadores (cabos para -);pedras para
amolar; pesca (arpões para -);pilões [mãos de
almofariz];pizza
(cortadores
de-)
[nãoelétricos];plainas; sabres; talhadeiras de carpinteiro
[cinzel];transplantadores
[jardinagem];tubos
(instrumentos
para
cortar
-)
[ferramentas];vaporizadores
para
inseticidas
[ferramentas
manuais];verrumas
[brocas]
[ferramentas manuais];sovela [ferramenta para furar
couro] ;estilete; chave metálica para veículo;
podadeira;
quebra-pedra
[ferramenta
manual];cravador
[ferramenta];alicates
[pinças];aparelho para furar orelhas; bainhas para
espadas;
chaves
inglesas
[ferramentas
manuais];cílios (aparelhos para curvar -);cinzéis;
colheres *;conchas para vinho; curvar cílios
(aparelhos para -);cutelaria *;depilação (aparelhos
para -), elétricos ou não; enxertar plantas (facas para
-);espátulas [ferramentas manuais];estojos para
aparelhos de barbear; estojos para pedicure; facas
(amoladores de -);facas de poda; aparador de grama
manual [propulsão muscular];colheres, garfos,
escumadeiras, conchas [utensílios de cozinha], parte
de faqueiro; afiadores de velas (ompi);alvião
[ferramenta];bombas d'água manuais [propulsão
muscular];foices (anéis de -);gado (tosquiadores
para
-);inseticidas
(pulverizadores
para
-)
[ferramentas manuais];inseticidas (vaporizadores
para -) [ferramentas manuais];instrumentos para
marcar gado; jardinagem (ferramentas de -)
[operadas manualmente];lâminas para aparelho de
barbear;
moedores
de
carne
[ferramentas
manuais];pêlo dos animais (máquinas para corte do );perfuradores [ferramentas manuais];prataria [facas,
garfos e colheres];pulverizadores para inseticidas
[ferramentas manuais];rebitadores [máquina para
rebitar] [ferramentas manuais];serras tico-tico;
talheres [facas, garfos e colheres];tenazes; tesouras
para bordas; serra manual [de propulsão
muscular];trinchete [faca de sapateiro];escareador
[ferramenta];faqueiro; fatiador não elétrico de
legumes; olhal [ferragem];chave para broca; chave
para dar corda; cortadeira manual de papel [exceto
material
de
escritório];cutelaria;
agrícolas
(implementos -) [manuais];alicates; amolar (pedras
para -) [ferramentas manuais];ancinhos coletores de
areia; aparelhos para barbear, elétricos ou não;
assentadores para navalhas de barbear [correias
para afiar navalhas];bombas manuais *;brocas
[verruma grande];camartelos; conchas [ferramentas
manuais];cortadores
de
pizza
[nãoelétricos];cortadores [ferramentas manuais];enxós
[ferramentas];escardilhos
[ferramentas
manuais];esmerilhar (instrumentos manuais para );espadas (bainhas para -);arrancador de fruto
[ferramenta];arranca-ponta
[ferramenta];foices;
forcados; inseticidas (atomizadores para -)
[ferramentas manuais];martelos (afiadores de );moldagem (ferros para -);ostras (abre-);pedras de
amolar (suporte para -);picaretas [ferramentas
manuais];plainas [facas de tanoeiro];podadores;
podadores de árvores; puxavantes para ferreiros;
rodas de esmeril [rebolo];saca-pinos; torquês
arranca-pregos; unhas (alicates de -);vazadouros
[partes de ferramentas manuais];machadinha de
tanoeiro; aparelho manual [de propulsão muscular]
sugador de solda não elétrico ;encóspias [fôrma de
madeira usada pelo sapateiro para alargar o
calçado];furadeira manual; garfo para estrume
[forcados];fórceps não cirúrgico; formão; dardo para
abate de animal; aperta-cabo e aperta-fio
[ferramenta];cabo
para
ferramenta;
adagas;
ancinhos [ferramentas];animais de matadouro
(aparelhos e instrumentos para esfolar -);armas
portáteis, exceto armas de fogo; arpão; arrancapregos; barbear (estojos de -);canivetes; chaves de
fenda do tipo "catraca" [ferramentas manuais];cintas
metálicas (esticadores para cintas -) [ferramentas
manuais];coletores de dinheiro; cravadores de
pregos [ferramentas];cutelaria (produtos para );decantar líquidos (aparelhos para -) [ferramentas
manuais];desmonte (barras de -);enfia-agulhas;
extensões de berbequins para brocas; ferramentas
(cintos porta- -);marreta; bedame ou badame
[formão];ferros para moldagem; ferros para polir e
dar lustre; gado (instrumentos para esfolar -);gado
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(instrumentos
para
marcar
-);guilhermes
[carpintaria];macacos manuais; picaretas; podar
(tesouras para -) [jardinagem];punções de bico
[ferramentas];raspagem (ferramentas manuais para );serras manuais (chassis para -);soco-inglês;
soqueiras de metal; tarraxas; tornos de bancada;
transplantadoras [ferramentas manuais];macete;
verduras e legumes (instrumento para picar );sargento [ferramenta];instrumento manual para
apicultura ;lança; fendeleira; chave de encaixe;
cortadeira ou guilhotina manual para papel, inclusive
para fotografia [exceto material de escritório];dentes
de ferro para ancinho [parte de ferramenta];aplicador
de cílio artificial ;cabo manual para cortar
[ferramenta];açúcar (pinças para -);alavancas;
aríetes [ferramentas manuais];arpões para pesca;
baionetas;
buris;
buris
[ferramentas
manuais];calafetar (ferros para -);chaves de fenda;
colheres de pedreiro [trolha];cortadores *;cutelos
[facas];diamantes de vidraceiros [partes de
ferramentas manuais];escavadoras [ferramentas
manuais];esfolar
animais
(instrumentos
e
ferramentas para -);esfolar animais de matadouro
(aparelhos e instrumentos para -);estampilhas
[ferramentas
manuais];facas
para
escamar;
fatiadores de queijo [não-elétricos];ferros de
guilherme [carpintaria];ferros de passar [não
elétricos];afiador manual para instrumento de corte
[acionado por força muscular];alfanje [arma
branca];frutas, verduras e legumes (facas para );frutos (ferramentas manuais para colher );furadores;
furadores
[ferramentas];goivas
[ferramentas manuais];lâminas para tesouras;
lâminas [armas];limas grossas [grosa];mandril (aros
de -);mandrilagem (barras de -);manicure (estojos de
-);orelhas (aparelho para furar -);parasitas de plantas
(aparelhos para destruir -);pedras para amolar
[ferramentas
manuais];pinças
para
numerar;
pisoamento (ferramentas manuais para -);pistolas
para
extrusão
de
mástiques,
acionadas
manualmente; pistolas [ferramentas];puxavantes
[ferramentas manuais];queijo (fatiadores de -) [nãoelétricos];rebolos [pedras para amolar] [ferramentas
manuais];tarraxas [ferramentas manuais];tesouras
*;tesouras para podar [jardinagem];aparelho manual
[de propulsão muscular] para encher pneus ;lima
para calo; faca para abate e para esfolar animal;
ferro de amolar; forquilha [ferramenta];roda
[ferramenta de propulsão muscular];zarabatana;
cortador de propulsão muscular para uso doméstico
;corta-vidro [ferramenta];descarregador de feno
[ferramenta manual];abridor de caixa não elétrico
[ferramenta];abridor de carta não elétrico ;arco de
serra; caixa [estojo] para ferramenta (cheia);amolar
(pedras
para
-);ancinhos
[ferramentas
manuais];armas portáteis; brocas; carne (moedores
de -) [ferramentas manuais];cortadores de grama
[instrumentos manuais];cutelos de açougueiro;
cutículas
(pinças
para
-);enxadões
[picaretas];espevitar
[esmorraçar;
esmorrar]
(tesouras para -);facas para cortar frutar, verduras e
legumes; anel raspador de óleo [ferramenta];afiador
de corda manual; ferros [ferramentas manuais não
elétricas];fôrmas
de
sapateiro;
garfos
[talheres];lâminas (pedras para afiar -);lâminas
[ferramentas manuais];machadinhas; marcar a fogo
(ferros para -);ovos (fatiadores de-) [nãoelétricos];pedra
(martelos
de
-);pés-de-cabra
[ferramentas];porta-serras; seringas para pulverizar
inseticidas; serras [ferramentas manuais];talhadeiras
[cinzéis] [ferramentas];tesoura para poda; tesouras
[instrumentos manuais];macaco hidráulico manual;
macho [ferramenta];malho [martelo de ferro]
Procurador: MARIA VILMA DA CONCEIÇÃO
OLIVEIRA
No.901860433 13/08/2009
Tit.A.C.I. JAPAN CORPORATION (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7219644
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HANUMAN

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 28 dados (copos para jogos de -);decorações
para árvores de natal [exceto iluminações e
confeitos];esgrima (luvas para -);esquis de surfe;
extensores peitorais para exercícios; fantoches;
fichas para jogos; grama (instrumentos para
recolocar tufos de -) [golfe];indicadores de mordida
[material de pesca];batedores (luvas para -)
[acessórios para jogos];bicicletas fixas para
exercícios; blocos de partida [para esportes];bolas
de neve; boliche (maquinaria e aparelhos para );bolsas para esquis e pranchas de surfe; bonecas
(quartos de -);caleidoscópio; camas de bonecas;
cavalo de balanço; cilindros de bicicletas fixas para
exercícios; construção (jogos de -);lança-arpões
[artigos desportivos];patins (botas com -);patins para
gelo; pistolas de brinquedos; pontas de taco de
bilhar; proteção (almofadas de -) [partes de
vestimentas desportivas];quartos de bonecas; redes
para esportes; revestimentos de esquis; sinos para
árvores de natal; tabuleiros de xadrez; teatro
(máscaras de -);tobogã;flecha; organo silício
utilizado
como
massa
de
modelagem
e
entretenimento infantil; cavalo mecânico para
diversão; produto antiderrapante para prancha de
surf (parafina, borracha);raia para piscina; veículo
para entretenimento e diversão (brinquedo);parafina
para uso em equipamento esportivo; corneta para
caça [brinquedo];dispositivo para fixar esqui; arco
para exercício; colchão para piscina; colchonete para
musculação; corda de pular; cartão para bingo;
balanço russo; windsurfe (arreios para -);dardos;
esgrima (armas para -);esquis (cera para -);esquis
(revestimentos de -);exercício (bicicletas fixas para );alvos; bastões de balizas; bilhar (marcadores de );bilhar (pontas de taco de -);bonecas; borboletas
(redes para -);boxe (luvas de -);brinquedos (pistolas
de
-);cartões
para
bingo;
máquinas
de
entretenimento automáticas, operadas por moedas;
máscaras de teatro; móbiles [brinquedos];nadadeiras
para natação; pranchas de surfe; raquete para neve
[calçado];varas de pescar; jogo de cartas; lâmina de
frenagem adaptável ao esqui; trapézio; cata-vento
de brinquedo; cera para uso em equipamento
esportivo; pedalinho; rede de vôlei; vara para salto;
carapeta/carrapeta [piãozinho que se faz girar com
os dedos] ;capa para raquete de tênis; aeroplano de
brinquedo; carrinho de brinquedo; armadilha para
caça e pesca; artigo para caça e pesca ;baliza para
esporte; veículos de brinquedos; velas (suportes
para -) para árvores de natal; dados; discos volantes
[brinquedos];escorregas
[brinquedos];estilingue
[atiradeira];giz para tacos de bilhar; golfe (tacos de );jogo (balões de -);jogo de damas; argolas (jogos de
-);balanços; baralho (cartas de -);bastões para jogos
[tacos];bicicletas fixas para exercícios de ginástica;
bolas de bilhar; bonecas (roupas de -);câmaras de ar
de
bolas
para
jogos;
caneleiras
[artigos
desportivos];carrossel de parque de diversões;
cordas de tripa para raquetes; luvas de boxe;
marionetes; pára-pente; patins em linha; piñatas;
pinos de jogo de boliche; raquetes (cordas de tripa
para -);sacos de críquete; trampolins [artigos
desportivos];trenó
duplo;
tripa
para
pesca;
equipamento manual para alpinista; tambor
[brinquedo] ;perneira para uso em rodeio [artigo
esportivo];rede para esportes; roda de roleta; estojo
de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
falsos/brinquedo);corda para subir, escalar, alçar;
dispositivo de fixar o pé para subida; calçado para
boneca; ábaco [brinquedo];aparelho automático
acionado pela introdução de moeda ou cartão [com
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finalidade de entretenimento e diversão];máscara de
fantasia descartável ou não; alvo para arma, exceto
material bélico; carrinho de boneca; barra para
praticar exercício; bola de pingue-pongue; aparelho
de musculação; damas (tabuleiro para -);esquis
(fixadores de -) [calços de segurança];exercícios
físicos (aparelhos para -);floretes para esgrima;
futebol de salão (mesas para -);gelo (patins para );jogos (bolas para -);aparelhos para musculação;
armas para esgrima; árvores de natal (suportes para
-);árvores de natal de material sintético; asas-delta;
bilhar
(tabelas
de
-);blocos
de
armar
[brinquedos];brinquedos; caça ou pesca (chamariz
para -);cartas de baralho; cera para esquis; chamariz
para caça ou pesca; confete; cotoveleiras [artigos
esportivos];jogos
eletrônicos,
exceto
aqueles
adaptados para uso apenas com aparelhos de
televisão; lançador de pombo de barro; luvas de
golfe; luvas para esgrima; malha (jogo da );marcadores de bilhar; máscaras de brinquedo;
neve artificial para árvores de natal; paintball (armas
de -) [artigos desportivos];peles de foca
[revestimentos de esquis];pranchas à vela; pranchas
skates; quilhas [jogo];raquetes (cordas para -);rodas
(patins com -);sensores de mordida [material de
pesca];tacos de bilhar; tacos de golfe; tufos de
grama (instrumentos para recolocar -) [golfe];jogo
erótico; triciclo para o entretenimento infantil
[brinquedo];cavalinho de brinquedo; cesta de
basquete; pião; pista de corrida; roupa para boneca;
campainha para árvore de natal [sino];caniço de
pesca; cabo de taco de golfe; meia para
hidroginástica [artigo esportivo];molinete; carrocinha
de brinquedo; cartão impresso para recortar e armar
[brinquedo];balão [objeto para festa];bolsa para
raquete; balões de festa; veículos de brinquedo de
controle remoto; windsurfe (mastro para -);xadrez;
dominós; esgrima (máscaras para -);esquis (arestas
de -);esquis aquáticos; exercícios (extensores para );golfe (luvas de -);gude (bolas de -) para jogos;
instrumentos para recolocar tufos de grama
[golfe];jogos (fichas para -);alpinismo (cinto de
segurança
para
-);ar
(pistolas
de
-)
[brinquedos];arestas de esquis; armar (blocos de -)
[brinquedos];arpões
(lança
-)
[artigos
desportivos];bicicletas fixas para exercícios (cilindros
de -);bóias para pesca; bombinhas (bombons com );bombons com bombinhas; botas com patins;
carretéis
para
pipas
[papagaios];chocalhos
[brinquedos];luvas para jogos; mamadeiras de
bonecas; máscaras para esgrima; mesas de bilhar;
paintball (munição para armas de -) [artigos
desportivos];patinetes; peixe (anzóis para-);pés-depato [nadadeiras para natação];pesca (apetrechos
de
-);petecas;
piões
[brinquedos];piscinas
[brinquedos];prancha de body-board; quebra-cabeça
de armar; redes para borboletas; salão (jogos de );tabuleiros de damas; tacos de hóquei; trotes
(artigos para -);flutuador para piscina [acessório
esportivo];descanso para a cabeça em plástico para
uso na praia; acolchoado para prática de esporte;
caça-níquel
[máquina
automática
para
entretenimento];cinto para exercício; atiradeira
[estilingue];avião de brinquedo; boneco para
pugilismo ou futebol americano; brinquedo para fazer
bolha de sabão; damas (jogo de -);esquis; joelheiras
[artigos desportivos];jogos (ferraduras com -);jogos
(incluidos na classe);jogos de salão; almofadas de
proteção
[partes
de
vestimentas
desportivas];aparelhos para reabilitação; apetrechos
de pesca; arco e flecha (material para -);armas de
paintball [artigos desportivos];brinquedo (máscaras
de -);brinquedos de pelúcia; controle remoto
(veículos de brinquedo de -);cordas para raquetes;
luvas de beisebol; mesas para futebol de salão;
nassas [equipamento de pesca];patins com rodas;
pipas [papagaios];pistolas (espoletas para -)
[brinquedos];pombo de barro (lançador de );raspadores para esquis; redes para tênis; taco de
bilhar (pontas de -);futebol de mesa [mesa e botões
para];jogo de roleta; passatempo [divertimento,
diversão, entretenimento];cinto para cartucho de
brinquedo; bola para aliviar o estresse [para exercitar
as mãos];bolsa exclusiva para prancha de surfe;
suporte atlético [colhoneira, artigo desportivo];culote
do cartucho de metal [brinquedos];esquis e pranchas
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de surfe (bolsas para -);ginástica (aparelhos de );halterofilia (cintos de -) [artigos desportivos];jogos
automáticos exceto os adaptados para uso apenas
com aparelhos de televisão; anzóis para peixe; apitochamariz; arreios para windsurfe; árvores de natal
(decorações para -) [exceto iluminações e
confeitos];balões de jogo; beisebol (luvas de -);bolas
de gude para jogos; bolas de jogo; bolas para jogos;
bolas pequenas para jogos; bolinhas de sabão
[brinquedo];bonecas (mamadeiras de -);brinquedos
para animais de estimação; copos para jogos de
dados; linhas para pesca; mastro para windsurfe;
mesas para tênis de mesa; modelos de veículos
[miniaturas];roleta (rodas de-);sarrico [rede para
pesca];tacos para jogos; tênis de mesa (mesas para
-);trela [correia] para pranchas de surfe; gangorra;
guizo
[brinquedo];roleta
[jogo]
;velocípede
(brinquedo);dardo [jogo de-];decalque utilizado como
alvo; capa de tecido para prancha de surf e pé de
pato; corda ou acessório de retenção para
montanha; catapulta [artigo esportivo];artigo para
esporte, exceto roupa ;bastão para ginástica;
bicicleta ergométrica [acessório para -];bolsa
exclusiva para esqui ;brinquedo de corda; brinquedo
óptico [caleidoscópio];árvores de natal eletrônicas e
decorativas;
veículos
(modelos
de
-)
[miniaturas];discos para esportes; espoletas para
pistolas [brinquedos];gamão; halteres; iscas artificiais
para pesca; jogos de tabuleiro; arcos [arco e
flecha];bilhar (mesas de -) operadas por moedas;
bilhar (tacos de -);bingo (cartões para -);carretéis
para pesca; casas de bonecas; chamariz (apito );cinto de segurança para alpinistas; cintos de
halterofilia [artigos desportivos];mah-jong; mesas de
bilhar operadas por moedas; miniaturas de veículos;
musculação (aparelhos para -);objetos para festas;
pelúcia
(ursos
de
-);pombos
de
barro
[alvos];pranchas de surfe (bolsas para esquis e );prestidigitadores (equipamentos de -);raquetes;
resina utilizada por atletas; sacos de bater
[pugilismo];sacos de golfe, com ou sem rodinhas;
tênis (lançador de bolas de -);trenós [artigos
desportivos];truques
(artigos
para
-);dominó
[jogo];dominó [máscara] ;grampo de alpinismo;
espigão móvel para escalada; cavalete para salto
[artigo para a prática de esportes];placa em forma de
dente para sola de esqui; roda-gigante; aparelho
para tração [ginástica];caneleira com peso; cinturão
para natação; colete para esgrima; conca
[jogo];carrossel; cartucheira de brinquedo; brinquedo
para animal; brinquedo para montar
Procurador: MARIA VILMA DA CONCEIÇÃO
OLIVEIRA
No.901860590 13/08/2009
Tit.UNNAFIBRAS TEXTIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00924545000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UNNAFIBRAS

400

CFE(4) 3.7.21; 24.17.5; 26.4.2
NCL(9) 03 cremes cosméticos; lenços impregnados
com loções cosméticas; algodão para uso
cosmético; cabelos (tinturas para os -);produtos para
limpeza; maquiagem (produtos para -);composto
fluorado para higiene bucal; detergentes exceto os
utilizados durante processo de fabricação e para uso
médico; barbear (produtos para -);sabonete
medicinal; maquiagem para o rosto; óleos para uso
cosmético;
talco
para
toalete;
cosméticos;
dentifrícios; filtros solares; produtos para alvejar
roupa;
antiperspirante
[desodorante];essenciais
(óleos -);banhos (preparações cosméticas para );condicionador [cosmético];hastes com pontas de
algodão para fins cosméticos; cabelos (preparações
para ondular -);sabonete para barbear; tinturas para
os cabelos; loções cosméticas (lenços impregnados
com -);desodorantes para uso pessoal; algodão para
fins cosméticos (hastes com pontas de -);beleza
(máscaras de -);sabões; maquiagem (produtos para
remover -);pele (produtos cosméticos para cuidados
da -);perfumaria (produtos de -);produto para limpeza
e hidratação da pele não medicamentoso; água
dentifrícia; depilatórios (produtos -);sabonetes;
xampus; loções capilares; loções pós-barba; petróleo
(geléia de -) para uso cosmético; preparações para
os cuidados dos cabelos e do couro cabeludo;
produtos para penteados; preparações para os
cuidados dos lábios; conjuntos de cremes para a
face; algodões em disco para uso cosmético;
preparações para os cuidados da boca e dos dentes;
loções bronzeadoras e protetores solar; preparações
para toalete não medicinais.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MEN+CARE".
Procurador: CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA
No.901862649 13/08/2009
400
Tit.SCHINCARIOL PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52783693000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GLACIAL FRESH
NCL(9) 32 cerveja
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FRESH".
Procurador: GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.901863467 14/08/2009
351
Tit.REGINALDO BARROS DOS SANTOS (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76900576320
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROSA CAJAH

CFE(4) 26.2.5
NCL(9) 23 fibra (fios de -) de vidro para uso têxtil;
fios de lã;seda (fios de -);matérias plásticas (fios de ) para uso têxtil; fios *
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FIBRAS" ISOLADAMENTE
Procurador: MARA LÚCIA GARCIA
No.901861049 13/08/2009
Tit.UNILEVER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0271284
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MEN+CARE

400
CFE(4) 27.5.1; 28.11
NCL(9) 25 praia (roupas de -);calças compridas;
ginástica
(roupa
para
-)
[colante];jérseis
[vestuário];bermudas; camisas; trajes; bandanas;
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casacos
[vestuário];faixas
para
a
cabeça
[vestuário];farda; roupa para ginástica; trajes de
banho; vestuário (artigos incluidos na classe);artigos
de
malha
[vestuário];camisetas;
malhas
[vestuário];tira (faixa) para a cabeça; banho (roupas
de -);calças; combinações [vestuário];uniformes;
ciclistas (vestuário para -);jaquetas; roupões de
banho; saias; faixas [vestuário];lenços de pescoço;
macacões; banho (roupões de -);bonés; cintos
[vestuário];coletes; confeccionado (vestuário -)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901863483 14/08/2009
351
Tit.REGINALDO BARROS DOS SANTOS (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76900576320
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROSA CAJAH

CFE(4) 27.5.1; 28.11
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de tecidos
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901863521 14/08/2009
Tit.LIDER AUTO POSTO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75308411000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LÍDER REDE DE POSTOS

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
combustíveis (incluindo a gasolina para motores)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
821007645.
Procurador: ALEXANDRE PIETRÂNGELO LIMA
No.901864617 14/08/2009
100
Tit.RADIADORES MARECHAL LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76585546000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RM MARECHAL RADIADORES

NCL(9) 37 veículos (manutenção de -);manutenção
de equipamentos elétricos; conserto de bomba;
instalação e reparo de aparelhos elétricos;
manutenção de veículos; lubrificação de veículos;
reparo de veículos; ferramentaria manual [reparação,
montagem e construção];instalação e reparo de
dispositivos de irrigação; instalação, manutenção e
reparo de máquinas; tratamento antioxidante para
veículos; câmara-de-ar, reparação e conservação;
recondicionamento de motores desgastados ou
parcialmente destruídos; centro de diagnóstico de
veículo
(serviços
de
-)
[serviços
de
manutenção/reparo de automóveis];manutenção e
reparo de automóveis; recondicionamento de
máquinas desgastadas ou parcialmente destruídas;
veículos (lubrificação de -);aperfeiçoamento de
equipamento automotivo; instalação e reparo de
equipamentos de refrigeração
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).:
813257190, 829293450. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DO(S)
PEDIDO(S) DE REGISTRO ANTERIOR(ES) DE
Nº(S) 901749729, PENDENTE(S) DE SOLUÇÃO,
CONSIDERADO(S) IGUALMENTE COLIDENTE(S)
COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.901865176 14/08/2009
230
Tit.SSR PROJECT - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07040600000122
*NOME ALTERADO.
Procurador: CAMILO AUGUSTO NETO

No.901887730 24/08/2009
Tit.AMBIENTAL VITARE LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03893066000146
*REG.C/PAN. 901787906
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO

241

No.901888494 24/08/2009
Tit.ALCOR CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04123133000106
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: O PRÓPRIO.

230

No.901890340 25/08/2009
010
Tit.COMERCIAL LEITE MANIA LTDA. (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08606408000113
*REAPRESENTE PROCURAÇÃO APRESENTADA
NA PET INICIAL COM IDENTIFICAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO SIGNATÁRIO,
COMPROVANDO TER O MESMO PODER PARA
REPRESENTAR A EMPRESA
Procurador: PATRÍCIA DO CARMO MIRANDA
No.901891096 25/08/2009
400
Tit.GIRA-MUNDO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
TRANSPORTE LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10403542000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GIRA MUNDO TRANSPORTES

No.901880132 20/08/2009
400
Tit.TERRAZZO REVESTIMENTOS E APLICAÇÕES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00697669000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TERRAZZO

CFE(4) 7.3.25; 7.15.1; 7.15.20; 27.5.1
NCL(9) 19 argila *;granito; mármore; ardósia;
cobertura para parede e assoalho; pisos não
metálicos; azulejos não metálicos para construção;
blocos não metálicos para pavimentação; arte
(objetos de -) de pedra, concreto ou mármore
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TERRAZZO".
Procurador: CELSO DE CARVALHO MELLO
No.901881295 21/08/2009
230
Tit.GESCO - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04019575000107
*NOME ALTERADO
Procurador: SUL AMERICA MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.901881473 21/08/2009
230
Tit.GESCO - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04019575000107
*NOME ALTERADO
Procurador: JOSÉ RUY LIA

CFE(4) 26.11.1; 26.15.25; 27.5.1

NCL(9) 43 hotéis; acomodações temporárias
(aluguel de -)
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG.
825525420.
Procurador: RUI CARNEIRO SAMPAIO

No.901884413 21/08/2009
Tit.TERRA SAMBAQUI SERVIÇOS DE
HOSPEDAGEM LTDA. - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10994324000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Terra Sambaqui

100

CFE(4) 1.5.1; 27.5.1
NCL(9) 39 transportes (informações sobre -);logística
referente ao transporte de carga; assessoria,
consultoria e informação em transportes; transporte;
intermediação de carga; transporte (corretagem de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TRANSPORTES".
Procurador: CAMILO AUGUSTO NETO
No.901891592 25/08/2009
100
Tit.CENTAURO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVROS LTDA.-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03024796000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CENTAURO EDITORA
NCL(9) 16 livros
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
822944790.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901894591 26/08/2009
230
Tit.SWIFT LOG ASSESSORIA EM COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10391707000120
*NOME ALTERADO
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA.
No.901895067 26/08/2009
351
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOALHAS UMEDECIDAS PARA BANHO
DE LEITO POM POM BIGFRAL
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*NOME ALTERADO.
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO D'
HANENS
No.901902349 28/08/2009
235
Tit.SHOPPING CIDADE - SOROCABA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13655148000106
*CED.1 - FALCON ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA

CFE(4) 2.5.6; 26.4.18; 26.13.25; 26.15.1; 27.5.1
NCL(9) 03 loções cosméticas (lenços impregnados
com -);lenços impregnados com loções cosméticas;
papel impregnado de substância para higiene
pessoal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TOALHAS UMEDECIDAS PARA
BANHO DE LEITO "
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.901895350 26/08/2009
400
Tit.IAGENTE TECNOLOGIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10209085000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Iagente
NCL(9) 42 aluguel de software de computador;
software de computador (instalação de -);software de
computador
(manutenção
de
-);aluguel
de
computadores; criação e manutenção de web sites
para terceiros; manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros; computador (duplicação de
programas de -);consultoria em hardware de
computador; criação em artes gráficas (serviços de );hospedagem de web sites; análise de sistemas
[informática];software de computador (elaboração
[concepção] de-)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901897302 27/08/2009
400
Tit.INFOESCOLA SERVIÇOS EM INFORMÁTICA
LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10409355000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IE InfoEscola Navegando e Aprendendo

No.901903400 29/08/2009
Tit.RACIONAL INFORMÁTICA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04873528000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RACIONAL SISTEMAS

351

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de equipamento de processamento
de dados e computadores; comércio (através de
qualquer meio) de equipamento de processamento
de dados e computadores[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SISTEMAS"
Procurador: JANAINA PAVALECINI
No.901904422 31/08/2009
Tit.A D SOUZA DECORAÇÕES - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06113576000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AR DECORAÇÕES

351

CFE(4) 3.15; 11.3.1; 13.1.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -);comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de rendas e bordados; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de relojoaria; comércio (através de
qualquer meio) de velas; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de discos acústicos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro; comércio (através de qualquer meio) de
decorações para árvores de natal; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de papel ou papelão; comércio (através de
qualquer meio) de produtos em matérias plásticas
semiprocessadas; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS.
829217150 E 823247023.
Procurador: ODIVAM PAIM SIQUEIRA
No.901906220 31/08/2009
241
Tit.ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08781642000187
*PEDS. 829582550 E 901622052.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.901906387 31/08/2009
351
Tit.SPRING SHOE INDUSTRIA E COMERCIO DE
CALCADOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43550995000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUMMER SPORT SHOES

CFE(4) 26.4.7; 26.4.18; 26.4.24; 27.5.1
NCL(9) 35 publicidade; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação;
propaganda;
compilação
de
informação para bancos de dados de computador;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio; publicidade
por qualquer meio; publicidade por qualquer meio[
informação ];aluguel de espaço publicitário; aluguel
de espaço publicitário[ assessoria ];bancos de dados
de computador (sistematização de informações em );publicidade on-line em rede de computadores;
publicidade on-line em rede de computadores[
informação ];espaço publicitário (aluguel de );espaço publicitário (aluguel de -)[ informação ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901899984 28/08/2009
230
Tit.LALUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10397505000195

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 decoração de festa, cerimonial e outros
eventos; aluguel de utensílios para festas [aparelhos
e decorações]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DECORAÇÕES"
Procurador: JOÃO BRUNO DACOME BUENO
No.901906182 31/08/2009
Tit.SANTA PRESENTES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10898677000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PEDRINHO PRESENTES

100
CFE(4) 1.3.20; 26.1.5; 27.5.1
NCL(9) 25 saltos de sapatos; botas (canos de );botas *;palmilhas; solado não ortopédico; viras para
botas e sapatos; esportes (sapatos para -) *;coturno;
cobertura descartável para calçado; travas para
chuteiras de futebol; calçados de madeira;
calcanheiras para botas e sapatos; chuteira;
calçados para snowboarding (ompi);sapatos de
futebol; cravo para chuteira; calçado para uso
profissional; sandálias; botas para esportes
*;calçados em geral *;gáspeas para sapatos;
sapatos de praia; banho (sandálias de -);botinas;
solas para calçados; banho (chinelos de -);botas de
esqui; chinelos [pantufas];ferragens de metal para
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(distribuição de -);promoção de vendas [para
terceiros];publicidade; publicidade de televisão;
promoção
de
venda
para
terceiros
[publicidade];publicação de textos publicitários;
publicidade on-line em rede de computadores;
comerciais de televisão; assessoria, consultoria e
informação sobre organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; marketing (estudos de -)
Procurador: CLAUDINEY DE ANGELO

sapatos e botas; futebol (sapatos de );antiderrapantes para botas e sapatos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SPORT SHOES".
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: ALGO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.
No.901911690 01/09/2009
241
Tit.UNIQUE CHIC CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08622108000128
*PEDS. 824958080, 825904455, 827047770,
828878013, 901068861 E 901486426.
Procurador: ELCI MARIA TEIXEIRA GONÇALVES
No.901911860 01/09/2009
241
Tit.UNIQUE CHIC CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08622108000128
*PEDS. 824958080, 825904455, 827047770,
828878013, 901068861 E 901486426.
Procurador: ELCI MARIA TEIXEIRA GONÇALVES
No.901912700 01/09/2009
Tit.SWA INFORMÁTICA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08399021000133
*PED. 900035340
Procurador: O PRÓPRIO.

241

No.901912840 01/09/2009
351
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS
CONFIANÇA LTDA - EPP (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10856481000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QVIDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 29 creme de leite; leite de soja [substituto do
leite];leite condensado; leite em pó;coalho de queijo;
leite;
bebidas
lácteas
[onde
o
leite
predomina];queijos; leite de coco; laticínios; soro de
leite; nata [laticínios];pó para milk-shake à base de
leite
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.901912875 01/09/2009
241
Tit.HIGIAFYTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE
FITOTERAPICOS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06195970000176
*REG.C/PAN 901787906 E PED. 901887730
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; comerciais de televisão; promoção de
vendas [para terceiros];externa (publicidade -)
[letreiros,
outdoors];distribuição
de
material
publicitário; exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; atualização de material
publicitário; comerciais de rádio
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PUBLICIDADE & PROPAGANDA".
Procurador: ADILSON DE SOUZA PENA
No.901913049 01/09/2009
090
Tit.UPKING-KURIMOTO INDUSTRIAL CORP. (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7243693
*APRESENTE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DO EXERCÍCIO LÍCITO E
EFETIVO DE ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM OS
SERVIÇOS
REIVINDICADOS
NA
PETIÇÃO
INICIAL,
ACOMPANHADOS
DAS
SUAS
RESPECTIVAS TRADUÇÕES, TENDO EM VISTA O
DISPOSTO NO § 1º DO ART. 128 DA LPI, A
DISPARIDADE DOS SERVIÇOS PLEITEADOS E
OS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS NA PET.
(WB)
810100337411, DE 09/08/2010 (FL. 20,
PRIMEIRO PARÁGRAFO). ALTERNATIVAMENTE,
REAPRESENTE ESPECIFICAÇÃO COMPATÍVEL
COM AS ATIVIDADES LÍCITA E EFETIVAMENTE
EXERCIDAS PELA REQUERENTE DO PEDIDO DE
REGISTRO. CUMPRA NA NCL(9).
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS
No.901913120 01/09/2009
Tit.SEMESP - SERVIÇOS DE MEDICINA
ESPECIALIZADA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21437397000153
*PED. 822414112
Procurador: FERNANDO LUIZ ROSADO

241

No.901913235 01/09/2009
Tit.COBRAM COMPANHIA BRASILEIRA DE
MARKETING S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65705055000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SE LIGA NAS ESTRADAS

351

No.901912921 01/09/2009
351
Tit.CANÓPUS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E
PROPAGANDA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02087238000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CANOPUS PUBLICIDADE &
PROPAGANDA
CFE(4) 24.15.1; 26.4.8
NCL(9) 35 comerciais de rádio; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda;
promotor
de
eventos
[se
comerciais];exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; feiras (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; publicidade de rádio; publicidade por
qualquer meio; propaganda; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing; material publicitário

No.901913260 01/09/2009
Tit.COBRAM COMPANHIA BRASILEIRA DE
MARKETING S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65705055000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SE LIGA NAS ESTRADAS

351

CFE(4) 24.15.1; 26.4.8
NCL(9) 38 computador (comunicação por terminais
de -);assessoria, consultoria e informação em
comunicação no campo áudio visual; comunicação
por terminais de computador; transmissão de filmes
de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação;
teledifusão;
computador
(transmissão de mensagens e de imagens por meio
de-)
Procurador: CLAUDINEY DE ANGELO
No.901913286 01/09/2009
Tit.TATIANA ALMEIDA DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04775784000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THALIA MODA INFANTIL

100

CFE(4) 2.5.2-3; 27.5.1
NCL(9) 25 bonés; calças; camisas; calça (fraldas );enxovais de bebês; gorros; bermudas; calçados
incluídos nesta classe; chinelos [pantufas];luvas
[vestuário];malhas [vestuário];sandálias; camisetas;
cuecas; meias; pulôveres; bebês (cueiros de
matérias têxteis para -);capotes; macacões; pijamas;
maiô;banho (chinelos de -);bebês (fraldas de
matérias têxteis para -);calções de banho
[sungas];casacos [vestuário];jaquetas; biquíni; saias;
artigos de malha [vestuário];calças compridas;
babadouros, exceto de papel; banho (calções de );botas
incluídas
nesta
classe;
capuzes
[vestuário];cintos
[vestuário];babador
não
descartável
*INCISOS XVI E XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS.
820349089, 820349097 E 819630985. ALTERADA A
ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À
CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: ROBSON MARIANO DO REIS
No.901913316 01/09/2009
Tit.COBRAM COMPANHIA BRASILEIRA DE
MARKETING S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65705055000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

351
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Tit.PAREIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA. ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08877329000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PAREIA

Marca: SE LIGA NAS ESTRADAS

CFE(4) 24.15.1; 26.4.8
NCL(9) 41 congressos (organização e apresentação
de -);informações sobre educação [instrução];rádio
(programas de entretenimento de -);roteirização
(serviços de -);televisão e rádio (produção de
programas de -);educação (informações sobre -)
[instrução];exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos; oficinas de trabalho
(organização
e
apresentação
de
-)
[treinamento];produção de vídeos; serviços de
concepção de programas de tv/rádio; conferências
(organização e apresentação de -);rádio e televisão
(produção de programas de -);televisão (programas
de entretenimento de -);produção de programas de
rádio e televisão; assessoria, consultoria e
informação
em
educação
[instrução];vídeos
(produção de -)
Procurador: CLAUDINEY DE ANGELO

CFE(4) 3.13.1; 27.5.1
NCL(9) 44 massagem; estética facial e corporal;
assessoria, consultoria e informação sobre beleza;
salões de beleza; depilação; assessoria, consultoria
e informação em estética pessoal [tratamento de
pele e cabelo];estética [tratamento da pele e
cabelo];manicure e pedicure
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
830056041.
Procurador: MARCIA MARINI DA SILVA
No.901913847 01/09/2009
100
Tit.SO W DIESEL COMERCIO DE PARAFUSOS E
PECAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44170801000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SW INDUSTRY

No.901913626 01/09/2009
241
Tit.LAVANDERIA VERGINIO MOREIRA LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10159172000166
*PEDS. 823818900 E 829025600. ALTERADA A
ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À
CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: SAMUEL FRANCISCO DA SILVA
SANTOS
No.901913685 01/09/2009
Tit.GAG DA SILVA FRANÇA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09416825000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRODUTOS ADRIÃO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 29 laticínios; manteiga (creme de -);manteiga
de cacau, usada em confeitaria; manteiga; manteiga
de alho; leite; iogurte; leite condensado; leite em
pó;margarina; queijos; nata [laticínios];bebidas
lácteas [onde o leite predomina]
Procurador: CGM ASSESSORIA LTDA.
No.901913995 01/09/2009
180
Tit.ESTRUTURAL COMERCIO E CONSTRUÇOES
LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05078414000157
*PET.(WB) 810110429132, DE 08/06/2011, INCISO
I DO ART. 219 DA LPI. INT. ULISSES SOARES.
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.901913995 01/09/2009
351
Tit.ESTRUTURAL COMERCIO E CONSTRUÇOES
LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05078414000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTRUTURAL ENGENHARIA

100

CFE(4) 5.7.1; 26.1.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 30 bolachas; farinha de rosca; farinhas para
uso alimentar; fermentos para massas; pão;
alimentares (massas -);biscoitos amanteigados;
biscoitos de água e sal; farináceos (alimentos -);bolo
(massa para -);alimentos farináceos; biscoitos;
fermento; pãezinhos; bolos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS.
002323850, 004030036, 004030044, 003345696,
006115578, 608953776, 608953784, 609258508,
004092910, 710088922, 720010837, 730027546,
811410269, 811410536, 820389340, 822356570,
823552063, 826607977, 827825170, 827825510 E
901766127.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901913812 01/09/2009
100
Tit.BAIMA E LIMA COM. E SERV. DE ESTETICA
LTDA. (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07215855000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DEPILATTO

CFE(4) 15.7.1; 26.5.1; 27.5.1
NCL(9) 09 aparelho ou instrumento de controle; ligas
metálicas (fios de -) [fio de fusível];revestimentos
para
cabos
elétricos;
caixa
de
fusíveis
[eletricidade];roscas (padrões de abertura de -)
[aferidores];máquina de grampear; fios (conectores
de -) [eletricidade];bateria elétrica, termoelétrica,
inclusive para veículo ;antenas; anti-roubo
(instalações
elétricas
-);fusíveis;
condutores
elétricos; parafusos micrométricos para instrumentos
ópticos; fechos de porta, elétricos; grades para
baterias; junção (caixas de -) [eletricidade];cabo para
bateria
[eletricidade];calibrar
(anéis
para
);conectores [eletricidade];fios elétricos; rotores
[eletricidade];baterias elétricas para veículos;
condutos de eletricidade [eletrodutos];mangas de
junção para cabos elétricos; fios de ligas metálicas
[fio de fusível];fusível (fios de -);proteção de uso
pessoal (dispositivos para -) contra acidentes; prumo
(fios de -);cabos coaxiais
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS.
826563791, 828305544, 828305552, 828305560,
900110155, 828305579, 900122544 E 900109769.
Procurador: O MASSARO MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 assessoria consultoria e informação em
construções; construção (informação sobre -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ESTRUTURAL" E "ENGENHARIA".
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.901914037 01/09/2009
175
Tit.VOLCANO - AGROCIÊNCIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05820590000112
*PET.(WB) 810100337904, DE 09/08/2010, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA A
DESISTÊNCIA DA OPOSIÇÃO AO PEDIDO DE
REGISTRO. INT. HENRIQUE MOURA ROCHA
Procurador: HENRIQUE MOURA ROCHA

No.901913855 01/09/2009
090
Tit.ELIZABETE FERRAZ GAMA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76388646620
*APRESENTE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA DO EXERCÍCIO LÍCITO E
EFETIVO DE ATIVIDADE COMPATÍVEL COM OS
PRODUTOS REIVINDICADOS, TENDO EM VISTA
O PREVISTO NO § 1º DO ART. 128 DA LPI.
(P/OPOSTA)
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.

No.901914037 01/09/2009
185
Tit.VOLCANO - AGROCIÊNCIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05820590000112
*PET.(WB) 810110387923, DE 12/01/2011,
REFERENTE À OPOSIÇÃO À PUBLICAÇÃO DO
PEDIDO. INT. ALVARO LOUREIRO OLIVEIRA.
Procurador: HENRIQUE MOURA ROCHA

No.901913952 01/09/2009

No.901914975 01/09/2009
230
Tit.FORMFER INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
EPP (BR/SC)

351
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06342945000178
*NOME ALTERADO
Procurador: JOSÉ SARMENTO
No.901915289 01/09/2009
400
Tit.AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04491862000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMPLIAR

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 44 consultas médicas [serviços médicos];
assessoria, consultoria e informação em assistência
médica, prestada por médicos e outros especialistas
da área médica; assessoria, consultoria e
informação médica; clínicas médicas; assistência
médica; assessoria, consultoria e informação na
área médica; saúde (serviços de -); laboratório de
análise clínica; assessoria, consultoria e informação
no campo da saúde e da medicina; fisioterapia;
reabilitações físicas, mentais e emocionais [serviços
médicos]; assessoria, consultoria e informação sobre
cuidados médicos; tratamento médico; serviços de
raio-x; perícia médica; exame bacteriológico [análise
clínica]; perícia médica/perito médico-legista; perícia
técnica na área de fisioterapia.
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.901916722 02/09/2009
100
Tit.BRAVO DOIS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10910814000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BRAVO DOIS
NCL(9)
36
aluguel
de
escritórios
[imóveis];administração de condomínio; aluguel de
apartamentos;
avaliação
imobiliária;
gestão
financeira; assessoria, consultoria e informação em
avaliação
imobiliária;
aluguel
de
loja
[imóvel];administração de imóveis; comércio de
imóveis; arrendamento de imóveis; imóveis [compra
e venda de -];incorporação de imóvel
*INCISOS V E XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
814389694.FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE REGISTROS
ANTERIORES DE Nº (S) 826756735 E 826762700,
AINDA NÃO REGISTRADOS, CONSIDERADOS
IGUALMENTE COLIDENTES COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: CAPITAL MARCAS E PATENTES LTDA
No.901916790 02/09/2009
Tit.RONDOJET IND E COM DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA ME (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84588540000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QBRANCA

351

CFE(4) 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 03 lavanderia (produtos para -);produtos
para alvejar roupa; produtos para limpeza; água de
javel
[água
sanitária]
[hipoclorito
de
potássio];alvejantes (produtos -) [lavagem];ácido
clorídrico usado como produto de limpeza; água
sanitária
[água
de
javel]
[hipoclorito
de
potássio];água para tirar mancha
Procurador: FERRARO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
No.901916811 02/09/2009
100
Tit.BRAVO EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETARIAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08563531000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BRAVO
NCL(9) 36 comércio de imóveis; incorporação de
imóvel; administração de imóveis; aluguel de
escritórios [imóveis];avaliação imobiliária; aluguel de
apartamentos;
gestão
financeira;
assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
aluguel
de
loja
[imóvel];administração
de
condomínio; arrendamento de imóveis; imóveis
[compra e venda de -]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI.REG.
814389694.FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE REGISTROS
ANTERIORES DE Nº (S) : 826756735, 826762700,
901916722, AINDA NÃO REGISTRADOS,
CONSIDERADOS IGUALMENTE COLIDENTES
COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: CAPITAL MARCAS E PATENTES LTDA
No.901916862 02/09/2009
351
Tit.INSTITUTO ENDEAVOR BRASIL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03984807000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EAI - Empreendedorismo de Alto Impacto
NCL(9) 41 notícias (agências de -);notícias (agências
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação em edição;
assessoria, consultoria e informação em edição[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação
de
congressos[
informação,
assessoria, consultoria ];serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
apresentação de cursos, treinamentos, palestras e
seminários; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, apresentação de
cursos, treinamentos, palestras e seminários[
informação, assessoria, consultoria ];provimento de
serviços para publicação eletrônica on-line [não
downloadable];provimento
de
serviços
para
publicação eletrônica on-line [não downloadable][
informação, assessoria, consultoria ];congressos
(organização e apresentação de -);congressos
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];educação (informações
sobre -) [instrução];educação (informações sobre -)
[instrução][ informação, assessoria, consultoria
];educação (serviços de -);educação (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];entretenimento;
entretenimento[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino];assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino][ informação, assessoria,
consultoria
];livros
(publicação
de
-);livros
(publicação
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria ];publicação de livros; publicação de
livros[
informação,
assessoria,
consultoria
];conferências (organização e apresentação de );conferências (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação
de
conferências[
informação,
assessoria, consultoria ];publicação on-line de livros
e jornais eletrônicos; publicação on-line de livros e
jornais
eletrônicos[
informação,
assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
ensino; assessoria, consultoria e informação ensino[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.

No.901916897 02/09/2009
Tit.RONDOJET IND E COM DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA ME (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84588540000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BONJOUR

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
03
tecidos
(amaciantes
de
-)
[lavanderia];produtos para enxaguar a roupa
[lavanderia];amaciantes de tecidos [lavanderia]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
819696331.
Procurador: FERRARO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
No.901916919 02/09/2009
175
Tit.NOVA SENSAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10972071000100
*PET. (WEB) 810100279274 DE 18/01/2010, DE
OPOSIÇÃO, POR CARECER DE OBJETO, TENDO
EM VISTA A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE
REGISTRO DE MARCA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901916935 02/09/2009
351
Tit.M4 EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETARIAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09350090000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: M4 PARTICIPAÇÕES
NCL(9) 36 avaliação imobiliária; aluguel de
apartamentos; gestão financeira; administração de
condomínio; comércio de imóveis; arrendamento de
imóveis; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária; incorporação de imóvel;
aluguel de escritórios [imóveis];administração de
imóveis; aluguel de loja [imóvel];imóveis [compra e
venda de -]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PARTICIPAÇÕES".
Procurador: CAPITAL MARCAS E PATENTES LTDA
No.901916994 02/09/2009
100
Tit.M3 PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09629314000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: M3 PARTICIPAÇÕES
NCL(9) 36 assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária; aluguel de escritórios
[imóveis];administração de condomínio; incorporação
de imóvel; avaliação imobiliária; imóveis [compra e
venda de -];administração de imóveis; gestão
financeira; aluguel de loja [imóvel];comércio de
imóveis; aluguel de apartamentos; arrendamento de
imóveis
*INCISOS V E XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S) :
816307156, 816331219, 818341432, 819341159,
819347140.
Procurador: CAPITAL MARCAS E PATENTES LTDA
No.901922463 03/09/2009
Tit.ASSOCIAÇÃO ONDASOL (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07144566000136
*SEDE ALTERADA.
Procurador: PAULO HAUS MARTINS

230

No.901942723 10/09/2009
351
Tit.PONTERRA EXTRAÇÃO DE BARRO LTDA - ME
(BR/SC)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05304205000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PONTERRA
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de minérios
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.901943100 10/09/2009
351
Tit.NOEMIO XAVIER DA SILVEIRA FILHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02849402834
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Isa Pipoca
NCL(9) 28 fantoches; brinquedos; bonecas
(mamadeiras de -);brinquedos de pelúcia; carrossel;
casas de bonecas; bonecas (quartos de -);bonecas
(roupas de -);quartos de bonecas; bonecas
Procurador: O PRÓPRIO.

O PREVISTO NO § 1º DO ART. 128 DA LPI.
(P/OPOSTA)
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.901962074 17/09/2009
041
Tit.REGINA LUCIA AGUIAR DOS SANTOS ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78543279000147
*REFERENTE AO NOME CIVIL "REGINA AGUIAR"
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.901963364 17/09/2009
Tit.LINHA JOVEM CONFECÇÕES LTDA ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03602900000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PATJAN

400

No.901967025 18/09/2009
351
Tit.CONFORTARE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10034088000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONFORTARE COLCHÕES & CIA

No.901943487 10/09/2009
400
Tit.GUERREIRO ATACADISTA DE ALIMENTOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03101823000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GUERREIRO

CFE(4) 26.1.2; 26.1.4; 26.2.7; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 29 charque ou carne seca
;carne em
conserva; mortadela; carne de porco; salgadas
(carnes -);embutido [frios] ;frios [embutido];salame;
carnes salgadas; lingüiça; salsichas
Procurador: NOVA MARCA CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA
No.901944025 10/09/2009
351
Tit.DISTRIBUIDORA RECORD DE SERVIÇOS DE
IMPRENSA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33495771000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EDITORA RECORD
NCL(9) 16 revistas [periódicos];álbuns; publicações
impressas; jornais; livros
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EDITORA "
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.901950769 14/09/2009
180
Tit.SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01890043000152
*PET 810100378425/WB DE 08/12/2010, INCISO I
DO ART. 219 DA LPI [INT: MARCO AURÉLIO
PEDRA DE OLIVEIRA]
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.901956619 15/09/2009
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FARMOGEL
NCL(9) 05 produto antisséptico para
farmacêutico e medicinal
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS

CFE(4) 5.5.19; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 25 praia (roupas de -);túnicas; calças
compridas; camisas; faixas para a cabeça
[vestuário];sutiã para postura sem finalidade
terapêutica; roupa para ginástica [colante];roupões
de banho; uniformes; vestuário; bonés; calças;
calções de banho [sungas];cintos porta-moedas
[vestuário];meias; calção para banho; pulôveres;
saias; toucas de natação; bermudas; camisetas;
casacos [vestuário];coletes [roupa íntima];jaquetas;
lenços de pescoço; luvas [vestuário];malhas
[vestuário];jaleco; camisola; roupas de fantasia;
sungas; artigos de malha [vestuário];pijamas; roupa
íntima; roupas de imitação couro; cintos
[vestuário];cuecas; luvas sem dedos; macacões;
canga; bermuda para prática de esporte; robe;
roupas de couro; sobretudos [vestuário];sutiãs;
combinação [roupa íntima];gorros; roupa de baixo;
roupa para ginástica; suéteres; trajes de banho;
xales; corpete; faixas [vestuário];roupas de banho;
toucas de banho; trajes; viseiras; quimono
[vestuário];baby-doll (todos incluídos nesta classe)
Procurador: UNIF MARCAS E PATENTES LTDA
No.901963925 17/09/2009
Tit.LINHA JOVEM CONFECÇÕES LTDA ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03602900000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JOVEM BRASIL

de baixo; cuecas; pijamas; camisola; trajes de
banho; vestuário ;xales; cintos porta-moedas
[vestuário];luvas sem dedos; meias; jaleco;
pulôveres; roupas de couro; roupas de imitação
couro; toucas de natação; túnicas; bonés; calções de
banho [sungas];cintos [vestuário];coletes [roupa
íntima];faixas
[vestuário];gorros;
malhas
[vestuário];sutiã para postura sem finalidade
terapêutica; roupa para ginástica; roupa para
ginástica [colante];roupas de banho; sungas; toucas
de banho; uniformes; bermudas; calças compridas;
camisas; casacos [vestuário];luvas [vestuário];calção
para banho; canga (todos incluídos nesta classe).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'BRASIL'.
Procurador: UNIF MARCAS E PATENTES LTDA

400

CFE(4) 26.1.4; 26.4.1; 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes; comércio (através de qualquer
meio) de carpetes e tapetes[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de móveis;
comércio (através de qualquer meio) de móveis[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "COLCHÕES" E "CIA"
Procurador: PATRICIA PAYERAS SUMAN
No.901969370 21/09/2009
Tit.G.J. HERMOGENES -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11014786000112
*NOME ALTERADO
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

230

No.901970735 21/09/2009
Tit.BRAND FINANCE PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8464170
*CED. - BRAND VALOR CONSULTORIA EM
FINANÇAS E MARKETING LTDA
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD

235

No.901973203 22/09/2009
180
Tit.SORAIA MEDEIROS MARCELINO RUFINO ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85334241000120
*PET 810110443003/WB DE 12/07/2011, INCISO I
DO ART. 219 DA LPI [INT: MORAES &
GONÇALVES ADVOGADOS]
Procurador: O PRÓPRIO.

351

uso

No.901959030 16/09/2009
090
Tit.ELIZABETE FERRAZ GAMA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76388646620
*APRESENTE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA DO EXERCÍCIO LÍCITO E
EFETIVO DE ATIVIDADE COMPATÍVEL COM OS
PRODUTOS REIVINDICADOS, TENDO EM VISTA

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 25 sutiãs; trajes; camisetas; corpete;
sobretudos [vestuário];viseiras; jaquetas; lenços de
pescoço; macacões; bermuda para prática de
esporte;
saias;
artigos
de
malha
[vestuário];combinação [roupa íntima];baby-doll;
praia (roupas de -);robe; roupa íntima; roupas de
fantasia; roupões de banho; suéteres; calças; faixas
para a cabeça [vestuário];quimono [vestuário];roupa

No.901973203 22/09/2009
351
Tit.SORAIA MEDEIROS MARCELINO RUFINO ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85334241000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SORAIA MODA INTIMA
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NCL(9) 41 televisão (programas de entretenimento
de -);televisão (programas de entretenimento de -)[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PROGRAMA"
Procurador: ALBERTO ANDRE LASCH
No.902000934 01/10/2009
400
Tit.HAYAT NEGÓCIOS E FRANCHISISNG LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09096679000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: R REZENDE FRANCHISING
CFE(4) 8.7.14
NCL(9) 35 distribuição de amostras; assessoria em
gestão de negócios; promoção de vendas [para
terceiros]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MODA INTIMA "
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901973483 22/09/2009
400
Tit.A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV
LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27063726000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTAÇÃO ESPORTE
NCL(9) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];divertimento;
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; roteirização (serviços de -);agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não);agência de notícias/jornalismo
(se for elaboração de reportagens fotográficas ou
não)[ assessoria ];serviços de imagem digital;
televisão (programas de entretenimento de );televisão (programas de entretenimento de -)[
consultoria ];videoteipe (edição de -);repórter
(serviço de -) [agência de notícia];editoração
eletrônica; informações sobre entretenimento
[lazer];organização de competições [educação ou
entretenimento];serviços
de
concepção
de
programas de tv/rádio; assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer];notícias
(agências de -);produção de filme; seminários
(organização e apresentação de -);edição de
videoteipe; espetáculos ao vivo (apresentação de );rádio (programas de entretenimento de -);rádio
(programas de entretenimento de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download];jornalismo
(reportagens);competições
desportivas (organização de -);rádio e televisão
(produção de programas de -);rádio e televisão
(produção de programas de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];recreação (informações
sobre -);televisão e rádio (produção de programas de
-);vídeos (produção de -);assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
conferências (organização e apresentação de );entretenimento; espetáculos (serviços de );organização de competições desportivas; produção
de programas de rádio e televisão; produção de
programas de rádio e televisão[ informação,
assessoria, consultoria ];produção de vídeos; shows
(produção de -);shows (produção de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];simpósios (organização e
apresentação de -);congressos (organização e
apresentação
de
-);entretenimento
[lazer]
(informações sobre -);assessoria, consultoria e
informação em edição; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social
Procurador: CARLOS ALBERTO RIZZO
No.901979775 23/09/2009
351
Tit.E.V.N. AUTOMAÇÃO E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01227689000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOPO EVN SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 manutenção de software de computador;
software de computador (atualização de -);software
de computador (manutenção de -);elaboração
[concepção] de software de computador; elaboração
[concepção] de software de computador[ consultoria
];hardware de computador (consultoria em -)[
consultoria ];software de computador (instalação de );dados (recuperação de -) [informática];consultoria
em hardware de computador; consultoria em
hardware de computador[ consultoria ];recuperação
de dados [informática];recuperação de dados
[informática][ consultoria ];software de computador
(elaboração [concepção] de-)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO "
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.901981419 24/09/2009
175
Tit.JULIANA O. CAIRES COSMÉTICOS EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11040380000104
*PET. (WB) 810110423671 DE 20/05/2011, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA O
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.901990337 28/09/2009
351
Tit.TDEC REDES DE COMPUTADORES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06093568000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TDEC NETWORK GROUP

CFE(4) 27.5.9
NCL(9) 37 instalação e reparo de aparelhos
elétricos; instalação, manutenção e reparo de
máquinas e equipamentos de escritório; assistência
técnica e manutenção de computador [hardware]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "NETWORK" E "GROUP".
Procurador: FRANCISCO TOSHIO OHNO
No.901991996 28/09/2009
351
Tit.CONFECÇÕES FONTE DE ALEGRIA LTDA EPP
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00100959000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FONTE DE ALEGRIA
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.901997498 30/09/2009
351
Tit.ENGEL COMUNICAÇÃO LTDA ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10872098000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROGRAMA RECONSTRUÇÃO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informações
sobre franchising [gestão comercial];assessoria,
consultoria e informação na implantação e
viabilização de sistema de franquia; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
franquia, exceto licenciamento da propriedade
intelectual [gestão comercial]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'FRANCHISING'.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902002201 01/10/2009
400
Tit.ARBOVITAE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05925718000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BFW Beauty From Within
NCL(9) 03 loções para uso cosmético; cosméticos;
xampus; pele (produtos cosméticos para cuidados
da -);pomadas para uso cosmético
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BEAUTY".
Procurador: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
No.902002236 01/10/2009
400
Tit.ARBOVITAE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05925718000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BFW Beauty From Within
NCL(9) 05 alimentos dietéticos (preparações para -)
adaptados para uso medicinal; bebidas medicinais;
dietéticos (alimentos -) adaptados para uso
medicinal; vitaminas (preparações para -);ervas
medicinais; chás medicinais; comestíveis (fibras
vegetais
-)
[não
nutritivas];nutricionais
(complementos -) para uso medicinal; vegetais
(fibras -) comestíveis [não nutritivas];gelatina para
uso medicinal; linhaça (farinha de -) para uso
farmacêutico; medicinais (bebidas -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BEAUTY".
Procurador: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
No.902002392 01/10/2009
175
Tit.MOLEZA COMERCIAL LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05617136000169
*PET. (WB) 810100276644 DE 08/01/2010, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA O
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO.
INT(S). BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL S/C
LTDA
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902002511 01/10/2009

400
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Tit.ARBOVITAE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05925718000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BEAUTY FROM WITHIN
NCL(9) 30 biscoitos; caramelos [doces];soja (farinha
de -);alimentos farináceos; cereais (preparações
feitas com -);confeitos; chá (bebidas à base de );bombons; doces [confeitos]
Procurador: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
No.902002619 01/10/2009
400
Tit.ARBOVITAE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05925718000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BFW BEAUTY FROM WITHIN
NCL(9)
30
soja
(farinha
de
-);doces
[confeitos];cereais (preparações feitas com -);chá
(bebidas à base de -);alimentos farináceos;
caramelos [doces];confeitos; biscoitos; bombons
Procurador: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
No.902010166 05/10/2009
Tit.MOVI & ART PRODUÇOES
CINEMATOGRAFICAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46397220000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOVIE&ART

351

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1
NCL(9) 41 produção de shows; edição de videoteipe;
produção de filme; filmagem em vídeo; produção de
vídeos; distribuição de filmes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "MOVIE" E "ART" ISOLADAMENTE
Procurador: J. BARONE E PAPA, ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902012991 06/10/2009
Tit.ENESA ENGENHARIA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48785828000129
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400

CFE(4) 1.1.1; 26.1.2; 27.5.1
NCL(9)
35
promoção
de
vendas
[para
terceiros];promoção de vendas [para terceiros][
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de vidro bruto ou semiacabado; comércio (através de qualquer meio) de
vidro
bruto
ou
semi-acabado[
informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de membros,
olhos ou dentes artificiais; comércio (através de
qualquer meio) de membros, olhos ou dentes
artificiais[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
e instrumentos ópticos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ÓTICA "
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO
No.902018833 08/10/2009
097
Tit.JALES JOSE DE OLIVEIRA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03243687000184
*REAPRESENTE PROCURAÇÃO CONTENDO
PODERES EXPRESSOS PARA "DESISTIR" DO
PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA,
OBSERVANDO QUE O INSTITUTO DA
"RENÚNCIA" NÃO SE APLICA A ESTA
FINALIDADE. REFERENTE A PET. (WB)
810100293281, DE 25/02/2010
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 2.7.25
NCL(9) 45 representação e defesa de causas de
caráter social, defesa dos direitos humanos, defesa
do meio ambiente, defesa das minorias étnicas
perante órgãos da administração pública ou diante
da opinião pública
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PARTENTES E
MARCAS LTDA
No.902015567 07/10/2009
Tit.LICENCIAR LICENCIAMENTOS LTDA ME.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06921396000196
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120121665, DE
27/07/2012.
Procurador: AGOSTINHO DE MELO

No.902017853 07/10/2009
351
Tit.FRANCISCO MARCELO TEIXEIRA GOIS - ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04443308000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OE ÓTICA EMANUEL

CFE(4) 27.5.12
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CALÇADOS "
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902023055 09/10/2009
100
Tit.J.C.SHOWS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04881990000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: YASMIN MENDES FARIAS
NCL(9) 25 luvas [vestuário];meias; saias; sandálias;
calçados
*;bermudas;
camisetas;
cintos
[vestuário];coletes; malhas [vestuário];camisola;
praia (roupas de -);roupa íntima; trajes de banho;
confeccionado (vestuário -);macacões; pijamas;
camisas; artigos de malha [vestuário];casacos
[vestuário];chapéus, bonés etc; roupa para ginástica;
vestuário *;blazers [vestuário];calças; roupas de
banho; calçados em geral *;jaquetas; jérseis
[vestuário]
*INCISO XV E XIX DO ART. 124 DA LPI REG
825978920
Procurador: MÁRIO SEBASTIÃO BRAGA AMORIM
No.902025457 12/10/2009
175
Tit.SEBASTIÃO SOUZA DOS SANTOS (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10946414000161
*PET. (WB) 810100287820 DE 19/02/2010 E PET.
(WB) 810100350734 DE 17/09/2010, POR
CARECEREM DE OBJETO, TENDO EM VISTA O
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO.
INT(S). LANIR ORLANDO E CUSTÓDIO DE
ALMEIDA LTDA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902026496 13/10/2009
230
Tit.RGF ENTRETENIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07697989000183
*NOME ALTERADO
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902026860 13/10/2009
Tit.RODRIGO MAGALHÃES ARGOSO
GONÇALVES - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03900273000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAMBA GUARULHOS

351

No.902020862 08/10/2009
230
Tit.OESTESUL TRANSPORTES LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06281008000150
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.902022717 09/10/2009
Tit.DARCI MARIA DE PAULA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10824669000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRESSÉ CALÇADOS

351

155
CFE(4) 2.7.16; 22.1.1; 22.1.15; 27.5.1
NCL(9) 41 organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário];organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário][ informação,
assessoria, consultoria ];produção de shows;
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produção de shows[ informação, assessoria,
consultoria ];planejamento de festas; planejamento
de festas[ informação, assessoria, consultoria
];organização de bailes; organização de bailes[
informação, assessoria, consultoria ];organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos[ informação, assessoria, consultoria
];apresentação
de
espetáculos
ao
vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo[ informação,
assessoria,
consultoria
];entretenimento;
entretenimento[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAMBA"
Procurador: CONTINENTAL MARCAS E PATENTES
S/C LTDA

No.902040740 16/10/2009
175
Tit.DYELL VIDEO ACESSÓRIOS PARA
LOCADORA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06951376000320
*PET. (WB) 810100281922 DE 27/01/2010, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA O
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO.
INT(S). MARPA CONSULTORIA & ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902056662 23/10/2009
Tit.TEXTIL H B LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85243640000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FRUTO DO DESEJO

400

CFE(4) 5.7.8; 5.7.23; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário (incluídos nesta classe).
Procurador: WANDERLEI CARDOSO

No.902032607 14/10/2009
Tit.NOVARTIS AG. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0343706
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LANSOHEXAL
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO

351

No.902032623 14/10/2009
Tit.NOVARTIS AG. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0343706
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOTAHEXAL
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO

351

No.902035487 15/10/2009
Tit.APEC-COMERCIO, SERVIÇOS E
DISTRIBUIÇÃO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10826145000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARVÃO FAVORITO

351

No.902064410 27/10/2009
230
Tit.NESCHER BRASIL COMÉRCIO DE FILTROS E
LUBRIFICANTES LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10716621000120
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902068415 28/10/2009
235
Tit.PELE COMERCIO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44971133000180
*CED.1 - MONTAG DIVULGAÇÃO LTDA.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

No.902027026 13/10/2009
400
Tit.RIST COMERCIO DE CONGECÇÕES LTDA-ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09061828000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BEACH BOARD

CFE(4) 2.1.8; 26.1.14; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA

mãos; camisas; camisetas; confeccionado (vestuário
-);malhas [vestuário];meias; saias; bermudas;
macacões
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DESIGN".
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME

No.902056689 23/10/2009
Tit.TEXTIL H B LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85243640000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRUTO DO DESEJO

400

No.902087789 04/11/2009
100
Tit.FABRICIO AMBROSI REIS (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01886423580
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GALERA DA VIBE
NCL(9) 41 entretenimento; espetáculos (serviços de
-);shows (produção de -);animação de festa; banda
de música [serviços de entretenimento];grupo
musical; entretenimento [lazer] (informações sobre );espetáculos ao vivo (apresentação de -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
824108060.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902092570 04/11/2009
100
Tit.VOYAGE À LA CARTE AGENCIAMENTO E
TURISMO LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09590482000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: viajarnet

CFE(4) 5.7.8; 5.7.23; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.902061500 26/10/2009
400
Tit.LUCCA VASCONCELLOS INDUSTRIA E
COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10997975000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LUCCA VASCONCELLOS DESIGN

CFE(4) 27.5.23
NCL(9) 39 aluguel de veículos[ informação ];reservas
para viagens[ informação ];assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo[ informação
];transporte aéreo[ informação ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
901951404.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902093231 05/11/2009
100
Tit.MADAME BUTTERFLY CONFECÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11164230000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M. MADAME BUTTERFLY

CFE(4) 1.15.5
NCL(9) 44 assessoria, consultoria e informações
sobre florestamento e reflorestamento
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CARVÃO"
Procurador: LEONARDO BRAGA DE MIRANDA

CFE(4) 26.4.7; 26.11.2
NCL(9)
25
blazers
[vestuário];capuzes
[vestuário];casacos [vestuário];gravatas; lenços de
pescoço;
sobretudos
[vestuário];luvas
[vestuário];echarpe; calças; jaleco; chapéus, bonés
etc; cintos [vestuário];coletes; meias-calças; artigos
de malha [vestuário];cachecóis; calças compridas;
jaquetas; mantilhas; vestuário *;agasalhos para as
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Tit.Z2M2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11181538000166
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: WAGNER ALENCAR DOMINGOS

Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR

No.902116649 13/11/2009
400
Tit.RESTAURANTE E CHURRASCARIA 477 LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50536929000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHURRASCARIA 477

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; distribuição de brindes; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
901315834.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902093436 05/11/2009
235
Tit.MTR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS
LTDA - EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13354039000159
*CED.1 - JULIO CESAR DA SILVA ME
Procurador: ALGO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.
No.902094785 05/11/2009
Tit.PADEIRO HOLANDES COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07507119000102
*CED.1 - MARKA TOP LICENCIAMENTOS E
REGISTROS LTDA ME
Procurador: JEAN CARLO ROSA

235

No.902099124 06/11/2009
210
Tit.SAKATA SEED SUDAMÉRICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62196167000127
*INDEFERIMENTO
Procurador: SIGILO`S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.902099140 06/11/2009
210
Tit.SAKATA SEED SUDAMÉRICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62196167000127
*INDEFERIMENTO
Procurador: SIGILO`S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.902099469 06/11/2009
235
Tit.SPAZZIO JURERE COMERCIO E SERVICOS
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10940923000187
*CED.1 - GANESHA LIVRARIA E CAFE LTDA EPP
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902100750 08/11/2009
175
Tit.FRANCISCO RUBENS ALMEIDA DE AZEVEDO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03400176869
*PET. (SP) 018100009591 DE 19/03/2010, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA O
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO.
INT(S). FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902102311 09/11/2009
175
Tit.ARMARIUS DESIGN LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92979459000105
*PET. (WB) 810110443584 DE 13/07/2011, POR
CARECER DE OBJETO, UMA VEZ QUE A
ALTERAÇÃO REQUERIDA, JÁ FOI ANOTADA NA
RPI 2206 DE 16/04/2013. * INT. PAULO AFONSO
PEREIRA.
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.902110675 11/11/2009

150

No.902121464 16/11/2009
351
Tit.VIVA EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10642915000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BABYCLETA
NCL(9) 28 veículos de brinquedo de controle remoto;
veículos de brinquedos; miniaturas de veículos;
veículo
para
entretenimento
e
diversão
(brinquedo);modelos de veículos [miniaturas]
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.902125362 17/11/2009
Tit.SPORT CLUB INTERNACIONAL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92894500000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VISITA COLORADA

CFE(4) 27.1.1
NCL(9) 43 alimentação natural, macrobiótica
[preparação
de
alimentos
para
consumo];acampamento
(provimento
de
acomodações em -);assessoria consultoria e
informação
em
culinária;
churrascaria
[restaurante];churrascaria [restaurante][ consultoria
];cantinas; restaurantes; lanchonetes; acomodações
temporárias (aluguel de -);cafés [bares];cafeterias;
restaurantes de auto-serviço; bar (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CHURRASCARIA".
Procurador: MARCO ANTÔNIO VELLOSO COSTA
FERREIRA
No.902118633 13/11/2009
100
Tit.GUILHERME RIGON PEDRINI (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90005910072
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Pedrini
NCL(9) 43 churrascaria [restaurante]; cantinas;
lanchonetes;
restaurantes
de
auto-serviço;
restaurantes; bufê (serviço de -); bar (serviços de -);
cafés [bares]; cafeterias.
*INC. XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS. 810664402
E 824421132.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902119567 16/11/2009
Tit.KIMONOS SHIROI LTDA - EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80833346000100
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: LUCIANO SALVIATO

230

No.902121430 16/11/2009
351
Tit.VIVA EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10642915000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BABYCLETA
NCL(9) 12 bicicletas, triciclos, etc (quadros de -)
[chassi];câmaras de ar para bicicletas, triciclos, etc;
cestas adaptadas para bicicletas, triciclos, etc;
estribos de bicicletas, triciclos, etc; quadros de
bicicletas, triciclos, etc [chassi];raios de rodas de
bicicletas, triciclos, etc; redes para bicicletas,
triciclos, etc; bicicletas, triciclos, etc (correntes de );bombas de bicicletas, triciclos, etc; cestas para
bicicletas, triciclos, etc; bicicletas, triciclos, etc (freios
de -);bicicletas, triciclos, etc. (selins de );engrenagens para bicicletas, triciclos, etc; triciclos;
bicicletas, triciclos etc; correntes de bicicletas,
triciclos, etc; rodas para bicicletas, triciclos, etc;
campainhas para bicicletas, triciclos, etc; manivelas
para bicicletas, triciclos, etc; pedais para bicicletas,
triciclos, etc; pneus de bicicletas, triciclos, etc; aros
de roda de bicicletas, triciclos, etc; selins para
motocicletas, bicicletas, triciclos, etc; pneus sem
câmara de ar para bicicletas, triciclos, etc; guidões
de bicicletas, triciclos, etc

400

CFE(4) 6.7.25; 7.5.9; 24.17.25; 27.5.1
NCL(9) 41 organização de competições desportivas;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; provimento de instalações desportivas;
aluguel de estádios; academias [educação];clubes
(serviços de -) [lazer ou educação];acampamentos
desportivos (serviços de -)
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902130773 19/11/2009
235
Tit.SANDRA SHIMAZAKI KRISTIANSEN (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11962978000150
*CED.1 - SANDRA SHIMAZAKI KRISTIANSEN
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902130790 19/11/2009
235
Tit.SANDRA SHIMAZAKI KRISTIANSEN (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11962978000150
*CED.1 - SANDRA SHIMAZAKI KRISTIANSEN
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902132059 19/11/2009
400
Tit.MILI S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78908266000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MILI
NCL(9) 05 fraldas higiênicas para incontinentes
Procurador: SENIOR'S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA ME.
No.902134140 19/11/2009
400
Tit.MARKESTRAT ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05656545000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MARKESTRAT
NCL(9) 35 marketing (estudos de -);pesquisa de
marketing
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902140370 24/11/2009
400
Tit.FERRAZ CONFECÇÕES LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06190682000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FATO CONSUMADO
NCL(9) 25 toucas de banho; trajes; túnicas;
bermudas; calções de banho [sungas];coletes;
impermeáveis (roupas -);jérseis [vestuário];praia
(roupas de -);roupas de imitação couro;
suspensórios; uniformes; vestuário *;camisetas;
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jaquetas;
sobretudos
[vestuário];aventais
[vestuário];banho (toucas de -);camisas (palas para );lenços de pescoço; meias; pescoço (lenços de );roupa para ginástica [colante];roupas de banho;
suéteres; togas; turbantes; artigos de malha
[vestuário];banho (roupões de -);bonés; cachecóis;
capuzes [vestuário];ciclistas (vestuário para );fantasia
(roupas
de
-);gravatas;
luvas
[vestuário];paletós; sungas; toucas de natação;
agasalhos para as mãos; blazers [vestuário];calças;
calças compridas; combinações [vestuário];luvas
sem dedos; mantilhas; roupões de banho; ternos;
ginástica
(roupa
para
-)
[colante];malhas
[vestuário];porta-moedas
(cintos
-)
[vestuário];pulôveres; roupas de fantasia; saias;
banho (calções de -);capotes; camisa (punho de );camisas; casacos [vestuário];enxovais de bebês;
faixas [vestuário];gorros; guarda-pós; macacões;
parcas; pijamas
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.902141740 24/11/2009
230
Tit.MODA ELEGANTE ARARAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44207009000143
*NOME ALTERADO.
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.902161733 02/12/2009
Tit.JF PESCADOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10917997000100
*SEDE ALTERADA.
Procurador: JULIO GONÇALVES

230

No.902161806 02/12/2009
230
Tit.CHAMPIONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07229643000150
*NOME ALTERADO.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902170406 04/12/2009
155
Tit.J. CENTRO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08165676000147
*PET 850120181575/WB DE 23/10/2012
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902171798 04/12/2009
155
Tit.UNICO UNIFORMES PROFISSIONAIS
PERSONALIZADOS E ARTIGOS DO VESTUARIO
E ACESSORIOS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04037490000151
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120104926, DE
05/07/2012.
Procurador: ADILSON GABARDO
No.902171860 04/12/2009
155
Tit.MARIANA FREIRE PALHA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03211685693
*PET 810100359749/WB DE 20/10/2010
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902176102 07/12/2009
Tit.PRIORITY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11393068000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: M MAKETECH

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 dvd, disco digital de vídeo; gravadores de
fita; periódico em fita ou em cd-rom; computador
(periféricos de -);ópticos (suportes -) para dados;
dvd, disco digital de vídeo - aparelho; magnéticos
(suportes -) para dados; cd-rom [disco];dados
(suportes magnéticos para -);discos ópticos;
aparelho
para
cd;
computadores;
ópticos
(instrumentos
e
aparelhos
-);videocassetes
(aparelhos
de
-);processamento
de
dados
(dispositivos para -);compactos (discos -) [áudio e
vídeo];discos compactos [áudio e vídeo];leitores
[equipamentos de processamentos de dados];cd-rom
[drive]
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902179616 08/12/2009
155
Tit.Z-DEA DESENVOLVIMENTO, CONSULTORIA E
VENDA DE IDEIAS E NEGÓCIOS LTDA - ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11221693000169
*PET(WB) 810100353701DE 27/09/2010
Procurador: MORAES & GONÇALVES
ADVOGADOS
No.902184954 10/12/2009
010
Tit.PASSO CERTO REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA ME. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04439117000127
*SUFICIENTEMENTE LEGÍVEL, OUTORGADA
PELA REQUERENTE DESTE PEDIDO, PASSO
CERTO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
ME., UMA VEZ QUE ESTA EXIGÊNCIA ANTECEDE
O EXAME DE TRANSFERÊNCIA DA MARCA.
Procurador: SENIOR'S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA ME.

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de
simpósios;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];organização e apresentação de
conferências; recreação (informações sobre );serviços de educação, prestados a título de
assistência
social;
serviços
de
lazer
e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; distribuição de brinquedos para caridade;
organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de seminários; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários; organização e apresentação
de congressos; teatro de variedades [espetáculos
musicais]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "YOSAKOI SORAN" E "BRASIL".
Procurador: RICARDO SERAFIM
No.902189239 11/12/2009
230
Tit.SENSATEZZA CALÇADOS LTDA. ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10783963000162
*NOME ALTERADO.
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902189450 11/12/2009
400
Tit.COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA EPP
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08080879000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BATERIAS FREITAS

No.902185845 10/12/2009
155
Tit.CAROSELLO COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11164177000140
*PET 810110418583/WB DE 02/05/2011
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902188577 11/12/2009
100
Tit.LUCIENE MARTINS LOPES (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01370582000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MASSAGEM EXECUTIVA
NCL(9) 44 assessoria, consultoria e informação
sobre beleza; assessoria, consultoria e informação
sobre beleza[ informação, assessoria, consultoria
];spa
[serviços médicos ou estéticos];estética
[tratamento da pele e cabelo];estética [tratamento da
pele e cabelo][ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
massagem; assessoria, consultoria e informação em
massagem[ informação, assessoria, consultoria
];massagem; massagem[ informação, assessoria,
consultoria ];estética facial e corporal; estética facial
e corporal[ informação, assessoria, consultoria
];serviços de saúde em spa
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI, REG
Procurador: PABLO SILVEIRA BLANC
No.902188933 11/12/2009
400
Tit.ASSOCIAÇÃO YOSAKOI SORAN DO BRASIL
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07951012000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: YOSAKOI SORAN BRASIL

CFE(4) 4.5.5; 27.5.1
NCL(9) 09 baterias elétricas para veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BATERIAS".
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902189859 11/12/2009
Tit.ALCOR CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04123133000106
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: O PRÓPRIO.

230

No.902191551 14/12/2009
Tit.I. T. MÍDIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02053099000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FINANCIAL WEB

351
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Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902198025 16/12/2009
230
Tit.QVS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ELETRONICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07071187000163
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 aluguel de espaço publicitário; aluguel de
espaço
publicitário[
informação,
assessoria,
consultoria ];informações de negócios; informações
de negócios[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FINANCIAL WEB"
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.902193554 14/12/2009
230
Tit.LOGITRADE REPRESENTAÇÃO
TRANSPORTES E COMÉRCIO INTERNACIONAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01115705000117
*SEDE ALTERADA.
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.902193619 14/12/2009
Tit.DATTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09565004000191
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: NOVA MARCA CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA

230

No.902193821 14/12/2009
400
Tit.ANFAL PET - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
FABRICANTES DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
DE ESTIMAÇÃO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43566413000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERNATIONAL PET FAIR

CFE(4) 3.1.6; 3.1.8; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -);organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; congressos (organização e apresentação
de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INTERNATIONAL PET FAIR".
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902194500 14/12/2009
Tit.MARDANI COMERCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09339166000101
*SEDE ALTERADA.
Procurador: ÉLIO HAAS

230

No.902194534 14/12/2009
Tit.AUREO NEVES DOS REIS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55634397634
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Cliodent
NCL(9) 44 odontologia; odontologia
dentista]

400

No.902199048 16/12/2009
Tit.ANA CATARINA RABELO DE MENEZES
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61597775487
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DI ANNI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 14 penduricalhos [jóias e bijuterias];pulseiras
[jóias e bijuterias];joalheria / bijuteria (artigos de );tiara
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REGS. 819224103 E
828624186.
Procurador: GERALDO MAYRINCK MONTEIRO DE
ANDRADE
No.902199447 16/12/2009
Tit.VOITIL PANEK (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10564374000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARPA

400

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 17 látex [borracha];sintética (borracha );borracha sintética; isolantes; juntas de vedação;
fluido destinado exclusivamente para calafetar e
vedar; anéis de vedação; isolantes (fita e faixa );luvas não metálicas para canos; vedação (juntas de
-);argola de borracha para vedação ;asbesto
[vedação];flexíveis (tubos -), não metálicos; aro de
borracha para vedação; calor (materiais não
condutores para conservar -);canos (materiais não
metálicos de reforço para -);isolantes (luvas -);não
condutores (materiais -) para conservar calor;
braçadeira de borracha para cano; bocais de
recipientes (juntas de borracha para -);cilindros
(juntas para -);compostos selantes para juntas; tubos
flexíveis, não metálicos; embalagens de borracha;
adesivo para junta de motor; válvulas de chapeletas
de borracha; guta-percha; borracha (mangas de -)
para proteção de partes de máquinas; borracha,
bruta ou semitrabalhada; válvulas de borracha ou
fibra
vulcanizada;
empanque
para
junta
[vedante];junta não metálica; massa vedante; anéis
de borracha; camisas não metálicas para canos;
conexões não metálicas para canos
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões "OPTIMO" e "SELLADO".
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.902203215 17/12/2009
295
Tit.COOPERATIVA ODONTOLÓGICA VALE DO CAÍ
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01041724000146
*ARQUIVAMENTO, PUBLICADA NA RPI 2193, DE
15/01/2013, TENDO EM VISTA A INTERPOSIÇÃO
TEMPESTIVA DE PETIÇÃO.
Procurador: LINCOLN GRIGÓRIO PINTO

CFE(4) 1.15.5; 27.5.1
NCL(9) 11 fornalhas [lareiras];churrasqueiras elétrica
e não elétricas; assador comercial e industrial;
aquecimento (aparelhos de -);fornos de padarias;
fornos [cozedores];lareiras [domésticas];fornalhas
(acessórios moldados para -);fornalhas de cozinha
[fogões];fornalhas,
exceto
as
usadas
para
experiências;
caldeiras
[exceto
peças
de
máquinas];cozinhar (aparelhos e instalações para );fornos, exceto os usados para experiências;
churrasqueiras; fogareiros; fornos (acessórios
moldados para -);fornos (suportes para -);forno e
fornalha industrial; grelhas para cozinhar; fogões de
cozinha; lareiras; barras de fornalha; barras de
grelha; fogões [aparelhos de aquecimento]
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902200364 16/12/2009
Tit.JUNTAS ILLINOIS S.A.I.C.F. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7304498
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ILLINOIS OPTIMO SELLADO

[cirurgião-

100

No.902210602 18/12/2009
155
Tit.ILS ENTRETENIMENTOS LTDA (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07068968000107
*PET 850110040314/WB DE 09/12/2011
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902215671 21/12/2009
400
Tit.ELETROINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
- ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05395575000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E I ELETROINOX

351

CFE(4) 27.5.1; 27.5.10,17
NCL(9) 40 tratamentos de materiais a saber:
eletropolimento técnico, eletropolimento estético,
lixamento e polimento mecânico, decapagem e
passivação química e limpeza química.
Procurador: GERSON TERTULIANO GOMES
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No.902217658 22/12/2009
400
Tit.NUTRALIMENTAR LTDA.-EPP (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13036559000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GLOBAL SPORTS
NCL(9) 05 ervas (chás de -) para uso medicinal;
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal ;preparações farmacêuticas; chá de erva
medicinal; matéria prima para a indústria
farmacêutica
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.902224581 28/12/2009
100
Tit.NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA
LAZER LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08712193000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NEWTON ENERGIA EM SUAS MÃOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; representação comercial;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: TÂNIA REGINA VILA-FLOR BATISTA
No.902224590 28/12/2009
100
Tit.NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA
LAZER LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08712193000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEWTON ENERGIA EM SUAS MÃOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 28 aparelhos para reabilitação; bola para
aliviar o estresse [para exercitar as mãos];exercícios
físicos (aparelhos para -);aparelho para tração
[ginástica];aparelho de musculação; musculação
(aparelhos para -)
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: TÂNIA REGINA VILA-FLOR BATISTA
No.902228390 29/12/2009
Tit.RAULAN DA SILVA VIDAL 65592875487
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14182312000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RHANDIK

400

CFE(4) 26.4.12; 27.5.1
NCL(9)
25
saias;
artigos
de
malha
[vestuário];bandanas; camisetas; macacões; bonés;
jaquetas; bermudas; calças; camisas; capotes;
coletes; calças compridas
Procurador: DILERMAR RIBEIRO SCHAEWER

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas
Procurador: ROSANGELA CROVATO TOLENTINO
DE ALMEIDA

No.902232347 05/01/2010
010
Tit.COMPORTA-PAINEIS DECORATIVOS LTDA.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77048015000154
*COMPROVE DOCUMENTALMENTE A EMPRESA
REQUERENTE "COMPORTA-PAINÉIS
DECORATIVOS LTDA", ATRAVÉS DE PETIÇÃO
POR ESTA PROTOCOLADA, EXERCER EFETIVA
E LICITAMENTE ATIVIDADE COMPATÍVEL COM
TODOS OS PRODUTOS ESPECIFICADOS,
OBSERVADO QUE O EXAME DE
TRANSFERÊNCIA DA MARCA SE DARÁ
POSTERIORMENTE.
Procurador: PARRON BUIAR ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM PROP. INDUSTRIAL E
INTELECTUAL LTDA

No.902242903 11/01/2010
150
Tit.FRANCISCO RUBENS ALMEIDA DE AZEVEDO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03400176869
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902232401 05/01/2010
010
Tit.COMPORTA-PAINEIS DECORATIVOS LTDA.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77048015000154
*COMPROVE DOCUMENTALMENTE A EMPRESA
REQUERENTE "COMPORTA-PAINÉIS
DECORATIVOS LTDA", ATRAVÉS DE PETIÇÃO
POR ESTA PROTOCOLADA, EXERCER EFETIVA
E LICITAMENTE ATIVIDADE COMPATÍVEL COM
TODOS OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS,
OBSERVADO QUE O EXAME DE
TRANSFERÊNCIA DA MARCA SE DARÁ
POSTERIORMENTE.
Procurador: PARRON BUIAR ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM PROP. INDUSTRIAL E
INTELECTUAL LTDA
No.902232444 05/01/2010
010
Tit.COMPORTA-PAINEIS DECORATIVOS LTDA.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77048015000154
*COMPROVE DOCUMENTALMENTE A EMPRESA
REQUERENTE "COMPORTA-PAINÉIS
DECORATIVOS LTDA", ATRAVÉS DE PETIÇÃO
POR ESTA PROTOCOLADA, EXERCER EFETIVA
E LICITAMENTE ATIVIDADE COMPATÍVEL COM
TODOS OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS,
OBSERVADO QUE O EXAME DE
TRANSFERÊNCIA DA MARCA SE DARÁ
POSTERIORMENTE.
Procurador: PARRON BUIAR ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM PROP. INDUSTRIAL E
INTELECTUAL LTDA
No.902233173 05/01/2010
400
Tit.BUZUGUITAS MODAS E CONFECCOES LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09120991000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BZ BUZUGUITAS

No.902243624 12/01/2010
235
Tit.UN1ONE AGROINDUSTRIA LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14083691000149
*CED.1 - EDISON RAMOS DA SILVA
Procurador: FERNANDA SILVA ALVES
No.902245333 12/01/2010
351
Tit.LUIS FERNANDO GONZALEZ STALKER (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7364245
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOVE ON PUNTA DEL ESTE

CFE(4) 26.2.3; 27.5.1
NCL(9) 41 entretenimento
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902245350 12/01/2010
351
Tit.LUIS FERNANDO GONZALEZ STALKER (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7364245
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOVE ON PUNTA DEL ESTE

CFE(4) 26.2.3; 27.5.1
NCL(9) 43 restaurantes; aluguel de acomodações
temporárias; reservas de acomodações temporárias;
bar (serviços de -)
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902245929 12/01/2010

400
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Tit.ROTOPLAST INDÚSTRIA DE
CLIMATIZADORES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09176237000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLIMAOESTE
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DA LPI. LEMBRAMOS QUE ESTA EXIGÊNCIA
REFERE-SE TAMBÉM AOS DEMAIS PROCESSOS
RELACIONADOS E O NÃO CUMPRIMENTO
DESTA ACARRETARÁ PENALIDADES PARA
TODOS. * INT. PABLO SILVEIRA BLANC
Procurador: PABLO SILVEIRA BLANC
No.902252496 15/01/2010
241
Tit.SANTHER - FÁBRICA DE PAPEL SANTA
THEREZINHA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61101895000145
*CAR. EX.REC. 820138487
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de ventilação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de aquecimento;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de refrigeração
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.902245945 12/01/2010
100
Tit.CLINIAFAGU CLINICA MEDICA LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11263034000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLINIAFAGU SAÚDE

No.902254618 18/01/2010
351
Tit.UNILEVER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0271284
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARVELLA
NCL(9) 11 ar (instalações para filtragem de );esterilizadores de água; filtros para água potável;
resfriamento (aparelhos e instalações para );resfriamento (instalações de -) para água; filtragem
de água (aparelhos para -);filtros [partes de
instalações
domésticas
ou
industriais];água
(instalações de aquecimento de -);ar (aparelhos de
ionização para tratamento de -);água (aparelhos
para abrandamento da -);água potável (filtros para );purificação de água (instalações para -);purificação
de água (aparelhos e máquinas para );esterilizadores de ar; acessórios de regulagem e
segurança para aparelhos de água; purificação de ar
(aparelhos e máquinas para -);abrandamento da
água (aparelhos para -);ar (aparelhos para
desodorização do -)
Procurador: CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA
No.902255274 18/01/2010
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(9) 44 assessoria, consultoria e informação na
área médica; serviços de raio-x; massagem;
fisioterapia; repouso (clínicas de -);saúde (serviços
de -);laboratório de análise clínica; consultas
médicas
[serviços
médicos];enfermagem
[médica];médicas (clínicas -);spa [serviços médicos
ou
estéticos];tratamento
médico;
assessoria,
consultoria e informação odontológica; assessoria,
consultoria e informação sobre cuidados médicos;
clínicas de repouso; clínicas médicas; serviços de
terapia (ompi);assessoria, consultoria e informações
sobre medicina, assistência médica e odontológica;
assessoria, consultoria e informação no campo da
saúde e da medicina
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
827811756.
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
No.902249045 14/01/2010
235
Tit.FINE COSMETICOS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12432672000155
*CED.1 - JULIANA O. CAIRES COSMÉTICOS EPP
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902249401 14/01/2010
235
Tit.FINE COSMETICOS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12432672000155
*CED.1 - JULIANA O. CAIRES COSMÉTICOS EPP
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902249932 14/01/2010
091
Tit.DOUGLAS SABONGI CAVALHEIRO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14473782883
*APRESENTE PROCURAÇÃO EM NOME DA
CESSIONÁRIA (SABONGI CIA LTDA EPP) DE
ACORDO COM O PARÁGRAFO 2º DO ART. 216

No.902256998 18/01/2010
Tit.ROGÉRIO DIAS REGAZZI (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 99569434791
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

150

No.902286161 28/01/2010
Tit.SAFETY CENTER DO BRASIL LTDA ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09648772000109
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 162 DA LPI
Procurador: O PRÓPRIO.

150

No.902286161 28/01/2010
Tit.SAFETY CENTER DO BRASIL LTDA ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09648772000109
*PET.800130022609, DE 04/02/2013 - (WB),
INCISO I DO ART. 219 DA LPI
Procurador: O PRÓPRIO.

180

No.902289888 29/01/2010
Tit.VRG HOLDINGS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8493251
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CITROMAX FLAVORS

400

CFE(4) 5.5.19; 27.5.1
NCL(9) 03 essências etéreas; essenciais (óleos -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FLAVORS"
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA
No.902289896 29/01/2010
Tit.VRG HOLDINGS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8493251
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CITROMAX FLAVORS

400

No.902283502 27/01/2010
230
Tit.VALDEMIR DA SILVA AÇOUGUE ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06539904000176
*SEDE ALTERADA.
Procurador: PAULO ROGERIO BIASINI
No.902284568 28/01/2010
Tit.TOLIFE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS S/A
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11267250000109
*NOME ALTERADO.
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD

230

No.902284614 28/01/2010
Tit.TOLIFE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS S/A
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11267250000109
*NOME ALTERADO.
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD

230

No.902284630 28/01/2010
Tit.TOLIFE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS S/A
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11267250000109
*NOME ALTERADO.
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD

230

No.902284657 28/01/2010
Tit.TOLIFE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS S/A
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11267250000109
*NOME ALTERADO.
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD

230

CFE(4) 5.5.19; 27.5.1
NCL(9) 30 essências para alimentos [exceto
essências etéreas e óleos essenciais]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FLAVORS"
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA
No.902305425 05/02/2010
100
Tit.CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
ESTRADA REAL LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09567988000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Auto Escola Estrada Real
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acetatos para uso farmacêutico; medicinais (ervas );óleos para uso medicinal; oxigênio (banhos de );cirúrgicos (curativos -);desodorantes, exceto para
uso pessoal; gel anti-séptico para aliviar a dor;
imunosoro; aminoácidos para uso medicinal;
anestésicos; asséptico (algodão -);medicinais
(bebidas -);sais para uso medicinal; chás medicinais;
desinfetantes para uso higiênico; água oxigenada de
uso medicinal
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.3.1
NCL(9) 41 auto-escola
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
820921890
Procurador: GLADSTONE MARINHO
No.902312472 09/02/2010
295
Tit.ESTÚDIO GAMA PRODUÇÕES EDITORIAIS E
PUBLICIDADE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10824103000120
*ARQUIVAMENTO PUBLICADO NA RPI 2203, DE
26/03/2013, TENDO EM VISTA A PET.
800120183804, DE 19/10/2012, PROTOCOLADA
TEMPESTIVAMENTE.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902314491 10/02/2010
235
Tit.SPAZZIO JURERE COMERCIO E SERVICOS
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10940923000187
*CED.1 - GANESHA LIVRARIA E CAFE LTDA EPP
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902317571 10/02/2010
400
Tit.FITOCOSMÉTIC DISTRIBUIDORA LTDA ME.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04814242000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FLORATU'S

CFE(4) 27.3.1
NCL(9) 05 acetato de alumínio para uso
farmacêutico;
açúcar
para
uso
medicinal;
bacterianas (preparações -) para uso medicinal ou
veterinário; inalante; fluoreto para tratamento
dentário; anti-reumáticos (anéis -);bálsamos para
uso medicinal; banho (sais de -) para uso medicinal;
erva para banho medicinal; caspa (preparações
farmacêuticas para combate à -);água boricada; antireumáticas
(pulseiras
-);anticriptogâmicas
(preparações -);linhaça para uso farmacêutico;
gases para uso medicinal; imunoglobulina; água
destilada para uso farmacêutico; antissépticos; ar
(preparações para perfumar o -);ar (preparações
para purificar o -);banhos (preparações terapêuticas
para -);bebidas medicinais; gel anti-séptico para o
combate ao vício do fumo; ácido gálico para uso
farmacêutico; analgésicos; inseticidas; mineral (água
-) para uso medicinal; pastilhas para uso
farmacêutico; sais aromáticos; sais para banhos de
água mineral; erva para infusão medicinal;
constipação (remédios para alívio de -);ácido
glicólico usado como medicamento; álcool para uso
farmacêutico; álcool para uso medicinal; medicinal
(óleos para uso -);balas [doces] medicinais; chá para
emagrecer para uso medicinal; óleo mineral branco
medicinal, utilizado na formulação de cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;

e
apresentação
de
oficinas
de
trabalho
[treinamento];bibliotecas itinerantes (serviços de -)
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA (NOME ANTERIOR FERNANDO MARCHETTI)
No.902380265 01/03/2010
Tit.MARCELO BELLOTTO PAISAGISMO
CONCEITUAL LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07658315000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VASOS DA TERRA

351

No.902319922 11/02/2010
230
Tit.BANCO VIPAL S.A. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09526594000143
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.902322869 12/02/2010
025
Tit.ROSANGELA FERNANDES PAIVA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08205253000103
*COMPLEMENTE A RETRIBUIÇÃO
CORRESPONDENTE A RECURSO NO EXATO
VALOR FIXADO NA TABELA EM VIGOR NA DATA
DA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DESTA
EXIGÊNCIA. REFERENTE A RECURSO
APRESENTADO POR MEIO DA PET. (WB)
850120217321, DE 12/12/2012.
Procurador: LOYAL TRADE MARK ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL S/C LTDA ME
No.902365932 25/02/2010
091
Tit.XY2 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08416384000130
*PROVE QUE O SR. FLÁVIO AGUIAR MOREIRA,
SIGNATÁRIO DO DOCUMENTO DE CESSÃO
CEDENTE, TEM PODERES PARA ALIENAR A
MARCA. * INT. ICAMP MARCAS E PATENTES
LTDA.
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902368923 25/02/2010
351
Tit.CAVIGLIA & CIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61633095000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONCAVVE
NCL(9) 41 bibliotecas itinerantes (serviços de );organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento];organização e apresentação de
congressos; treinamento prático [demonstração]
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA (NOME ANTERIOR FERNANDO MARCHETTI)
No.902375636 26/02/2010
Tit.SIMARFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10984867000182
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: CERUMAR ASSES. E CONS. EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA

230

No.902375687 26/02/2010
Tit.CAVIGLIA & CIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61633095000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAVIGLIA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
41
treinamento
prático
[demonstração];assessoria, consultoria e informação
em treinamento [demonstração][ensino];organização

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 21 vasos para flores; vasos; flores (vasos
para -)
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"VASOS".
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.902381326 01/03/2010
Tit.EXACTO AUDITORIA S/S (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87924072000103
*PED(S) 823008673, 901191094, 823309797.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

241

No.902384490 02/03/2010
400
Tit.LAS DOSCIENTAS S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7398786
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARBOL DE PLATA
NCL(9) 29 óleos comestíveis; azeite de oliva para
uso alimentar
Procurador: GOMES CANEDO, BARBOSA E
SUZUKI ADVOGADOS
No.902385755 03/03/2010
400
Tit.ESTABLECIMIENTO FRUTICOLA CARLETI
SOCIEDAD ANONIMA (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7416318
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CARLETI

CFE(4) 26.3.1; 26.3.18; 28.11
NCL(9) 29 açúcar (frutas cobertas com -);frutas
conservadas em álcool; frutas congeladas; frutas
cozidas; frutas enlatadas; frutas, legumes e verduras
cozidos; frutas (polpa de -);frutas, legumes e
verduras em conserva; frutas, legumes e verduras
secos; geléias de frutas cítricas; geléias para uso
alimentar; cacau (manteiga de -);uvas secas
[passas];cristalizadas (frutas -);albumina para uso
alimentar; frutas cobertas com açúcar; frutas
cristalizadas; frutas em conserva; compotas; frutas
(geléias de -);frutas (saladas de -);gelatina para uso
alimentar
Procurador: LETÍCIA PONTES PACHECO DE
CASTRO
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[sungas]; camisetas; couro (roupas de imitação de -);
gravatas; penhoar; boné; pulôveres; robe; sutiãs;
artigos de malha [vestuário]; banho (roupas de -);
cachecóis; chinelos [pantufas]; coletes; luvas sem
dedos; paletós; confeccionado (vestuário -); praia
(roupas de -); roupa íntima; capuzes [vestuário];
corpete; jaquetas; couro (roupas de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COMPANHIA"
Procurador: VASCO DA GAMA COELHO PEREIRA

No.902388622 03/03/2010
235
Tit.MINAS GERAIS EDUCAÇÃO SA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05648257000178
*CED.1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA LTDA
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.902392026 04/03/2010
230
Tit.GRÃO DE BICO PRODUTOS NATURAIS LTDA.
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72871346000176
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902393308 05/03/2010
150
Tit.EMERSON LEONARDO GOMES SANTOS
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 86513834520
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART.159 DA LPI
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902405110 11/03/2010
295
Tit.GMMG ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE
DESCONTOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11163361000175
*ARQUIVAMENTO, PUBLICADA NA RPI 2204, DE
02/04/2013, TENDO EM VISTA A INTERPOSIÇÃO
TEMPESTIVA DE RECURSO.
Procurador: JOÃO AUGUSTO BATISTA CASTRO
RIBEIRO
No.902405306 11/03/2010
295
Tit.JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA CALCADOS
- EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63009591000188
*EXIGÊNCIA PUBLICADA NA RPI 2199, DE
26/02/2013, UMA VEZ QUE OS PRAZOS LEGAIS
VENCIDOS NOS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO DE
2012, FORAM PRORROGADOS
AUTOMATICAMENTE PARA OS DIAS 26 DE
DEZEMBRO DE 2012 E 02 DE JANEIRO DE 2013,
RESPECTIVAMENTE, CONFORME PORTARIA Nº
595, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E GESTÃO, (D.O.DE 26/12/2011).
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COMPANHIA"
Procurador: VASCO DA GAMA COELHO PEREIRA
No.902419226 16/03/2010
235
Tit.LISIANE CIRINO ROCHA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21289107300
*CED.1 - JOSÉ MARIA CIRINO ROCHA
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902419382 16/03/2010
Tit.CARLOS ALBERTO ZUQUETTO (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52599710863
*PET.800130025147, DE 06/02/2013 - (WB),
INCISO I DO ART. 219 DA LPI
Procurador: JOSÉ SIDNEI VALÉRIO

180

No.902419420 16/03/2010
Tit.JULIANE ZANARDINI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14868332000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MOVIMENTO & COMPANHIA

400

No.902409930 12/03/2010
230
Tit.EUGE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. ME.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05654588000110
*NOME ALTERADO.
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.902415107 15/03/2010
Tit.R.V. AVELINO - ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02315176000168
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

150

No.902416359 15/03/2010
Tit.PAULO CESAR CLEMENTINO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00883669870
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 162 DA LPI
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA

150

No.902416359 15/03/2010
Tit.PAULO CESAR CLEMENTINO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00883669870
*PET.800130023922, DE 05/02/2009 - (WB),
INCISO I DO ART. 219 DA LPI
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA

180

No.902417630 16/03/2010
180
Tit.NORIA GASPARIAN CALÇADOS - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04327600000110
*PET.800130023889, DE 05/02/2013 - (WB),
INCISO I DO ART. 219 DA LPI
Procurador: JOSÉ SIDNEI VALÉRIO
No.902419200 16/03/2010
Tit.JULIANE ZANARDINI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14868332000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOVIMENTO & COMPANHIA

400

No.902419544 16/03/2010
Tit.PASSIONE PER SCARPA COMERCIO DE
SAPATOS E ACESSORIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11651156000159
*PET. (WB) 850120003059, DE 11/01/2012.
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO

155

No.902419730 16/03/2010
230
Tit.DIDGE AUSTRALIAN BAR E RESTAURANTE
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09106996000199
*NOME ALTERADO
Procurador: JULIO CESAR GONÇALVES
No.902420682 17/03/2010
Tit.UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO
CENTRAL (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00720144000112
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 162 DA LPI
Procurador: MARCO ANTONIO CURI

150

No.902420682 17/03/2010
Tit.UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO
CENTRAL (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00720144000112
*PET.800130023851, DE 05/02/2013 - (WB),
INCISO I DO ART. 219 DA LPI
Procurador: MARCO ANTONIO CURI

180

No.902420895 17/03/2010
091
Tit.VIX OCEANO CONFECÇÕES LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08978433000128
*REAPRSENTE O DOCUMENTO DE CESSÃO
COM O NOME E A QUALIFICAÇÃO COMPLETA
DOS SIGNATÁRIOS PELA CESSIONÁRIA E
CEDENTE, COMPROVANDO QUE O MESMO TEM
PODERES PARA ALIENAR A MARCA.
LEMBRAMOS QUE ESTA EXIGÊNCIA REFERE-SE
TAMBÉM AOS DEMAIS PROCESSOS
RELACIONADOS E O NÃO CUMPRIMENTO
ACARRETARÁ PENALIDADES PARA TODOS. PET
(WB) 850120054409 DE 18/04/2012. INT. WAGNER
JOSÉ FAFÁ BORGES
Procurador: WAGNER JOSÉ FAFA BORGES
No.902421344 17/03/2010
400
Tit.FWE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07610007000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AGROCEL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 sungas; trajes de banho; ciclistas
(vestuário para -); macacões; echarpe; roupas de
fantasia; ternos; calças compridas; capotes; esportes
(sapatos para -) [vestuário]; calçado esportivo;
uniformes; bebês (fraldas de matérias têxteis para -);
bonés; combinações [vestuário]; saias; trajes;
chapéus [chapelaria]; cintos [vestuário]; agasalhos
para as mãos; calçados [incluidos nesta classe];
ceroulas; enxovais de bebês; fantasia (roupas de -);
ginástica (sapatos para -); lenços de pescoço;
canga; maiô; calçado para uso profissional; túnicas;
banho (roupões de -); casacos [vestuário]; chapéus,
bonés etc; cuecas; meias-calças; pijamas; roupa de
baixo; roupa para ginástica [colante]; sandálias;
calças; cartolas; ginástica (roupa para -) [colante];
guarda-pós; meias; roupa para ginástica; roupas de
banho; roupas de imitação couro; sobretudos
[vestuário]; antiderrapantes para botas e sapatos;
blazers [vestuário]; fraldas de matérias têxteis para
bebês; parcas; bermuda para prática de esporte;
biquíni; camisola; camisas; luvas [vestuário]; roupões
de banho; bebês (cueiros de matérias têxteis para -);
bermudas; calçados [vestuário]; calções de banho

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 31 alimentos para animais; bebidas para
animais de estimação; farelos (massa de -) para
consumo animal; alfafa [alimento para animal];ervas
para consumo humano ou animal; alimentos para
animais de estimação; animais (alimentos para );animais de estimação (alimentos para -);grãos para
consumo animal; ração para animal; proteína para
consumo animal; animais (preparações para
engorda de -);animais de estimação (lixa para -)
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[areia higiênica];farinha para animais; objetos
comestíveis para mascar para animais; torta
[alimento para animal];animais de criação; areia
higiênica aromática para animais de estimação; cal
para forragem animal; cereal para animal; biscoito
para animal de estimação; suplemento alimentar
para ração de animal
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902421778 17/03/2010
150
Tit.TRAKINAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE
BRINQUEDOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10657204000153
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 162 DA LPI
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902421778 17/03/2010
180
Tit.TRAKINAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE
BRINQUEDOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10657204000153
*PET.800130025137, DE 06/02/2013 - (WB),
INCISO I DO ART. 219 DA LPI
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902421875 17/03/2010
150
Tit.TRAKINAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE
BRINQUEDOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10657204000153
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 162 DA LPI
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902421875 17/03/2010
180
Tit.TRAKINAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE
BRINQUEDOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10657204000153
*PET.800130025135, DE 06/02/2013 - (WB),
INCISO I DO ART. 219 DA LPI
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902426451 18/03/2010
400
Tit.GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27865757000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCRITO NAS ESTRELAS
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);separação de resíduo urbano para reciclagem;
reciclagem de resíduos e lixo; informação sobre
tratamento de materiais; destruição de lixo e
resíduos; assessoria, consultoria e informação em
tratamento de materiais[ informação, assessoria,
consultoria ]
*POR INCORREÇÃO NA RAZÃO SOCIAL DO
REQUERENTE.
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80833346000100
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: KELLY CRISTINA DE SOUZA

No.902430378 19/03/2010
295
Tit.GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27865757000102
*EXIGÊNCIA PUBLICADA NA RPI 2198, DE
19/02/2013, UMA VEZ QUE OS PRAZOS LEGAIS
VENCIDOS NOS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO DE
2012, FORAM PRORROGADOS
AUTOMATICAMENTE PARA OS DIAS 26 DE
DEZEMBRO DE 2012 E 02 DE JANEIRO DE 2013,
RESPECTIVAMENTE, CONFORME PORTARIA Nº
595, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E GESTÃO, (D.O.DE 26/12/2011).
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS

No.902451464 29/03/2010
Tit.CABIBRAS FABRICAÇÃO DE CABIDES E
CAPAS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06167967000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CABIBRÁS

No.902433288 22/03/2010
150
Tit.ASSOCIAÇAO DOS FUNCIONARIOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANCO DO
BRASIL NO DISTRITO FEDERAL (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04063788000136
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902434110 22/03/2010
Tit.ALCOR CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04123133000106
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: O PRÓPRIO.

230

No.902439499 24/03/2010
235
Tit.LICENCIAR LICENCIAMENTOS LTDA ME.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06921396000196
*CED.1 - ANA BELA INDUSTRIA DO VESTUARIO
LTDA ME
Procurador: AGOSTINHO DE MELO

No.902449060 26/03/2010
235
Tit.SHOPPING CIDADE - SOROCABA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13655148000106
*CED.1 - FALCON ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 20 cabideiros não metálicos; capas para
vestuário [guarda-roupa];vestuário (cabides para );capas para vestuário [armazenamento];cabides não
metálicos para vestuário; cabides; cabides para
vestuário; vestuário (capas para -) [armazenamento]
Procurador: ANA LÚCIA DE OLIVEIRA BELO
No.902451839 29/03/2010
Tit.CABIBRAS FABRICAÇÃO DE CABIDES E
CAPAS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06167967000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CABIBRÁS

400

No.902439510 24/03/2010
235
Tit.LICENCIAR LICENCIAMENTOS LTDA ME.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06921396000196
*CED.1 - ANA BELA INDUSTRIA DO VESTUARIO
LTDA ME
Procurador: AGOSTINHO DE MELO
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 televisão (programas de entretenimento
de -)
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902426583 18/03/2010
295
Tit.GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27865757000102
*EXIGÊNCIA PUBLICADA NA RPI 2198 DE
19/02/2013, TENDO EM VISTA ERRO MATERIAL.
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902429582 19/03/2010
004
Tit.RESICONTROL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00957744000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RESICONTROL
NCL(9)
40
lixo
(tratamento
de
-)
[transformação];tratamento de água e esgoto;
tratamento de água; descontaminação de materiais
perigosos; triagem de lixo e de material reciclável
[transformação];incineração de lixo e resíduos;
purificação de ar; lixo e resíduos (reciclagem de -

No.902439553 24/03/2010
235
Tit.LICENCIAR LICENCIAMENTOS LTDA ME.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06921396000196
*CED.1 - ANA BELA INDUSTRIA DO VESTUARIO
LTDA ME
Procurador: AGOSTINHO DE MELO
No.902441698 24/03/2010
400
Tit.GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27865757000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AFINAL O QUE QUEREM AS MULHERES
NCL(9) 41 televisão (programas de entretenimento
de -)
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902442619 25/03/2010
Tit.KIMONOS SHIROI LTDA - EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80833346000100
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: KELLY CRISTINA DE SOUZA

230

No.902442660 25/03/2010
Tit.KIMONOS SHIROI LTDA - EPP (BR/PR)

230

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira
Procurador: ANA LÚCIA DE OLIVEIRA BELO
No.902452070 29/03/2010
235
Tit.SAOL INDUSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA- EPP
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14860199000132
*CED. - M S CARIANI
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902458710 31/03/2010
Tit.MULTIPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01630749000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MULTIPET

400
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CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 07 máquinas para tampar garrafas; vedação
de garrafas (máquinas para -);acionadores de
partida para motores e máquinas; ar comprimido
(máquinas
de
-);ferramentas
[partes
de
máquinas];controles pneumáticos para máquinas e
motores; moldes [partes de máquinas];válvulas
[peças de máquinas];pressão (válvulas de -) [partes
de máquinas];controles hidráulicos para máquinas e
motores; moldar (máquinas para -);reguladores
[partes de máquinas];garrafas (máquinas para
encher -);máquina injetora; acessórios para caldeiras
de máquinas; ar (máquinas para sucção de );cilindros para máquinas; hidráulicas (motores e
máquinas
-);acoplamentos
de
eixos
[máquinas];alimentadores
[partes
de
máquinas];compressores [máquinas];amortecedores
(êmbolos -) [peças de máquinas]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PET", ISOLADAMENTE.
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
No.902458736 31/03/2010
Tit.MULTIPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01630749000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MULTIPET

400

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas ferramentas; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas distribuidoras
automáticas
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
No.902465317 01/04/2010
351
Tit.CASSIANO DANIEL SCHULZ (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 99312328034
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ILUMINUS ENGENHARIA DE ILUMINAÇÃO

NCL(9) 42 projeto de distribuição de energia elétrica;
engenharia elétrica [projeto de -];consultoria na área
de economia de energia
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"ENGENHARIA DE ILUMINAÇÃO".
Procurador: CRISTIANE REGINA BIRK

Tit.SPAZZIO JURERE COMERCIO E SERVICOS
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10940923000187
*CED.1 - GANESHA LIVRARIA E CAFE LTDA EPP
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

No.902469037 05/04/2010
235
Tit.SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8412790
*CED.1 - SHERATON INTERNATIONAL, LLC.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.902491873 13/04/2010
400
Tit.SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCACAO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73314098000125
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.902470388 05/04/2010
090
Tit.OCA S/A (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7635702
*COMPLEMENTE A RETRIBUIÇÃO REFERENTE À
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO,
NO EXATO VALOR FIXADO NA TABELA EM
VIGOR NA DATA DO CUMPRIMENTO DESTA
EXIGÊNCIA. RECOLHA, TAMBÉM, A
RETRIBUIÇÃO ESTABELECIDA PARA
CUMPRIMENTO DESTA EXIGÊNCIA.
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.902471988 07/04/2010
400
Tit.PERON FERRARI SA COMÉRCIO DE CEREAIS
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77879971000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PATO BRANCO
NCL(9) 30 aveia (farinha de -);farinha de milho;
farinha de mandioca; trigo (farinha de -);farinha de
rosca; farinha integral [uso alimentar];soja (farinha de
-);farinhas para uso alimentar incluídas nesta classe.
Procurador: SENIOR'S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA ME.

No.902491938 13/04/2010
400
Tit.SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCACAO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73314098000125
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

No.902476092 07/04/2010
004
Tit.V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0189910
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ABSOLUT Country of Sweden BERRI
AÇAÍ

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja]
Prior.:008604803
08/10/2009 EM
*POR INCORREÇÃO NO LOCAL DE PRIORIDADE.
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.902481002 08/04/2010
004
Tit.V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0189910
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ABSOLUT BERRI ACAI
NCL(9) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja]
Prior.:008604811
08/10/2009 EM
*POR INCORREÇÃO NO LOCAL DE PRIORIDADE.
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.902482130 09/04/2010
235
Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES

CFE(4) 1.3.1; 1.3.16; 27.5.1

CFE(4) 2.1.2; 26.11.1; 27.5.21; 29.1.15
NCL(9) 16 material escolar [papelaria];periódicos;
publicações
impressas;
livros;
impressas
(publicações
-);impresso
(material
-);revistas
[periódicos];material didático [exceto aparelhos]
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES

No.902489445 13/04/2010

235

CFE(4) 2.1.2; 26.11.1; 27.5.21; 29.1.15
NCL(9) 41 cursos livres [ensino];ensino (serviços de
-);organização e apresentação de seminários;
publicação de livros; entretenimento [lazer]
(informações
sobre
-);informações
sobre
entretenimento [lazer];organização e apresentação
de congressos; publicação de textos [exceto para
publicidade];assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];assessoria, consultoria e informação
em educação [instrução];assessoria, consultoria e
informação
em
entretenimento
[lazer];entretenimento; bibliotecas [empréstimo de
livros];livros (publicação de -);informações sobre
educação [instrução];organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento];instrução (serviços
de -);organização de exposições para fins culturais
ou educativos; organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
simpósios; educação (informações sobre -)
[instrução];educação (serviços de -);assessoria,
consultoria e informação ensino
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.902491997 13/04/2010
400
Tit.SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCACAO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73314098000125
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto
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CFE(4) 2.3.23; 26.11.1; 27.5.21; 29.1.15
NCL(9) 16 material escolar [papelaria];periódicos;
impresso
(material
-);publicações
impressas;
impressas (publicações -);revistas [periódicos];livros;
material didático [exceto aparelhos]
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.902492187 13/04/2010
400
Tit.SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCACAO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73314098000125
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 2.3.23; 26.11.1; 27.5.21; 29.1.15
NCL(9) 41 organização e apresentação de
seminários; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução];instrução (serviços de );organização de exposições para fins culturais ou
educativos; publicação de textos [exceto para
publicidade];assessoria, consultoria e informação
ensino; entretenimento [lazer] (informações sobre );organização e apresentação de colóquios;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer];educação (serviços de );entretenimento; organização de competições
[educação
ou
entretenimento];educação
(informações sobre -) [instrução];ensino (serviços de
-);organização e apresentação de congressos;
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; informações sobre educação
[instrução];livros (publicação de -);organização e
apresentação
de
oficinas
de
trabalho
[treinamento];organização e apresentação de
simpósios; publicação de livros; bibliotecas
[empréstimo
de
livros];informações
sobre
entretenimento [lazer];organização e apresentação
de conferências; cursos livres [ensino]
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.902498185 15/04/2010
351
Tit.VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00562190000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RAÇÃO CAPILAR
NCL(9) 03 sabonete desodorante; sachês para
perfumar roupa; maquiagem (produtos para remover
-);menta para perfumaria; óleos para limpeza;
cosméticos (estojos de -);descolorantes (produtos -)
para uso cosmético; desodorante (sabonete );essenciais (óleos -);hálito (pulverizadores para
perfumar -);lenços impregnados com loções
cosméticas; água de cheiro; algodão para fins
cosméticos (hastes com pontas de -);amêndoas
(óleo de -);antitranspirante (sabonete -);bergamota
(óleo de -);cabelos (preparações para ondular );menta (essência de -) [óleo essencial];permanentes
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nos cabelos (produtos neutralizadores para );pomadas para uso cosmético; tinturas para os
cabelos; cílios postiços (substâncias adesivas para
fixar -);produtos para limpeza; sobrancelhas
(cosméticos para as -);perfumes de flores (bases
para -);cílios (produtos cosméticos para os);defumação (produtos para -) [perfumaria];giz para
limpeza; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos; leite de amêndoas para uso cosmético;
barbear (produtos para -);amêndoas (sabonete de );sabonete antitranspirante para os pés; sabonete
medicinal; maquiagem (pó para -);óleos essenciais;
óleos para uso cosmético; esmalte para as unhas;
filtros solares; hastes com pontas de algodão para
fins cosméticos; água de lavanda; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético;
antitranspirantes [produtos de toalete];badiana
(essência de -) [anis estrelado];maquiagem
(produtos para -);óleos para toalete; preparações
cosméticas
para
emagrecimento;
banhos
(preparações cosméticas para -);detergentes exceto
os utilizados durante processo de fabricação e para
uso médico; sabões; loções capilares; loções para
uso cosmético; pedra-pomes; perfumaria (produtos
de -);cosméticos para animais; cosméticos para os
cílios; cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
barba (tinturas para -);beleza (máscaras de -);bigode
(cera para -);branquear (sais para -);bronzeadoras
(preparações -) [cosméticos];óleo de lavanda;
almíscar [perfumaria];cera para bigode; essências
etéreas; sabão desinfetante; xampus; maquiagem
para o rosto; perfumes; cílios postiços; desodorantes
para uso pessoal; adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; âmbar [perfume];safrol; cosméticos;
sabonetes; tinturas cosméticas; loções pós-barba;
flores (extratos de -) [perfumaria];fragrâncias
(mistura de -);gorduras para uso cosmético; água de
colônia; óleos essenciais de limão; cera para
depilação; extratos de flores [perfumaria];sais de
banho, exceto para uso medicinal; madeira
aromática; óleos para perfumes e essências;
produtos depilatórios; cedro (óleos essenciais de );incenso; jasmim (óleo de -);lápis de sobrancelhas;
leites de limpeza para toalete; adstringentes para
uso cosmético; algodão para uso cosmético;
alvejantes (produtos -) [lavagem];aromáticos [óleos
essenciais];neutralizadores
(produtos
-)
para
permanentes nos cabelos; pó para maquiagem;
desinfetante (sabão -);esmalte para unhas; ionona
[perfumaria];limão (óleos essenciais de -);batons
para os lábios; ondular os cabelos (preparações para
-);sabonete para barbear; cosméticos (estojos de)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CAPILAR", ISOLADAMENTE.
*PARA INCLUSÃO DA APOSTILA.
Procurador: JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM
No.902519565 20/04/2010
400
Tit.DSAN PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10306236000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Partido alto pra Jesus

CFE(4) 9.7.1
NCL(9) 09 cd-rom [disco];dvd, disco digital de vídeo;
discos fonográficos; disco acústico; estojo porta-cds;
compactos (discos -) [áudio e vídeo];vídeo disco
;videocassetes [fitas];cartucho, cd e disquete para
vídeo
game
[jogo];filme
cinematográfico
[exposto];compactos (discos -), rom (ingl.);discos
magnéticos; porta-cd

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PARTIDO ALTO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902560883 28/04/2010
230
Tit.URBEN - TURISMO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04382472000107
*SEDE ALTERADA.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902561073 28/04/2010
Tit.WOLFGANG LERCHL (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7546670
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: unitedprint
NCL(9) 02 tintas *;vernizes *
*PARA EXCLUSÃO DA APOSTILA.
Procurador: MARIANA AFFONSO CARNEIRO

351

No.902561090 28/04/2010
351
Tit.WOLFGANG LERCHL (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7546670
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: unitedprint
NCL(9) 16 impressas (publicações -);papel *;papel
para cópias [papelaria];blocos para anotações;
envelopes
[papelaria];prospectos;
papelão
*;papelaria (artigos de -);papel de carta; blocos
[papelaria];cartazes [pôsteres];cartas, cartões, etc
*;pastas [papelaria];brochuras; calendários; cartão
postal; folhetos; pastas para papéis
*PARA EXCLUSÃO DA APOSTILA.
Procurador: MARIANA AFFONSO CARNEIRO
No.902564463 29/04/2010
400
Tit.TEKNIA TECNOTUBO AUTOMOTIVE LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61147518000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TEKNIA TECNOTUBO

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 11 irrigar (máquinas para -), para fins
agrícolas; segurança (acessórios de -) para
aparelhos e canos de água ou gás; banheiros
(instalações de -);faróis de veículos; tubos
flamejantes para uso em refinarias de petróleo;
lavatório [partes de instalações sanitárias];luzes para
veículos; tubos flamejantes para a indústria do
petróleo; água ou gás (acessórios de regulagem
para aparelhos e canos de -);farolete para veículo;
purificação de água (instalações para -);acessórios
de regulagem e segurança para canos de gás;
instalações de ar condicionado; tubos para caldeiras
de aquecimento; acessórios de regulagem e
segurança para aparelhos de água; farol de
acetileno para veículo; luzes para automóveis; faróis
para automóveis; água ou gás (acessórios de
segurança para aparelhos e canos de -);gás
(acessórios de regulagem e segurança para canos
de -);fornecimento de água (instalações para );canos de água para instalações sanitárias;
hidrantes;
pia
[partes
de
instalações
sanitárias];canos
[peças
de
instalações
sanitárias];sanitários (aparelhos e instalações );tubos de caldeira para instalações de aquecimento;
aquecimento (instalações de -);canos de água
(instalações para -);canos de chaminés; irrigar
(instalações automáticas para -);tubos para
descargas elétricas, para iluminação
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
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No.902567837 29/04/2010
175
Tit.SGA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06880150000113
*PET (WB) 850110023066 DE 09/11/2011, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA QUE A
ALTERAÇÃO DE NOME REQUERIDA JÁ FOI
PUBICADA NA RPI 2204 NO PROCESSO
902567721. INT.: SÉRGIO VICTOR
MASTROROCCO.
Procurador: SÉRGIO VICTOR MASTROROCCO
No.902568639 29/04/2010
Tit.PLUSCAR AUTO PEÇAS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06206324000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLUSCAR SERVICE

400

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "A WELL TRAVELED DENIM CO."
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.902577476 03/05/2010
400
Tit.RBSM ADMINISTRAÇÃO DE MARCAS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09074798000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MINOS
NCL(9) 29 óleos comestíveis
Procurador: CRISTINA ZAMARION CARRETONI
No.902577859 04/05/2010
230
Tit.COMPOTA EDIÇÕES LIMITADAS LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11692952000130
*NOME ALTERADO
Procurador: MAURICIO DARRÉ
No.902578065 04/05/2010
400
Tit.DOUGLAS SOARES PARIZOTTO - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08983760000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JETCLEAN

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 reparo de veículos; manutenção de
veículos; lavagem de veículos; instalação e
reparação de alarme para veículo; manutenção e
reparo de automóveis; conversão de veículos a
gasolina para gás natural; polimento de veículo;
tratamento antioxidante para veículos; limpeza de
veículo; abastecimento de veículos; lubrificação de
veículos; conserto de aparelho de som de veículo
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902573446 01/05/2010
Tit.PONTO COM LAN HOUSE (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11593592000119
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas
Procurador: NELSON ARINI JÚNIOR

150
No.902580175 04/05/2010
Tit.RYUJI NAITO ROUPAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64607252000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NAITO

400

400
CFE(4) 2.5.1-3
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Procurador: MILTON DE MELLO JUNQUEIRA
LEITE

nesta
nesta

No.902582739 05/05/2010
230
Tit.ALIMENTA NUTRIÇÃO ANIMAL S/A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22458798000152
*NOME E SEDES ALTERADOS.
Procurador: SÂMIA AMIN SANTOS

No.902583000 05/05/2010
230
Tit.ALIMENTA NUTRIÇÃO ANIMAL S/A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22458798000152
*NOME E SEDES ALTERADOS.
Procurador: SÂMIA AMIN SANTOS

No.902581287 05/05/2010
400
Tit.J.J INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA EPP
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05682742000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JJ CARRINHOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
25
vestuário
(incluídos
classe);calçados em geral (incluídos
classe);chapéus, bonés etc

No.902582534 05/05/2010
230
Tit.ALIMENTA NUTRIÇÃO ANIMAL S/A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22458798000152
*NOME E SEDES ALTERADOS.
Procurador: LONDON MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

No.902582828 05/05/2010
230
Tit.ALIMENTA NUTRIÇÃO ANIMAL S/A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22458798000152
*NOME E SEDES ALTERADOS.
Procurador: SÂMIA AMIN SANTOS

No.902574000 03/05/2010
351
Tit.INDUSTRIA MINEIRA DE RAÇÕES LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07525287000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DUKE
NCL(9) 31 alimentos para animais de estimação;
suplemento alimentar para ração de animal;
alimentos para animais; ração para animal; animais
confinados (alimento para -);alimento para gado;
animais de estimação (alimentos para -)
Procurador: MINASMARCA & PATENTE SC LTDA
No.902576364 03/05/2010
Tit.DEODAR BRANDS, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8549095
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MEK USA DNM A WELL TRAVELED
DENIM CO.

CFE(4) 15.7.9; 25.1.5; 25.1.9; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
caixas registradoras; comércio (através de qualquer
meio) de matérias plásticas não processadas;
comércio (através de qualquer meio) de móveis;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de construções metálicas transportáveis;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metal comum; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de cofres; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de serralharia; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CARRINHOS".
Procurador: CATIANE ZINI BORELA

No.902583344 05/05/2010
Tit.INTERPACK QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11848283000142
*CED.1 - AEROPAC INDUSTRIAL LTDA
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO

235

No.902588508 06/05/2010
150
Tit.GERALDO GONÇALVES GUERRA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00464902487
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902588915 06/05/2010
400
Tit.RYUJI NAITO ROUPAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64607252000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NAITO
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Procurador: MILTON DE MELLO JUNQUEIRA
LEITE
No.902589245 06/05/2010
150
Tit.GERALDO GONÇALVES GUERRA (BR/PE)
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Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00464902487
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902616153 18/05/2010
230
Tit.FLIGHT ESCOLA DE AVIAÇÃO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02878575000137
*SEDE ALTERADA
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA

No.902601881 13/05/2010
235
Tit.ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310392001037
*CED.4 - LFG BUSINESS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.902601920 13/05/2010
235
Tit.ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310392001037
*CED.4 - LFG BUSINESS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.902605380 14/05/2010
400
Tit.TSA QUIMICA DO BRASIL LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73767394000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TINTALIT
NCL(9) 02 alvaiade; alante (agente antiespumante
para tintas);tinta antiincrustante; azuis [corantes ou
tintas];agente antiespumante e alisador (para
tintas);tinta em pó;roxo de paris [tinta] ;madeira
(revestimento para -) [tintas];tinta de emulsão;
bactericidas (tintas -);betume (verniz de );bronzagem (lacas de -);fixadores [vernizes];azul de
prússia [tinta];sicativos para tintas; esmaltes para
tintas; alumínio (pó de -) para pintura; brancos
[corantes ou tintas];agente alisador para tinta;
madeira (tinturas para -);tinta anti-corrosiva; negros
[corantes
ou
tintas];antiincrustação
(tinta
);espessantes para tintas; goma-laca; alumínio
(tintas de -);amianto (tintas de -);pigmentos;
conservante para tinta; cerâmica (tintas para );corantes; pó de bronze [tinta];aglutinantes para
tintas;
apresto
(tintas
para
-);esmaltes
[vernizes];agente de aglutinação para tintas; azul
ultramar [tinta];tinta luminosa; tintas *;vernizes *;fogo
(tintas à prova de -). todos incluídos nesta classe.
Procurador: MARCOS AURÉLIO DE JESUS
No.902610104 17/05/2010
Tit.ANACLETOS BAR LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07304964000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WOOD´S STORE

400

No.902611216 17/05/2010
400
Tit.PRODUCCIONES APLAPLAC LIMITADA (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7587759
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: 31 MINUTOS
NCL(9) 09 compactos (discos -), rom (ingl.);discos
compactos [áudio e vídeo];discos compactos, rom
(ingl.);discos fonográficos; compactos (discos -)
[áudio e vídeo];receptores de áudio e de vídeo;
transmissores [telecomunicação];cartucho, cd e
disquete para vídeo game [jogo];videocassetes [fitas]
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS

400

CFE(4) 27.5.1-2; 27.5.25
NCL(9) 31 feijão [grão, produto agrícola
natura];broto de feijão; grãos [sementes]
Procurador: FERNANDO GOMES FONSECA

400

in

No.902618989 19/05/2010
400
Tit.MAKITAL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 70190079000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M MAKSPECIAL

No.902611577 17/05/2010
400
Tit.PRODUCCIONES APLAPLAC LIMITADA (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7587759
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 31 MINUTOS
NCL(9) 41 produção de shows; produção de vídeos;
divertimento;
televisão
(programas
de
entretenimento de -);produção de filme; produção de
programas de rádio e televisão; cinema (estúdios de
-);espetáculos (serviços de -);entretenimento
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.902614827 18/05/2010
235
Tit.AKZ ARTIGOS DE COLEÇÃO LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11280132000130
*CED.1 - A.M.Z. ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
ME
Procurador: SILVIO DARRE JUNIOR

CFE(4) 1.1.5; 2.1.9; 2.1.16; 26.7.25; 27.5.10
NCL(9) 21 saleiros; pratos; porta-retrato; cerveja
(canecas para -);xícara; copos; canecas; suporte
para garrafa
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'STORE'.
Procurador: ANTONIO CARLOS BRASIL
FIORAVANTE PIERUCCINI
No.902610384 17/05/2010
Tit.ANACLETOS BAR LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07304964000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WOOD´S STORE

CFE(4) 1.1.5; 2.1.9; 2.1.16; 26.7.25; 27.5.10
NCL(9) 32 coquetéis não-alcoólicos; água mineral
[bebida];águas minerais engarrafadas; bebidas à
base de soro de leite; licores (produtos para fabricar
-);água de soda; cerveja não fermentada [mosto de
cerveja];água-de-coco; bebida energética não
alcoólica; água gasosa; cerveja; suco de fruta; águas
[bebidas];néctares de fruta [não-alcoólicos];água
potável para beber
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'STORE'.
Procurador: ANTONIO CARLOS BRASIL
FIORAVANTE PIERUCCINI

No.902617176 18/05/2010
Tit.BELEM DE JESUS TRANSPORTES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11643695000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TIO JOTA

No.902614975 18/05/2010
400
Tit.COCOON JOIAS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13934269000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COCOON
NCL(9) 14 pêndulos [relojoaria];pulseiras de relógio;
amuletos [jóias e bijuterias];colares [jóias e
bijuterias];imitações de pedras preciosas; joalheria /
bijuteria (artigos de -);relógios (vidros de -);relógios
de pulso; bijuteria / joalheria (artigos de -);correntes
[jóias e bijuterias];esmeralda; pedras preciosas
(imitações de -);pérolas [jóias e bijuterias];relógios
(correntes de -);relógios despertadores; anéis [jóias
e
bijuterias];brincos;
tornozeleira
(jóia/bijuteria);pedras
preciosas;
pedras
semipreciosas; alfinetes de adereço; camafeu
(broche);brilhante
[jóia];berloques
[jóias
e
bijuterias];broches [jóias e bijuterias];medalhões
[jóias e bijuterias];argola de uso pessoal
[bijuteria];bracelete
de
qualquer
material
[jóia/bijuteria];penduricalhos
[jóias
e
bijuterias];pulseiras [jóias e bijuterias];relógios
(pulseiras de -);adereços [jóias e bijuterias]

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas
Procurador: ANA PAULA PEREIRA LEITE
No.902623494 20/05/2010
Tit.J M B DE MELO RIO BRANCO (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09401595000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TREKOS COM ARTE ATELIER

400

CFE(4) 9.5.10; 9.5.12; 20.1.5; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de porcelana; comércio (através de qualquer
meio) de molduras; comércio (através de qualquer
meio) de espelhos; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de casco de tartaruga;
comércio (através de qualquer meio) de produtos

480 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2207 de 24/04/2013

feitos de concha; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de matérias
plásticas para embalagem; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de adesivos para
papelaria ou para uso doméstico; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de chifre;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança; comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madeira; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madrepérola; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de matérias plásticas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
vime; comércio (através de qualquer meio) de
rendas e bordados; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de monumentos não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
decorações para árvores de natal; comércio (através
de qualquer meio) de flores artificiais; comércio
(através de qualquer meio) de materiais para
artistas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de redes; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de tapeçarias murais;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ATELIER".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902625934 20/05/2010
Tit.F G FERNANDES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02050353000121
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400

CFE(4) 26.4.3,9
NCL(9) 36 depósitos de objetos de valor; cofres
bancários (serviços de depósito em -);objetos de
valor (depósitos de -)
Procurador: LUCINETE CARDOSO DE MELO
No.902633961 24/05/2010
400
Tit.IGREJA PENTECOSTAL DO REI JESUS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04921043000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IGREJA PENTECOSTAL DO REI JESUS

CFE(4) 5.3.14
NCL(9) 32 bebidas não-alcoólicas; fruta (néctares de
-)
[não-alcoólicos];limonadas;
xaropes
para
limonada; fruta (extratos de -), não alcoólicos; frutas
(sucos de -);xaropes para bebidas; néctares de fruta
[não-alcoólicos];suco de fruta (bebidas não
alcoólicas à base de -);coquetéis não-alcoólicos;
fruta (bebidas não alcoólicas à base de suco de );essências para fabricar bebidas; bebidas
(preparações para fabricar -);bebida em xarope;
extratos de fruta não alcoólicos; suco de tomate
[bebida]
Procurador: LEONARDO BRAGA DE MIRANDA
No.902635417 24/05/2010
155
Tit.CCP MARFIM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09597890000135
*PET(WB) 810100354390DE 30/09/2010
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 2.9.14; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 45 organização de encontros religiosos;
organização de grupos de apoio; assessoria,
consultoria e informação sobre motivação e
crescimento pessoal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IGREJA PENTECOSTAL DO REI
JESUS".
Procurador: MERCANTIL ASSESSORIA EM
MARCAS E PATENTES S/C LTDA

No.902635468 24/05/2010
155
Tit.CCP MARFIM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09597890000135
*PET(WB) 810100354391 DE 30/09/2010
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902635638 24/05/2010
400
Tit.POLI FRUTAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07733377000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DEL LAGO

No.902634500 24/05/2010
400
Tit.GRANERO TRANSPORTES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61641031000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRANERO TRANSPORTES

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão;
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para encadernação; comércio de artigos de
papelão,
folhetos,
formulários
[impressos],
fotogravura, gravuras, litografias, prospectos,
representações gráficas, tela para encadernações,
tiras de encadernação; reproduções gráficas.
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902628828 21/05/2010
400
Tit.CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTES
DE VALORES LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31546484000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONFEDERAL

CFE(4) 5.3.14
NCL(9) 35 gestão (consultoria em -) de negócios;
gestão de franquia; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios
Procurador: LEONARDO BRAGA DE MIRANDA
CFE(4) 26.11.2; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 35 gestão de franquia
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TRANSPORTES".
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.902635344 24/05/2010
400
Tit.POLI FRUTAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07733377000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DEL LAGO

No.902637142 24/05/2010
400
Tit.ARTE RUMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11077371000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARTE RUMO
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Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 edição de videoteipe; edição de
videoteipe[ informação, assessoria, consultoria
];espetáculos (serviços de -);espetáculos (serviços
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];festas
(planejamento de -);festas (planejamento de -)[
informação, assessoria, consultoria ];organização de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário][ informação, assessoria,
consultoria ];vídeos (produção de -);vídeos
(produção de -)[ informação, assessoria, consultoria
];produção de vídeos; produção de vídeos[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em entretenimento
[lazer];assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer][ informação, assessoria,
consultoria ];agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] ;agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] [ informação,
assessoria, consultoria ];promotor de eventos [se
artísticos/culturais];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais][
informação,
assessoria,
consultoria ];editoração eletrônica; editoração
eletrônica[ informação, assessoria, consultoria
];produção de shows; produção de shows[
informação,
assessoria,
consultoria
];teatrais
(produções -);teatrais (produções -)[ informação,
assessoria, consultoria ];filmagem em vídeo;
filmagem em vídeo[ informação, assessoria,
consultoria ];organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização de exposições
para fins culturais ou educativos[ informação,
assessoria, consultoria ];sonorização; sonorização[
informação, assessoria, consultoria ];entretenimento;
entretenimento[ informação, assessoria, consultoria
];planejamento de festas; planejamento de festas[
informação,
assessoria,
consultoria
];shows
(produção de -);shows (produção de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];videoteipe (edição de );videoteipe (edição de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ARTE".
Procurador: ROGÉRIO BRUNNER
No.902637835 24/05/2010
400
Tit.R.M DE PAULA INFORMATICA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08897394000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INFOKRAFT

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico; comércio (através de
qualquer meio) de equipamento de processamento
de dados e computadores; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens

No.902639102 25/05/2010
400
Tit.GRANOLAB DO BRASIL S.A. TECNOLOGIA
PARA A INDUSTRIA ALIMENTICIA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06895723000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HOTMIX
NCL(9) 01 biológicas (preparações -) [exceto para
uso médico ou veterinário];enzimáticas (preparações
-) para uso industrial; alimentos (substâncias
químicas para conservação de -);bacterianas
(preparações -) exceto para uso médico ou
veterinário; farinha para uso industrial; enzimas para
uso industrial
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902642774 26/05/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPAÇO NELSON
VERRI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07466884000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇO CULTURAL NELSON VERRI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 organização de exposições para fins
culturais ou educativos; recreação (provimento de
instalações para -);clube de livro e disco [lazer ou
educação];serviços de lazer e entretenimento,
prestados a título de assistência social; bibliotecas
[empréstimo de livros];entretenimento; informações
sobre recreação; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; curso de idioma; cursos livres
[ensino];academia de dança; assessoria, consultoria
e informação ensino; serviços de educação,
prestados a título de assistência social; divertimento;
organização
de
competições
desportivas;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento];colônia de férias; aulas de ginástica;
curso técnico de formação; distribuição de
brinquedos
para
caridade;
organização
e
apresentação de colóquios; orientação vocacional;
teatro
de
variedades
[espetáculos
musicais];animação de festa; assessoria, consultoria
e informação em educação física; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento
[lazer];organização de competições [educação ou
entretenimento];organização e apresentação de
congressos; recreação (informações sobre );assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; educação física; oficinas de
trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento];organização e apresentação de
conferências;
treinamento
prático
[demonstração];assessoria, consultoria e informação
em educação [instrução];assessoria, consultoria e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino];empréstimos
de
livros
[biblioteca];organização de bailes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESPAÇO CULTURAL".
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.902643118 26/05/2010
400
Tit.GISAN COMERCIAL DE MOVEIS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11816641000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M MÓVEIS MODERNOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
móveis[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"MÓVEIS MODERNOS".
Procurador: JOÃO BRUNO DACOME BUENO
No.902643266 26/05/2010
Tit.SB-ORÇAMENTO E ENGENHARIA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00577737000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SB ORÇAMENTO E ENGENHARIA

400

CFE(4) 26.7.1
NCL(9) 37 supervisão de trabalhos de construção
civil; supervisão de trabalhos de construção civil[
consultoria ];assessoria consultoria e informação em
construções; assessoria, consultoria e informação
em
supervisão
de
construção;
construção
*;construção *[ informação, assessoria, consultoria
];construção civil (supervisão de trabalhos de );construção civil (supervisão de trabalhos de -)[
consultoria
];informação
sobre
construção;
informação
sobre
construção[
consultoria
];construção (informação sobre -)
Apostila: Sem exclusividade de uso das expressões
"ORÇAMENTO" e "ENGENHARIA".
Procurador: LUCINETE CARDOSO DE MELO
No.902643630 26/05/2010
400
Tit.CASA DAS CAPOTAS & ACESSÓRIOS LTDA.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68839828000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DAS CAPOTAS

CFE(4) 26.4.2; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CASA DAS CAPOTAS".
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.902643690 26/05/2010

400
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Tit.ALAN CORRÊA DABOIT (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34207466878
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RONI E MARCOS
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tecnologia da informação; perícia técnica na área de
computação e informática
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.902644300 26/05/2010
Tit.E.A.T. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS EM CONSERVA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08814392000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GRANJA SÃO PAULO

400

CFE(4) 27.3.15; 27.5.1
NCL(9) 41 conjunto musical (serviços de -) [serviços
de entretenimento].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902643797 26/05/2010
400
Tit.KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81341539000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KONSTRUA MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

CFE(4) 26.4.18; 26.11.6; 27.5.1,27.5.9-10
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de tubos metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos flexíveis não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas;
comércio (através de qualquer meio) de tubos
rígidos não metálicos para a construção; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões KONSTRUA e MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO.
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.902644130 26/05/2010
400
Tit.MAXIMIZA LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83033803000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAXIMIZA
NCL(9) 42 automação industrial [desenvolvimento,
instalação e manutenção de sistemas];atualização
de informação em banco de dados de computador
[serviço de informática];programação de computador
[informática];duplicação
de
programas
de
computador; projeto de sistema de computadores;
atualização de software de computador; análise e
processamento
de
dados
[serviço
de
informática];tratamento de informação/dados [serviço
de informática];suporte técnico em informática, a
saber instalação, manutenção e configuração de
banco de dados; instalação de software de
computador; análise de suporte e sistema [serviço
de informática];elaboração [concepção] de software
de computador; manutenção de software de
computador;
implantação
de
sistema
[informática];assessoria, consultoria e informação em

CFE(4) 8.7.11,25
NCL(9) 29 pepinos em conserva; tomate em
conserva; tomate seco; cebolas em conserva; ervas
de horta em conserva; azeitonas em conserva;
frutas, legumes e verduras em conserva; ovo fresco;
ovo para alimentação; ovo em conserva; milho em
conserva; cenoura em conserva; ovos *;cogumelos
em conserva; legume em conserva
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRANJA".
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902644815 26/05/2010
Tit.FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE DE
CRICIUMA - FAMCRI (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10427992000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAMCRI - FUNDAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE DE CRICIUMA

400

CFE(4) 5.1.3; 27.5.1
NCL(9) 42 consultoria em proteção ambiental;
controle ambiental de poluição do ar e sonora;
controle de qualidade; maquetes e protótipos
[concepção e projetos de -];pesquisa no campo de
proteção ambiental
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE".
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902644971 26/05/2010
400
Tit.MASE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01131672000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MASÉ TOUR

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 39 reservas para viagens reservas para
viagens [assessoria , consultoria , informação]
transporte aéreo transporte aéreo [assessoria ,
consultoria , informação] aluguel de carros aluguel
de carros [assessoria , consultoria , informação]
acompanhamento de viajantes acompanhamento de
viajantes [assessoria , consultoria , informação]
transporte por ônibus transporte por ônibus
[assessoria , informação] afretamento afretamento
[assessoria , consultoria , informação] transporte
marítimo transporte marítimo [assessoria ,
consultoria , informação] cruzeiros (organização de -)
[viagens] cruzeiros (organização de -) [viagens]
[assessoria , consultoria , informação] locação de
automóveis locação de automóveis [assessoria ,
consultoria , informação] transporte por barco
transporte por barco [assessoria , consultoria ,
informação] agências de turismo [exceto para
reservas de hotel] agências de turismo [exceto para
reservas de hotel] [assessoria , consultoria ,
informação] transporte transporte [assessoria ,
consultoria , informação] transportes (informações
sobre -) transportes (informações sobre -)
[assessoria , consultoria , informação] transporte por
balsa transporte por balsa [assessoria , consultoria ,
informação] excursões (organização de -) excursões
(organização de -) [assessoria , consultoria ,
informação] viajantes (acompanhamento de -)
viajantes (acompanhamento de -) [assessoria ,
consultoria , informação] transporte por carro
transporte por carro [assessoria , consultoria ,
informação] transporte (reservas para -) transporte
(reservas para -) [assessoria , consultoria ,
informação] transporte de viajantes transporte de
viajantes [assessoria , consultoria , informação]
viajantes (transporte de -) viajantes (transporte de -)
[assessoria , consultoria , informação] transporte
fluvial transporte fluvial [assessoria , consultoria ,
informação] organização de cruzeiros [viagens]
organização de cruzeiros [viagens] [assessoria ,
consultoria , informação] reservas para transporte
reservas para transporte [assessoria , consultoria ,
informação] reserva de assentos para viagem
reserva de assentos para viagem [assessoria ,
consultoria , informação] viagens (reservas para -)
viagens (reservas para -) [assessoria , consultoria ,
informação] transporte de passageiros transporte de
passageiros [assessoria , consultoria , informação]
aluguel de barcos aluguel de barcos [assessoria ,
consultoria , informação] organização de excursões
organização de excursões [assessoria , consultoria ,
informação] transporte por bonde transporte por
bonde [assessoria , consultoria , informação]
informação sobre tráfego informação sobre tráfego
[assessoria , consultoria , informação] informações
sobre transportes informações sobre transportes
[assessoria , consultoria , informação] visitas
turísticas visitas turísticas [assessoria , consultoria ,
informação] aluguel de veículos aluguel de veículos
[assessoria , consultoria , informação] transporte
ferroviário transporte ferroviário [assessoria ,
consultoria , informação] assessoria consultoria e
informação em empreendimento turístico assessoria
consultoria e informação em empreendimento
turístico [assessoria , consultoria , informação] guia
de turismo guia de turismo [assessoria , consultoria ,
informação] assessoria, consultoria e informação em
transportes assessoria, consultoria e informação em
transportes [assessoria , consultoria , informação]
agência de viagem, exceto reserva de hotel agência
de viagem, exceto reserva de hotel [assessoria ,
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consultoria , informação] assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo assessoria,
consultoria e informação em viagem e turismo
[assessoria , consultoria , informação] operação de
aeroportos [transporte] operação de aeroportos
[transporte] [assessoria , consultoria , informação]
agente de viagem agente de viagem [assessoria ,
consultoria , informação] assessoria, consultoria e
informações
sobre
transportes
assessoria,
consultoria e informações sobre transportes
[assessoria , consultoria , informação]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
TOUR.
Procurador: IGRACY ALMEIDA DAMOUS
No.902645285 26/05/2010
400
Tit.CADERBRAS BICO INTERNACIONAL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05117571000124
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 2.5.3; 2.5.23; 16.1.11
NCL(9) 16 suportes para canetas e lápis;
encadernação
(fios
para
-);encadernações;
envoltórios [papelaria];escrever (artigos para );escrever (equipamentos para -);estojos para artigos
de escrever [material de escritório];estojos para
canetas;
fichas
[papelaria];formulários
[impressos];furadores [material de escritório];jornais;
moldes para apagar; papel *;papel de carta; papel
encerado; papel para cópias [papelaria];blocos de
notas
[cadernos];blocos
[papelaria];carimbos
(almofadas para -);carimbos (suportes para -);clipes
para papel; compassos para desenhar; corretivos
(líquidos -) [material de escritório];pranchetas;
publicações impressas; suportes de livros; cortar
papel
(espátulas
para
-)
[material
de
escritório];encadernação (equipamentos e máquinas
para -) [equipamento de escritório];espátulas para
cortar papel [material de escritório];folhas de papel
[papelaria];gráficas (reproduções -);grampeadores
[material de escritório];pastas para papéis; atlas;
blocos para desenho; canetas para desenho;
canetas-tinteiro; cartuchos de papel, de forma
cônica; colas para escritório ou uso doméstico;
caderno de caligrafia; tintas *;tinteiros porta-canetas;
porta-canetas; decalque (papel para -);desenhos
impressos; encadernação (tela para -);estojos para
desenho; estojos para escrever; etiquetas, exceto de
tecido; fichários para papéis soltos; fitas de papel;
giz (porta -);livros para escrever ou desenhar; livros
razão; modelar (materiais para -);papel carbono;
papel machê;pastas de arquivo; apontadores de
lápis [elétricos ou não elétricos];brochuras; canetas
[material de escritório];recortes (álbuns de -);tabelas
aritméticas; escritório (materiais de -), exceto
móveis; estêncil [papelaria];fitas de tinta para
impressoras de computador; folhetos; giz para
litografia; marcar (giz para -);nanquim (tinta );bobinas para fitas de tinta; calendários; cavaletes
para pintura; colchetes para papel; caderneta de
nota; pincéis para escrever; réguas quadradas;
etiquetas adesivas [papelaria];fitas adesivas para
papelaria ou para uso doméstico; fitas auto-adesivas
[para papelaria ou uso doméstico];fitas de tinta;
impresso (material -);lápis; lápis para lousa; livros de
canções [song books (ingl.)];material escolar
[papelaria];matérias plásticas para modelar; papel
laminado;
papel-pergaminho;
pastas
[papelaria];apagar (produtos para -);bastões de tinta;
calcular
(tabelas
para
-);canetas;
cartas
[mapas];cartas, cartões, etc *;circulares; clichê
estêncil; clichês para tipografia; pranchetas para

DIRMA – Despachos em Pedidos 483

desenho; quadros-negros; revistas em quadrinhos;
desenhar (artigos para -);elásticos para escritório;
envelopes [papelaria];esquadros para desenho;
estêncil; etiquetas para fichas; fichas de arquivo; fita
adesiva (porta -) [material de escritório];fitas para
máquinas de escrever; impressão (conjuntos
portáteis para -) [material de escritório];livros; lousas
para escrever; massa para modelar, exceto para uso
odontológico;
material
didático
[exceto
aparelhos];paletas para pintores; almofadas de tinta
para carimbos; clipes de papel; cortadores de papel
[material
de
escritório];caderno
escolar;
transparências [papelaria];réguas para desenhar;
revistas [periódicos];desenho (régua t para -);esferas
para canetas esferográficas; estojos de tintas
[material escolar];grampos para papel; lapiseiras;
marcadores de livros; pantógrafos [instrumentos
para desenho];pastas [colas] para escritório ou uso
doméstico; argila para modelar; blocos de papel em
múltiplas vias [papelaria];blocos para anotações;
borrachas para apagar; caixas para canetas;
catálogos; telas para pintura; desenhar (instrumentos
para -);encadernação (artigos para -);geográficos
(mapas -);giz para escrever; papel luminoso;
papelaria (artigos de -);almanaques; apagadores
para quadros; aquarelas; clipes para canetas; cola
para papelaria ou para uso doméstico; corrigir (tintas
para -) [heliografia];terrestres (globos -)
Procurador: MARCOS AURÉLIO DE JESUS

CFE(4) 3.1.8; 27.5.1
NCL(9) 44 higiene animal [toalete animal];estética
para animal [toalete animal];toalete de animais de
estimação
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'PET SHOP'.
Procurador: SIMONE DE BRITO ARONE
No.902647113 27/05/2010
400
Tit.DEMETRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11469147000141
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

No.902646907 27/05/2010
400
Tit.NG9 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10959132000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NG9 COMUNICAÇÃO VISUAL DECOR

CFE(4) 5.3.11,13
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios.
Procurador: ALGO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 processamento de texto; propaganda;
publicidade; textos publicitários (publicação de -);
textos publicitários (publicação de -) [ consultoria ];
atualização de material publicitário; atualização de
material publicitário [ consultoria ]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria promocional, consultoria e
informação sobre propaganda [ consultoria ]; texto
(processamento de -); texto (processamento de -) [
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação
em marketing; assessoria, consultoria e informação
em marketing [ consultoria ]; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade externa [letreiros,
outdoors] [ consultoria ]; publicidade por qualquer
meio; publicidade por qualquer meio [ consultoria ];
serviços de layout para fins publicitários; serviços de
layout para fins publicitários [ consultoria ].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões COMUNICAÇÃO VISUAL e DECOR.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902646940 27/05/2010
Tit.VINICOLA GAZZARO LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74102500000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALMA GAÚCHA
NCL(9) 33 vinho
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

400

No.902646966 27/05/2010
Tit.TWD PET SHOP LTDA - ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10708388000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRIME PET SHOP

400

No.902647121 27/05/2010
400
Tit.DEMETRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11469147000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DEMETRA

CFE(4) 5.3.11; 5.3.13; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios.
Procurador: ALGO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.
No.902647148 27/05/2010
400
Tit.DEMETRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11469147000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DEMETRA
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios.
Procurador: ALGO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.
No.902647229 27/05/2010

400
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CFE(4) 19.11.25; 26.4.16; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos abrasivos para limpeza; farmácia [comércio
de produtos farmacêuticos];farmácia [comércio de
produtos farmacêuticos][ informação ];representação
comercial; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "QUÍMICA".
Procurador: ARYLDO DE OLIVEIRA DE PAULA

meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; importação-exportação (agências de
-);comércio (através de qualquer meio) de fitas e
laços; comércio (através de qualquer meio) de
guarda-sóis; comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza; comércio (através de qualquer
meio) de rendas e bordados; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica; comércio
(através de qualquer meio) de guarda-chuvas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de tecidos;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ATACADO".
Procurador: DANILO CÉSAR DE CASTRO

No.902647644 27/05/2010
Tit.SUPER B COMERCIO DE UTILIDADES E
PRESENTES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11596629000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPER B ATACADO

400

No.902647725 27/05/2010
400
Tit.SR ATACADISTA DE PESCADOS LTDA. EPP
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08476334000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DUGONGO

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos musicais; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas; comércio
(através de qualquer meio) de alfinetes e agulhas
[artigos de armarinho];comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de matérias têxteis fibrosas em bruto;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;
comércio (através de qualquer meio) de espelhos;
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a
cozinha; comércio (através de qualquer meio) de
produtos abrasivos para limpeza; comércio (através
de qualquer meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar; comércio (através de
qualquer meio) de cordas e fios; comércio (através
de qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de velas e
pavios para iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de velas; comércio (através de
qualquer meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
pentes e esponjas; comércio (através de qualquer
meio) de fios e fibras para uso têxtil; comércio
(através de qualquer meio) de loções para os
cabelos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos [lâminas] de barbear; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana;
comércio (através de qualquer meio) de decorações
para árvores de natal; comércio (através de qualquer
meio) de escovas; comércio (através de qualquer
meio) de sabões; comércio (através de qualquer

CFE(4) 3.9.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA

Tit.FUNDAÇÃO PARQUE DE ALTA TECNOLOGIA
DA REGIÃO DE IPERÓ E ADJACÊNCIAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71558068000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FUNDAÇÃO PATRIA
NCL(9) 42 pesquisa e desenvolvimento [para
terceiros];pesquisas técnicas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'FUNDAÇÃO'.
Procurador: LUCINETE CARDOSO DE MELO
No.902647377 27/05/2010
400
Tit.NOVA DIGITAL SOLUÇÕES PERSONALIZADAS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02146575000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: YOUCARD

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; fotocópia [reprodução de
documentos];comércio (através de qualquer meio)
de fotografias; assessoria, consultoria e informação
sobre reprodução de documentos; reprodução de
documentos
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902647407 27/05/2010
400
Tit.NOVA DIGITAL SOLUÇÕES PERSONALIZADAS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02146575000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: YOUPHOTO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
fotografias;
fotocópia
[reprodução
de
documentos];reprodução
de
documentos;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet; assessoria, consultoria e informação sobre
reprodução de documentos
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902647563 27/05/2010
Tit.ALPHA QUÍMICA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93763555000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALPHA QUÍMICA

400

No.902648195 27/05/2010
400
Tit.OM INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08395984000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DOLCE BRAZILIS
NCL(9) 03 amêndoas (sabonete de -);cosméticos;
antitranspirantes [produtos de toalete];cabelos
(preparações para ondular -);cabelos (tinturas para
os -);alisar (produtos para -) [engomar];amêndoas
(óleo de -);beleza (máscaras de -);cosméticos
(estojos de -);desodorante (sabonete -);filtros
solares;
alvejantes
(produtos
-)
[lavagem];antitranspirante (sabonete -);leite de
amêndoas para uso cosmético; algodão para uso
cosmético; maquiagem (produtos para -);clarear
(cremes para -) a pele; adstringentes para uso
cosmético; aromáticos [óleos essenciais];banhos
(preparações cosméticas para -);bronzeadoras
(preparações -) [cosméticos];maquiagem (produtos
para
remover
-);creme,
pasta
e
líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; maquiagem para o
rosto; cremes cosméticos; loções capilares
Procurador: MAURICIO SERINO LIA
No.902648470 27/05/2010
400
Tit.NUMBER ONE SOLUÇÕES EM LINGUAGEM
S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65138794000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NUMBER ONE

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 485

NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia industrial; engenharia industrial
[projeto de -]
Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA
No.902649230 27/05/2010
Tit.I AM BIER CLUB LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09192755000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: I AM BIER

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1
NCL(9)
41
treinamento
prático
[demonstração];ensino (serviços de -);organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento];organização de exposições para fins
culturais ou educativos; publicação de livros; curso
de idioma; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino];clube de livro e
disco [lazer ou educação];clubes (serviços de -)
[lazer ou educação];bibliotecas [empréstimo de
livros];educação
(serviços
de
-);assessoria,
consultoria
e
informação
em
educação
[instrução];organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento];textos (publicação de -)
[exceto para publicidade];assessoria, consultoria e
informação ensino; educação (informações sobre -)
[instrução];entretenimento; exames pedagógicos
[avaliação];instrução (serviços de -);publicação de
textos [exceto para publicidade];informações sobre
educação [instrução];cursos livres [ensino];edição de
texto,
exceto
de
publicidade
[copidesque];legendagem; tradução
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.902648667 27/05/2010
400
Tit.RODRIGO LEVENZON (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00930462009
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LEVBRANDING
NCL(9) 35 publicidade; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
negócios (consultoria em gestão e organização de );assessoria,
consultoria
e
informação
em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria em gestão de negócios; consultoria em
organização de negócios; gestão (consultoria em -)
de negócios; marketing (estudos de -);assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em marketing; agências de propaganda; informações
de negócios; pesquisa de marketing; agências de
publicidade; propaganda; consultoria profissional em
negócios; informações (levantamento de -) de
negócios; material publicitário (atualização de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRANDING" ISOLADAMENTE
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.902648934 27/05/2010
400
Tit.TECNOSTEEL ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42012377000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECNOSTEEL

No.902650106 28/05/2010
400
Tit.ABATEDOURO COROAVES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75729038000360
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FRANGO MARINGÁ

400

CFE(4) 3.7.3; 26.4.12; 27.5.1
NCL(9) 29 aves não vivas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'FRANGO'.
Procurador: EDUARDO SEIJI MATSUZAKA
CFE(4) 5.3.20; 26.1.6; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 discoteca (serviços de -);sonorização de
eventos para empresas e similares; sonorização;
boates; planejamento de festas
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.902649540 27/05/2010
Tit.MARCIO FERNANDES DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11567367000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EQUIPE MUSIC DANCE

400

CFE(4) 28.19
NCL(9) 41 aluguel de equipamentos para iluminação
de teatro ou estúdios de televisão; festas
(planejamento de -);aluguel de utensílios para festas
[aparelhos e decorações];promotor de eventos [se
artísticos/culturais];sonorização;
disc-jóquei;
discoteca (serviços de -);animação de festa;
sonorização de eventos para empresas e similares
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'EQUIPE MUSIC DANCE'
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902650025 28/05/2010
Tit.ORBI QUÍMICA MLTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07704914000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ORBI LUB

No.902650157 28/05/2010
400
Tit.ADEMIR DONIZETE CATARIN IBITINGA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00780265000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DUDA TAPETES E ENXOVAIS

400

CFE(4) 3.13.1; 27.5.1
NCL(9) 24 cobertas de cama; capas para móveis, de
tecido; acolchoado usado como protetor para berço;
brocados; caminhos de mesa; colchas; fronhas de
travesseiros;
jogos
americanos
[exceto
de
papel];pelúcia;
acolchoado
[roupa
de
cama];acolchoado para móvel; banho (roupa de -)
[exceto vestuário];cama, mesa e banho (roupa de );cobertores de cama; colchões (capas para );edredons; guardanapos de mesa têxteis;
acolchoado usado como cobertura para cama; capas
[soltas] para móveis; cortinas de matérias têxteis ou
plásticas; lenços de bolso têxteis; mosquiteiros;
cobertura de mesa [toalha];coberta ornamental para
travesseiros; cobertura de tecido para tampo de vaso
sanitário; roupa de cama; sacos de dormir; toalhas
de rosto de matérias têxteis; toalhas têxteis; mantas
de viagem; capas para almofadas; colchões
(protetores de -);lençóis [têxteis];material têxtil; roupa
de cama, mesa e banho; tapeçarias murais de
matérias têxteis; toalhas de mesa [exceto de
papel];centro de mesa
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TAPETES E ENXOVAIS".
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.902650220 28/05/2010
400
Tit.ADEMIR DONIZETE CATARIN IBITINGA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00780265000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DUDA TAPETES E ENXOVAIS

CFE(4) 27.5.1

CFE(4) 1.15.25
NCL(9) 04 lubrificantes; óleo sintético para uso
industrial; óleo umectante; óleo lubrificante
Procurador: DANIEL BECARI FERRAZ
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CFE(4) 3.13.1; 27.5.1
NCL(9) 27 tapetes de banheiro; passadeira [tapete
longo e estreito, feito de estofo, ou de outro material,
que se estende na escada, corredor, para se passar
sobre ele];tapetes incluídos nesta classe; tapetes
antiderrapantes; tapetes para automóveis; capachos;
carpetes; tapetes de ginásio de desportos; tapete de
borracha decorativo para bebê;chapa antiderrapante
[tapetes]; tapetes para ginástica.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TAPETES E ENXOVAIS".
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.902650548 28/05/2010
400
Tit.CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17562075000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ELLAB
NCL(9) 03 beleza (máscaras de -);sabonete
medicinal; perfumaria (produtos de -);perfumes;
pomadas para uso cosmético; produto para limpeza
e hidratação da pele não medicamentoso;
cosméticos (estojos de);lápis para uso cosmético;
leite de amêndoas para uso cosmético; água de
colônia; água de lavanda; antitranspirante (sabonete
-);barbear (produtos para -);sabonetes; loções
capilares; óleos para perfumes e essências; ondular
os cabelos (preparações para -);algodão para a
higiene pessoal; matéria prima para indústria
cosmética; talco para toalete; clarear (cremes para -)
a pele; descolorantes (produtos -) para uso
cosmético;
desodorante
(sabonete
-);lenços
impregnados com loções cosméticas; banhos
(preparações cosméticas para -);cabelos (tinturas
para os -);rosa (óleo de -);sabonete antitranspirante
para os pés; sabonete desodorante; sabonete para
barbear; óleos para uso cosmético; banho de
espuma (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; cosméticos (estojos de -);dentifrícios;
esmalte para as unhas; esmalte para unhas; flores
(extratos de -) [perfumaria];fragrâncias (mistura de );laquê para cabelos; limão (óleos essenciais de );bronzeadoras (preparações -) [cosméticos];cremes
para clarear pele; essenciais (óleos -);hastes com
pontas de algodão para fins cosméticos; incenso;
lápis de sobrancelhas; lavagem a seco (produtos
para -);leites de limpeza para toalete; algodão para
fins cosméticos (hastes com pontas de -);xampus;
maquiagem (produtos para -);óleo de lavanda;
odorizadores de uso pessoal; condicionador para
uso em animal; cosméticos; desodorantes para uso
pessoal; filtros solares; jasmim (óleo de -);água de
cheiro; amêndoas (sabonete de -);loções para uso
cosmético; óleos para toalete; pó para maquiagem;
estojo cosmético
;removedor de cosmético;
condicionador [cosmético];água-de-toalete; algodão
para uso cosmético; amêndoas (óleo de -);barba
(tinturas para -);cabelos (preparações para ondular );unhas (produtos para o cuidado das -);loções
cosméticas (lenços impregnados com -);loções pósbarba; óleos essenciais de limão; produtos
depilatórios; cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; depilatórios (produtos -);adstringentes
para uso cosmético; antitranspirantes [produtos de
toalete];batons para os lábios; branquear (sais para );óleos essenciais; preparações cosméticas para
emagrecimento; talco para a higiene animal
Procurador: ALGO ALLIANCE ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
No.902650700 28/05/2010

400

Tit.CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17562075000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ELLAB
NCL(9) 05 absorventes internos para menstruação;
ácidos para uso farmacêutico; lenços impregnados
com loções farmacêuticas; remédios (estojos
portáteis para -) [completos];sais para uso medicinal;
seios (protetores para -) [amamentação];tônicos
[medicamento];cápsulas para uso farmacêutico; chás
medicinais; complemento/ suplemento
alimentar
para uso medicinal ;água oxigenada de uso
medicinal
;antissépticos; hormônios para uso
medicinal; químicas (preparações -) para uso
farmacêutico; químico-farmacêuticas (preparações );vitaminas (preparações para -);cabelo (preparações
medicinais para crescimento do -);depurativos
(medicamentos
-);expectorante;
absorventes
higiênicos para menstruação; algodão hidrófilo;
algodão [chumaço] para uso medicinal; amêndoas
(leite de -) para uso farmacêutico; ar (preparações
para perfumar o -);ar (preparações para purificar o );medicamentos para uso humano; pílulas para uso
farmacêutico; preparações para hemorróidas;
remédios antitranspirantes para os pés; soros;
indicação do produto; balsâmicas (preparações -)
para
uso
medicinal;
elixires
[preparações
farmacêuticas];cânfora para uso medicinal; cápsulas
para remédios; chá de erva medicinal; vitamina e
sais minerais; acne [medicamento para combate à ];álcool para uso farmacêutico; alimentos dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
germicidas;
loções
farmacêuticas
(lenços
impregnados com -);medicinais (infusões -);menta
para uso farmacêutico; nutricionais (complementos -)
para uso medicinal; pés (remédios antitranspirantes
para os -);pomadas para uso medicinal; banhos
(preparações terapêuticas para -);farinhas para uso
farmacêutico; fungicidas; caspa (preparações
farmacêuticas para combate à -);drogas para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; analgésicos; anestésicos;
anti-sépticos bucais para uso medicinal; limpeza de
lentes de contato (preparações para -);medicinais
(bebidas -);químicas (preparações -) para uso
medicinal; xaropes para uso farmacêutico; gaze para
curativos; emagrecimento (preparações medicinais
para -);fraldas higiênicas para incontinentes;
diagnóstico (preparações para -) para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; álcool para uso medicinal; asséptico
(algodão -);loções para uso farmacêutico; medicinal
(óleos para uso -);preparações farmacêuticas;
queimaduras (preparações para tratamento de );tranqüilizantes; ungüentos para uso farmacêutico;
bebidas medicinais; chá para emagrecer para uso
medicinal; digestivos para uso farmacêutico;
suplemento ou complemento alimentar em líquido
para uso medicinal; gelatina para uso medicinal;
glicose para uso medicinal; medicinais (ervas );sedativos; supositórios; vaginal (produtos para
lavagem -);banho (sais de -) para uso medicinal;
diurético; bebidas dietéticas adaptadas para uso
medicinal; colírios; óleo mineral branco medicinal,
utilizado
na
formulação
de
cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;
absorvente higiênico; suplemento ou complemento
alimentar em barra para uso medicinal; algodão para
uso medicinal; laxativos; leite (açúcar de -)
[lactose];leite de amêndoas para uso farmacêutico;
medicinais
(raízes
-);pele
(preparações
farmacêuticas para cuidar da -);preparações
farmacêuticas para combate à caspa; preparações
para banhos medicinais; suplementos alimentares
minerais;
vermífugos;
cáusticos
para
uso
farmacêutico; contraceptivos químicos; dor de
cabeça (substâncias para -);absorvente feminino;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal
Procurador: ALGO ALLIANCE ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
No.902650734 28/05/2010
400
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS
MENDONÇA LTDA (BR/MG)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00587769000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VASSOURAS E RODOS MENDONÇA M

CFE(4) 11.7.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 21 rodo ;escovas para esfregar; esfregões;
esponjas para uso doméstico; escovas para limpar
tanques e recipientes; vassouras
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'VASSOURAS E RODOS'.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902650947 28/05/2010
400
Tit.NUBIA CRISTINA ALMEIDA COSTA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07445493000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRIMICIAS

CFE(4) 24.5.1; 27.5.1
NCL(9) 36 análise financeira; financiamento
(serviços de -);financeiras (informações -);cobrança
(serviços de -);financeira (consultoria -);financeira
(gestão -);cobranças de dívidas (agências de -)
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902651340 28/05/2010
400
Tit.QUALITY IN TABACOS INDUSTRIA E
COMERCIO DE CIGARROS E IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11816308000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DOWNTOWN
NCL(9) 34 artigo para fumante; cigarreiras;
cigarrilhas; cigarro (filtros de -); cigarro (piteira de -);
cigarros; cigarros (enrolador de -); cigarros contendo
sucedâneos de fumo, exceto para uso médico;
cigarros eletrônicos, exceto para uso medicinal;
cinzeiros para fumantes; filtros de cigarro; floco de
tabaco; folha de fumo; fósforos; fumo; fumo de rolo;
fumo para mascar; isqueiros para fumantes; pacotes
de papéis para cigarros; papel de cigarro; rapé;
tabaco
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902651358 28/05/2010
400
Tit.CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17562075000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FASTVIL
NCL(9) 05 loções para uso farmacêutico; cápsulas
para
remédios;
agente
analgésico;
agente
antialérgico, antipirético e antiinflamatório; óleos para
uso medicinal; cápsulas para uso farmacêutico;
infusões medicinais; pílulas para uso farmacêutico;
pomadas para uso medicinal; chás medicinais;
antibióticos; medicamentos para uso humano;
químicas (preparações -) para uso medicinal;
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NCL(9) 25 vestuário [incluído nesta classe]
Procurador: ALVES VIEIRA E LOPES ADVOGADOS

preparações farmacêuticas; químicas (preparações ) para uso farmacêutico; químico-farmacêuticas
(preparações -);elixires [preparações farmacêuticas]
Procurador: ALGO ALLIANCE ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
No.902651480 28/05/2010
400
Tit.CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17562075000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SECNOLON
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano;
antifúngico;
anti-helmínticos;
antiparasitárias
(preparações
-);preparações
farmacêuticas;
químicas (preparações -) para uso medicinal;
cápsulas
para
uso
farmacêutico;
químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; bebidas
medicinais; medicinais (bebidas -);parasiticidas;
químico-farmacêuticas (preparações -);indicação do
produto; cápsulas para remédios
Procurador: ALGO ALLIANCE ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
No.902651633 28/05/2010
400
Tit.BRASLEN CHOCOLATES LTDA. - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10399395000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASLEN chocolates

No.902653130 28/05/2010
400
Tit.E. HOTELARIA E TURISMO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11796602000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VERT HOTÉIS

CFE(4) 26.1.1; 26.1.12; 26.1.16; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
velas e pavios para iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'LED'.
Procurador: PABLO SILVEIRA BLANC
No.902652346 28/05/2010
400
Tit.ANDRADE & CASTILLO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02059139000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: THE CAKE TC

CFE(4) 5.3.13; 5.5.20; 27.5.1
NCL(9) 43 hotéis; restaurantes; bar (serviços de );reservas em hotéis; cafés [bares]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
VERT HOTÉIS.
Procurador: SÂMIA AMIN SANTOS
No.902653164 28/05/2010
Tit.ALBERT KOELLN (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97450936020
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CUBO VERDE

400

CFE(4) 26.13.25; 27.5.8; 27.5.17; 27.5.25; 29.1.7
NCL(9) 35 administração comercial; organização e
administração de empresa
Procurador: RENATA SANTOS VIEIRA
No.902651641 28/05/2010
400
Tit.R&NV CONSULTORIA E PARTICIPACOES
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10914186000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: R&NV CONSULTORIA

CFE(4) 8.1.17; 27.5.1
NCL(9) 43 lanchonetes; cafeterias; cantinas; bufê
(serviço de -);cafés [bares];restaurantes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CAKE".
Procurador: BREVETTI ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
No.902652710 28/05/2010
400
Tit.E. HOTELARIA E TURISMO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11796602000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E.SUITES

CFE(4) 26.11.2; 26.11.6; 27.5.1
NCL(9) 35 contabilidade; perícia contábil; guardalivro
[contabilidade];assessoria,
consultoria
e
informação em contabilidade; perícia técnica na área
contábil
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONSULTORIA".
Procurador: MERCOSUL ASS CONS
EMPRESARIAL P/ AMERICA DO SUL SC LTDA
No.902652222 28/05/2010
Tit.YANG SIK PARK (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16661058803
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPER LED

400

CFE(4) 5.3.13; 27.5.1
NCL(9) 43 restaurantes; bar (serviços de -);hotéis;
reservas em hotéis; cafés [bares]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
E.SUITES.
Procurador: SÂMIA AMIN SANTOS
No.902652915 28/05/2010
400
Tit.O BICHO COMEU BIJOUTERIAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31523566000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BICHO COMEU

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 42 projetos técnicos (estudos para );programação visual; consultoria em arquitetura;
consultoria em arquitetura[ assessoria ];desenho de
plantas para construção; assessoria, consultoria e
informações sobre artes gráficas; arquitetura; projeto
de decoração; criação em artes gráficas (serviços de
-);criação e projeto de planta para construção;
assessoria, consultoria e informações sobre
decoração de interiores; serviços de projetos
arquitetônicos de casas populares, prestados a título
de assistência social; projeto de arquitetura;
decoração de interiores; serviços de ilustrações
gráficas, técnicas e simulações gráficas de projeto;
assessoria, consultoria e informações sobre
arquitetura; perícia técnica na área de arquitetura
Procurador: LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK
No.902653199 28/05/2010
400
Tit.ELGEM ALVES DE GOUVE FILHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09354609856
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALGO ALLIANCE
NCL(9) 45 serviço de vigilância em propriedade
intelectual; licenciamento de propriedade intelectual;
transferência
tecnológica
[serviços
jurídicos];consultoria em propriedade intelectual
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902653539 28/05/2010
Tit.CLARISSA STRAUSS TEIXEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11642545880
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLARISSA STRAUSS

400
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Tit.BTS FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01914765000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FISPAL FOOD SERVICE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 projeto de arquitetura; arquitetura;
assessoria, consultoria e informações sobre
arquitetura
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902653555 28/05/2010
400
Tit.EBF-VAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00159451000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VAZ HELMETS

CFE(4) 11.1.1; 11.3.5; 21.3.21; 27.5.1
NCL(9) 35 organização de feiras para fins comerciais
ou publicitários; organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FOOD SERVICE"
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902653768 28/05/2010
400
Tit.BTS FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01914765000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FISPAL TECNOLOGIA

No.902653822 28/05/2010
400
Tit.BTS FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01914765000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FISPAL TECNOLOGIA

CFE(4) 11.1.1; 11.3.5; 21.3.21; 27.5.1
NCL(9) 41 organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
simpósios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TECNOLOGIA"
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902654250 28/05/2010
400
Tit.RENTANK COM E LOCACAO DE EQUIPTOS
INDUSTRIAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96604665000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MINITANK

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 09 capacete de proteção para motociclista
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'HELMETS'.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902653563 28/05/2010
400
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS
ELASTICAS REALTEX LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60988268000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HYDRATT
NCL(9) 21 bebidas (frascos de -) para viajantes;
frascos; beber (recipientes para -)
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902653610 28/05/2010
Tit.SAINT LUIGER PROCESSADORA DE
ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00177693000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BOLA BANANA

400

CFE(4) 2.1.2; 8.7.25; 25.12.25; 27.5.1
NCL(9) 30 sorvetes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BANANA"
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902653733 28/05/2010

400

CFE(4) 11.1.1; 11.3.5; 21.3.21; 27.5.1
NCL(9) 35 organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
ESPRESSÃO "TECNOLOGIA"
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902653792 28/05/2010
400
Tit.BTS FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01914765000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FISPAL FOOD SERVICE

CFE(4) 11.1.1; 11.3.5; 21.3.21; 27.5.1
NCL(9) 41 organização e apresentação de
simpósios; organização e apresentação de
congressos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FOOD SERVICE"
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 06 recipientes de metal; tanques de metal
[recipientes];contêineres de metal [armazenagem,
transporte]
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902654268 28/05/2010
400
Tit.RENTANK COM E LOCACAO DE EQUIPTOS
INDUSTRIAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96604665000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FLEXOTANK

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 06 recipientes de metal; tanques de metal
[recipientes];contêineres de metal [armazenagem,
transporte]
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902654276 28/05/2010
400
Tit.RENTANK COM E LOCACAO DE EQUIPTOS
INDUSTRIAIS LTDA (BR/SP)

RPI 2207 de 24/04/2013

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96604665000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FLEXOTANK

DIRMA – Despachos em Pedidos 489

Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902654489 28/05/2010
400
Tit.ANTONIO EVANDO DE OLIVEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32615043315
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PÁTIO GOURMET

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 aluguel de contêineres de armazenagem
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902654306 28/05/2010
400
Tit.RENTANK COM E LOCACAO DE EQUIPTOS
INDUSTRIAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96604665000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RENTANK
NCL(9) 06 contêineres de metal [armazenagem,
transporte];recipientes de metal; tanques de metal
[recipientes]
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902654314 28/05/2010
400
Tit.RENTANK MACROGALPÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02624956000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MACROGALPÕES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 19 telhados (coberturas não metálicas para );barracas;
coberturas
não
metálicas
para
construção;
construções
transportáveis
não
metálicas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MACROGALPÕES".
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902654322 28/05/2010
400
Tit.RENTANK MACROGALPÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02624956000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MACROGALPÕES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 aluguel de armazéns
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MACROGALPÕES".

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 assessoria, consultoria e informação
técnica em serviço de alimentação; assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante; spa
[serviço de hospedagem e fornecimento de
refeições];restaurantes de auto-serviço; lanchonetes;
assessoria consultoria e informação em culinária;
bufê
(serviço
de
-);cantinas;
churrascaria
[restaurante];restaurantes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GOURMET".
Procurador: MARCELA ROCHA MACHADO
No.902654560 28/05/2010
Tit.E NASCIMENTO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01535384000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EN E.NASCIMENTO

400

400

CFE(4) 27.5.25
NCL(9) 42 engenharia; engenharia civil [projeto de -];
pesquisas técnicas
Procurador: JACOB DE AQUINO
No.902655051 31/05/2010

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 29 gelatina para uso alimentar; pólen
preparado para alimentação; proteína para consumo
humano; óleo de alho; caseína para uso alimentar;
óleo de lecitina [comestível];algas (extratos de -)
para uso alimentar; pectina para uso alimentar; óleo
de espirulina; preparados, complementos e
suplementos alimentares à base de proteína;
cápsula de alga marinha para uso alimentar;
albumina para uso alimentar; cápsula de gelatina
pura para uso alimentar; preparados, complementos
e suplementos alimentares à base de albumina;
cápsula de cartilagem de tubarão para complemento
alimentar; cápsula de óleo vegetal para uso
alimentar; complemento/ suplemento alimentar à
base de frutas [não medicinal];óleo de copaíba; pó
para milk-shake à base de leite
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902655353 31/05/2010
Tit.KIENAST KRATSCHMER LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61193389000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KRAKI

CFE(4) 27.5.25
NCL(9) 36 imóveis [compra e venda de -];
incorporação de imóvel
Procurador: JACOB DE AQUINO
No.902654578 28/05/2010
Tit.E NASCIMENTO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01535384000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EN E. NASCIMENTO

Tit.FITOACTIVE SUPLEMENTOS ALIMENTARES
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10870537000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Fitoactive

400

400

CFE(4) 26.1.6; 27.5.1
NCL(9) 01 cozimento (preparações para acelerar -)
para uso industrial; defumar carne (produtos
químicos para -);alimentos (substâncias químicas
para conservação de -);artificiais (adoçantes -)
[preparações químicas];carne (preparações químicas
para defumar -);produto destinado à conservação ou
amadurecimento químico de fruta ou hortaliça;
produto destinado à conservação, por meio químico,
da frescura da flor cortada; substância para
preservar a semente; emulsificante para uso em
alimento; farinha para uso industrial; gorduras
(substâncias
químicas
para
branquear
);amaciadores (produtos -) de carne para uso
industrial; conservação de alimentos (substâncias
químicas para -);aditivo composto para a indústria de
panificação; coagulante [enzima coaguladora de
leite];industriais (substâncias químicas -);pigmentos
(preparações químicas para fabricação de );subprodutos do processamento de cereais para
uso industrial; sais [preparações químicas];produto
químico para a purificação do açúcar; substâncias
químicas industriais; substratos para cultivo fora do
solo [agricultura];reagente químico usado na
indústria e na ciência; aditivo químico para laticínio
;substância química para dispersar pigmento;
subprodutos do processamento do cacau para uso
específico na indústria alimentícia; enzima
coaguladora
de
leite;
adoçantes
artificiais
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[preparações químicos];preparações frigoríficas;
proteína [matéria-prima];produto destinado à inibição
da evaporação e à melhoria da aparência da folha;
sal mineral em bruto; fermentos lácteos [preparações
bacterianas] usados para preparar alimentos;
fermentos lácteos para uso químico; frigoríficas
(preparações
-);cereais
(subprodutos
do
processamento de -) para uso industrial; ácido
ascórbico e policorgato 80 [aditivo químico usado
como melhorador de massa e farinha para a
indústria de panificação];ácido para conservação de
fruta ou legume
Procurador: SOMARCA ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902655442 31/05/2010
Tit.KIENAST KRATSCHMER LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61193389000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KRAKI

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 organização e apresentação de
simpósios; exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de seminários; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, apresentação de
cursos, treinamentos, palestras e seminários;
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento];assessoria, consultoria e informação
em atividades desportivas e culturais
Procurador: CAPITAL MARCAS E PATENTES LTDA

CFE(4) 16.1.6; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores.
Procurador: JULIO CESAR GONÇALVES
No.902656031 31/05/2010
400
Tit.ALCANTARA WAY WEBDESIGN LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03965903000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PREOAB

No.902655710 31/05/2010
400
Tit.BIO CARB INDÚSTRIA QUIMICA LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00242646000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Trofféu40 PÓ MOLHÁVEL
CFE(4) 26.1.6; 27.5.1
NCL(9) 18 tripas para fazer salsichas; película de
tripas de bois ou carneiros; tripas de bois ou
carneiros (película de -)
Procurador: SOMARCA ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902655477 31/05/2010
Tit.ATAIR SANTOS DE SOUZA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03172158000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SL SONHO DA LUA MODA ÍNTIMA

CFE(4) 7.5.5
NCL(9) 41 cursos por correspondência; cursos livres
[ensino]
Procurador: O PRÓPRIO.

400

CFE(4) 1.7.6; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MODA ÍNTIMA".
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.902655515 31/05/2010
400
Tit.SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE SANTO ANDRE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58156456000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SINDSERV SANTO ANDRÉ

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(9) 05 germicidas; ratos (veneno para );veterinárias (preparações -);raticida; acaricidas;
moscas (produtos para destruir -);ervas daninhas
(preparações
para
destruir
-);algicidas;
antiparasitárias (preparações -);inseticidas; químicas
(preparações -) para uso veterinário; carrapaticida;
baraticida; animais nocivos (preparações para
destruir -);larvas (produtos para exterminar );reagentes químicos para uso medicinal ou
veterinário; repelente de insetos (incenso -);ervas
daninhas (produtos para combater as -);fungicidas;
cola para capturar moscas; repelentes contra
insetos;
venenos;
parasiticidas;
antiparasitas
(coleiras -) para animais; herbicidas; insetos
(repelentes contra -);lesmas (preparações para
exterminar -);pesticidas; bactericida
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PÓ MOLHÁVEL".
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.902655965 31/05/2010
Tit.C S R COM DE EQUIP E COMPONENTES
ELETRONICOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76097393000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPUSTORE

400

No.902656090 31/05/2010
400
Tit.COLA & RIBAS DE ANDRADE CURSO DE
TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10916392000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EQUIPE TRADER ESCOLA DE TRADERS

CFE(4) 3.1.14; 3.4.4; 27.5.1
NCL(9)
41
informações
sobre
educação
[instrução];oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento];treinamento prático
[demonstração];ensino (serviços de -);cursos livres
[ensino];assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino];curso técnico de
formação; educação (serviços de -);cursos por
correspondência;
prático
(treinamento
-)
[demonstração];educação (informações sobre -)
[instrução]
Apostila: Sem exclusividade de uso das expressões
"EQUIPE", "TRADER" e "ESCOLA DE TRADERS".
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.902656546 31/05/2010
400
Tit.BASSAM BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52686219000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHOCORICO
NCL(9) 30 mel; pipoca doce [pronta];caramelos
[doces];churros [doce];brigadeiro, cajuzinho e
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
"CONSTRUTORA"
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO

quindim; pudins; biscoitos amanteigados; chocolate;
goiabada; doces [confeitos];biscoitos; bombons; pó
para fabricação de doce; bebidas à base de
chocolate; gomas de mascar, exceto para uso
medicinal; biscoitos de água e sal; bolachas;
confeitos; suspiro; bala comestível
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902656694 31/05/2010
400
Tit.MILI S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78908266000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MIO
NCL(9) 16 fraldas-calças de papel ou celulose para
bebês
[descartáveis];guardanapos
de
papel;
higiênico (papel -);toalhas de mesa e guardanapos,
de papel; fraldas de papel ou celulose para bebês
[descartáveis]
Procurador: DANILO CÉSAR DE CASTRO
No.902656724 31/05/2010
Tit.LANCHONETE ALWI LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81740748000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LA MIA CUCINA

400

No.902657798 31/05/2010
Tit.AUTRON AUTOMAÇÃO INDUSTRI E
COMERCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72932718000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AMPLILUB

CFE(4) 27.5.1,27.5.9-10
NCL(9) 42 engenharia; cálculo e dimensionamento
na área de engenharia; engenharia civil [projeto de -]
Apostila: SEM DIREITO AO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONSTRUTORA"
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO
No.902659847 01/06/2010
400
Tit.GILDES MACEDO DE SOUZA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61830204000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BECO DO MOCOTÓ

400

400
CFE(4) 3.4.1; 11.3.1; 11.3.18; 26.3.23; 27.5.1
NCL(9) 43 bar (serviços de -);assessoria, consultoria
e informações sobre restaurante; restaurantes de
auto-serviço; churrascaria [restaurante];restaurantes;
cafés [bares];cyber-café [restaurante];lanchonetes
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
MOCOTÓ.
Procurador: CAMILO AUGUSTO NETO

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 04 lubrificantes; óleo lubrificante; graxa
lubrificante; grafite lubrificante
Procurador: MERCANTIL ASSESSORIA EM
MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.902657828 31/05/2010
Tit.M F C CONSTRUTORA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00986757000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MFC CONSTRUTORA

CFE(4) 1.5.12; 1.15.5; 20.7.2; 27.5.1
NCL(9) 45 organização de encontros religiosos
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902657186 31/05/2010
Tit.MINISTERIO BATISTA CRISTO É A VIDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91995241000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MBCV

400

CFE(4) 1.5.12; 1.15.5; 20.7.2; 27.5.1
NCL(9) 41 organização de competições [educação
ou entretenimento];organização e apresentação de
congressos; educação religiosa; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de seminários; ensino
(serviços de -)
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902657488 31/05/2010
400
Tit.RONDINOX HAUS BIER IND. COM. DE
MICROCERVEJAS LTDA - EPP (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03440881000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VILLABIER
NCL(9) 32 fruta (bebidas não alcoólicas à base de
suco de -);água-de-coco; bebida fermentada não
alcoólica; sidra [não-alcoólica];cerveja de gengibre;
bebida
energética
não
alcoólica;
malte
[cerveja];mosto de malte; bebidas (preparações para
fabricar -);cerveja não fermentada [mosto de
cerveja];frutas (sucos de -);guaraná [bebida não
alcoólica];cerveja; mosto
Procurador: RUTH BARBOSA BALCON

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CUCINA".
Procurador: ADILSON GABARDO
No.902657160 31/05/2010
Tit.MINISTERIO BATISTA CRISTO É A VIDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91995241000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MBCV

No.902657887 31/05/2010
Tit.M F C CONSTRUTORA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00986757000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MFC CONSTRUTORA

No.902660047 01/06/2010
400
Tit.REDENTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01390437000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Instal instalações comerciais

400

400

CFE(4) 27.5.1,27.5.9-10
NCL(9) 37 construção [serviços de ]

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 20 estantes [móveis];estrutura ou base
(metálica ou não metálica) com mecanismo interno
de regulagem de altura com finalidade única de ser
componente de cadeiras e poltronas de escritório;
prateleiras
para
arquivos
[móveis];vitrines
[móveis];arquivos para fichas [móveis];carteiras
[móveis];balcão [móvel];banquinho [móvel];mesas
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*;móbiles [decoração];móveis de metal; portarevistas; balcões; móveis (rodízios não metálicos
para -);prateleiras para armazenagem; vitrines;
armários; bancos [móveis];cômodas com gavetas;
móvel
modulado;
apoio
para
telefone
[móvel];banqueta
[móvel];poltronas;
cadeiras
[assentos];capas
para
vestuário
[guardaroupa];cantoneira [mobiliário];mesas com rodinhas
para computadores; móveis (divisórias de madeira
para -);móveis (guarnições não metálicas para );painéis de afixação; porta-livros [móveis];racks
(ingl.);sofás; escrivaninhas; mobiliário (peças de );prateleiras
para
móveis;
arquivos
[móveis];bancadas de trabalho; móveis para
escritório; rattan (fr.);assentos [cadeiras];divisórias
de madeira para móveis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'INSTALAÇÕES COMERCIAIS'.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902660071 01/06/2010
400
Tit.HELEN COMÉRCIO DE BIJUTERIAS LTDA EPP.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08793421000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WHITE GOLD
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No.902660381 01/06/2010
400
Tit.COLLOSSOS DE HATOR FESTA E EVENTOS
LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04883009000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COLLOSSOS

CFE(4) 26.4.22; 27.5.1
NCL(9) 41 festas (planejamento de -);festas
(planejamento de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];planejamento de festas; planejamento
de festas[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de utensílios para festas [aparelhos e
decorações];aluguel de utensílios para festas
[aparelhos e decorações][ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de salão de festas para
eventos; aluguel de salão de festas para eventos[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.902660810 01/06/2010
Tit.JORGE KAMITSUSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60551439000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KI-LOJA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 14 bijuteria / joalheria (artigos de -)
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"WHITE GOLD".
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902660110 01/06/2010
400
Tit.HELEN COMÉRCIO DE BIJUTERIAS LTDA EPP.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08793421000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WHITE GOLD
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 saias; bermudas; bonés; camisetas;
bermuda para prática de esporte; confeccionado
(vestuário
-);calçado
esportivo;
blazers
[vestuário];meias; chinelo [vestuário comum];roupa
íntima; sandálias; calças; camisas; calção para
banho; blusas; saias; vestidos; sapatos; roupas
infantis; agasalhos esportivos.
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"WHITE GOLD".
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902660128 01/06/2010
400
Tit.VANESSA MARTINS DE ABREU 66085586604
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12021923000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: 7 CACAU
NCL(9) 30 chocolate
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CACAU".
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902660829 01/06/2010
400
Tit.COPACOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
CONSOLATA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76093731000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOVIMAIS
NCL(9) 05 medicamentos para uso veterinário;
suplementos alimentares minerais
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.902661078 01/06/2010
Tit.ANTONIO RODRIGUES COMÉRCIO DE
LIVROS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11870354000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: British Academy

400

CFE(4) 26.2.1,8
NCL(9)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -);conferências (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];instrução (serviços de -);instrução
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];oficinas de trabalho (organização e apresentação
de -) [treinamento];oficinas de trabalho (organização
e apresentação de -) [treinamento][ informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de simpósios; organização e apresentação de
simpósios[ informação, assessoria, consultoria
];rádio (programas de entretenimento de -);rádio
(programas de entretenimento de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];televisão (programas de
entretenimento de -);televisão (programas de
entretenimento de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];organização de competições [educação
ou entretenimento];organização de competições
[educação
ou
entretenimento][
informação,
assessoria, consultoria ];televisão e rádio (produção
de programas de -);televisão e rádio (produção de
programas de -)[ informação, assessoria, consultoria
];textos
(publicação
de
-)
[exceto
para
publicidade];textos (publicação de -) [exceto para
publicidade][ informação, assessoria, consultoria
];tradução; tradução[ informação, assessoria,
consultoria
];treinamento
prático
[demonstração];treinamento prático [demonstração][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em edição; assessoria,
consultoria e informação em edição[ informação,
assessoria, consultoria ];educação (serviços de );educação (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria
];informações
sobre
educação
[instrução];informações sobre educação [instrução][
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação
de
oficinas
de
trabalho
[treinamento];organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento][ informação,
assessoria, consultoria ];publicação de livros;
publicação de livros[ informação, assessoria,
consultoria ];rádio e televisão (produção de
programas de -);rádio e televisão (produção de
programas de -)[ informação, assessoria, consultoria
];exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos[ informação, assessoria,
consultoria ];organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de colóquios[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação
de
congressos[
informação,
assessoria, consultoria ];provimento de serviços para
publicação
eletrônica
on-line
[não
downloadable];provimento
de
serviços
para
publicação eletrônica on-line [não downloadable][
informação, assessoria, consultoria ];seminários
(organização e apresentação de -);seminários
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];cursos livres [ensino];cursos
livres [ensino][ informação, assessoria, consultoria
];edição de texto, exceto de publicidade
[copidesque];edição de texto, exceto de publicidade
[copidesque][ informação, assessoria, consultoria
];educação
(informações
sobre
-)
[instrução];educação
(informações
sobre
-)
[instrução][ informação, assessoria, consultoria
];exames
pedagógicos
[avaliação];exames
pedagógicos [avaliação][ informação, assessoria,
consultoria ];publicação de textos [exceto para
publicidade];publicação de textos [exceto para
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publicidade][ informação, assessoria, consultoria
];curso de idioma; curso de idioma[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino];assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino][
informação, assessoria, consultoria ];congressos
(organização e apresentação de -);congressos
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de seminários; organização e apresentação de
seminários[ informação, assessoria, consultoria
];prático (treinamento -) [demonstração];prático
(treinamento
-)
[demonstração][
informação,
assessoria, consultoria ];serviços de concepção de
programas de tv/rádio; serviços de concepção de
programas de tv/rádio[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução];assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução][ informação,
assessoria,
consultoria
];academias
[educação];academias
[educação][
informação,
assessoria, consultoria ];editoração eletrônica;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de programas de rádio e televisão[
informação, assessoria, consultoria ];produção de
vídeos; produção de vídeos[ informação, assessoria,
consultoria ];publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos[ informação, assessoria, consultoria
];cursos
por
correspondência;
cursos
por
correspondência[ informação, assessoria, consultoria
];ensino (serviços de -);ensino (serviços de -)[
informação,
assessoria,
consultoria
];livros
(publicação de -);livros (publicação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de conferências; organização e apresentação de
conferências[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação ensino;
assessoria, consultoria e informação ensino[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRITISH ACADEMY"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902661221 01/06/2010
Tit.V.C.S. EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11772687000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E AÍ!

400

Marca: BOUTIQUE DOS ENXOVAIS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 pulôveres; sungas; sutiãs; toucas de
banho; xales; babadouros, exceto de papel; calças
compridas; pijamas; roupa para ginástica; roupões
de banho; suspensórios; vestuário *;camisetas;
corpete; cuecas; fantasia (roupas de -);gorros;
gravatas; meias; canga; roupas de banho; roupas
íntimas antitranspirantes; saias; sáris; uniformes;
banho (toucas de -);camisas; couro (roupas de );fraldas de matérias têxteis para bebês; meiascalças; pelerines; calção para banho; camisola;
roupa de baixo; trajes; trajes de banho; banho
(roupões de -);bebês (cueiros de matérias têxteis
para -);bermudas; bonés; cachecóis; calça (fraldas );calções
de
banho
[sungas];casacos
[vestuário];chinelos
[pantufas];cintos
[vestuário];macacões; malhas [vestuário];chinelo
[vestuário comum];biquíni; praia (roupas de -);roupas
de fantasia; sobretudos [vestuário];ternos; polainas;
banho (sandálias de -);blazers [vestuário];chapéus,
bonés
etc;
íntima
(roupa
-);luvas
[vestuário];sandálias;
artigos
de
malha
[vestuário];banho (roupas de -);calças; coletes [roupa
íntima];cueiros de matérias têxteis para bebês;
espartilhos; jaquetas; ligas de meias; luvas sem
dedos; roupa para ginástica [colante];suéteres;
togas; véus [vestuário];viseiras; bebês (fraldas de
matérias têxteis para -);cintas [roupa íntima];coletes;
enxovais de bebês; gabardines [vestuário];ginástica
(sapatos para -);guarda-pós; impermeáveis (roupas );lenços de pescoço; ligas; paletós; batina; beca;
robe; roupa íntima; roupas íntimas absorventes de
transpiração; turbantes; anáguas; banho (calções de
-);banho (chinelos de -);botas *;calçados *;calçados
em geral *;capuzes [vestuário];couro (roupas de
imitação
de
-);ginástica
(roupa
para
-)
[colante];meias (ligas de -);palmilhas; baby-doll;
boné;maiô
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "KIDS".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 5.5.20; 7.1.24; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas[
informação,
assessoria,
consultoria
];distribuição de amostras[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
tecidos[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis[ informação, assessoria, consultoria
];distribuição de brindes[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BOUTIQUE DOS ENXOVAIS".
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.902661655 01/06/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO BRAS DAS EMPRESAS DE
UTILIDADES E PRESENTES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00968967000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ABUP MÓVEL SHOW
NCL(9) 35 organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários; promotor de eventos [se
comerciais];organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
MÓVEL SHOW.
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902661680 01/06/2010
400
Tit.LE- RA- FY INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECÇÕES LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11957569000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SURFSTYLE CO. SS

No.902661566 01/06/2010
400
Tit.MIXBLUE MIXAGENS E MASTERIZAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10202194000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Sound On Sound

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 cartão de vantagem (emissão e
distribuição de cartões de benefícios que dão ao
respectivo titular acesso a vantagens no preço de
determinados produtos);programas de cartão de
pontuação
(tipo
programa
de
milhagem/fidelidade);cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados; administração de cartão de
desconto
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.902661485 01/06/2010
Tit.MARISOL S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84429752000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MINERAL KIDS

CFE(4) 25.12.25; 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 25 calças compridas; camisas; calças;
jaquetas;
confeccionado
(vestuário
-);bonés;
camisetas; bermudas; praia (roupas de -);saias
Apostila: Sem exclusividade de uso das expressões
"SURF", "STYLE" e "CO."
Procurador: DINÂMICA MARCAS E PATENTES SC
LTDA

400
CFE(4) 27.5.3; 27.5.11,23
NCL(9) 16 revistas [periódicos]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902661590 01/06/2010
Tit.TATIANA DO PRADO FELTRAN CHOHFI
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10605262000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

400

No.902661744 01/06/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO BRAS DAS EMPRESAS DE
UTILIDADES E PRESENTES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00968967000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ABUP DESIGN WEEK
NCL(9) 35 organização de feiras para fins comerciais
ou publicitários; organização de exposições para fins
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comerciais ou publicitários; promotor de eventos [se
comerciais]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
DESIGN WEEK.
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902661892 01/06/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO BRAS DAS EMPRESAS DE
UTILIDADES E PRESENTES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00968967000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ABUP

CFE(4) 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 35 promotor de eventos [se comerciais];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários.
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902661973 01/06/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO BRAS DAS EMPRESAS DE
UTILIDADES E PRESENTES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00968967000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ABUP SHOW

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 organização de feiras para fins comerciais
ou publicitários; organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários; promotor de eventos [se
comerciais].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
SHOW.
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902662376 01/06/2010
Tit.RMS SOFTWARE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05320808000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPERSTORE

400

CFE(4) 26.11.1; 26.11.14; 26.11.21; 27.5.1; 29.1.12

NCL(9) 42 aluguel de software de computador;
aluguel de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte
eletrônico; conversão de dados e documentos de
suporte físico para suporte eletrônico[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(aluguel de -);software de computador (aluguel de -)[
informação, assessoria, consultoria ];engenharia da
computação
[projeto
de
-];engenharia
da
computação [projeto de -][ informação, assessoria,
consultoria ];análise de sistemas [informática];análise
de sistemas [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];computadores (projeto de sistema de );computadores (projeto de sistema de -)[
informação, consultoria ];instalação de software de
computador; instalação de software de computador[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação no campo da segurança da
informática; assessoria, consultoria e informação no
campo da segurança da informática[ informação,
assessoria, consultoria ];atualização de informação
em banco de dados de computador [serviço de
informática];atualização de informação em banco de
dados de computador [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];banco de dados
(serviços
de
desenvolvimento
de
-)
[informática];banco
de
dados
(serviços
de
desenvolvimento de -) [informática][ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(atualização de -);software de computador
(atualização de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
no campo da manutenção da segurança e
integridade de banco de dados [serviço de
informática];assessoria, consultoria e informações no
campo da manutenção da segurança e integridade
de banco de dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];programação
de computador [informática];programação de
computador [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];projeto de sistema de computadores;
projeto de sistema de computadores[ informação,
assessoria,
consultoria
];fornecimento
de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros);fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros)[ informação,
assessoria, consultoria ];implantação de sistema
[informática];implantação de sistema [informática][
informação, assessoria, consultoria ];perícia técnica
na área de computação e informática; perícia técnica
na área de computação e informática[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de computadores;
aluguel de computadores[ informação, assessoria,
consultoria
];duplicação
de
programas
de
computador;
duplicação
de
programas
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];elaboração
[concepção]
de
software
de
computador; elaboração [concepção] de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];análise de suporte e sistema [serviço de
informática];análise de suporte e sistema [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria
];análise e processamento de dados [serviço de
informática];análise e processamento de dados
[serviço de informática][ informação, assessoria,
consultoria ];projeto de sistema de computador;
projeto de sistema de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];automação industrial
[projetos de -];automação industrial [projetos de -][
informação, assessoria, consultoria ];computador
(duplicação de programas de -);computador
(duplicação de programas de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão
física];conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física][ informação,
assessoria, consultoria ];dados (recuperação de -)
[informática];dados (recuperação de -) [informática][

informação, assessoria, consultoria ];manutenção de
software de computador; manutenção de software
de computador[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de tempo de acesso a banco de dados;
aluguel de tempo de acesso a banco de dados[
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
análise de processamento de dados [serviço de
informática];serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; assessoria, consultoria e informação no
campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros[
informação, assessoria, consultoria ];armazenagem
eletrônica de dados; armazenagem eletrônica de
dados[
informação,
assessoria,
consultoria
];atualização
de
software
de
computador;
atualização de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em hardware de
computador;
consultoria
em
hardware
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];banco de dados (aluguel de servidor de -, para
terceiros);banco de dados (aluguel de servidor de -,
para terceiros)[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (elaboração [concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação,
assessoria,
consultoria ];software de computador (instalação de );software de computador (instalação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];tratamento de
informação/dados [serviço de informática];tratamento
de informação/dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];automação
industrial
[desenvolvimento,
instalação
e
manutenção de sistemas];automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas][ informação, assessoria, consultoria
];hardware de computador (consultoria em );hardware de computador (consultoria em -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação em software[ informação,
assessoria, consultoria ];recuperação de dados
[informática];recuperação de dados [informática][
informação, assessoria, consultoria ];fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de
busca];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca][ informação, assessoria, consultoria ];suporte
técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados[
informação, assessoria, consultoria ];assistência
técnica em software; assistência técnica em
software[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (manutenção de );software de computador (manutenção de -)[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"SUPERSTORE".
Procurador: MARIA REGINA DE ARRUDA PINTO
No.902662775 02/06/2010
400
Tit.RETILOX QUIMICA ESPECIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68966035000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RETILINK
NCL(9) 01 mangra (preparações químicas para
prevenir -);mástique para pneus; metal (preparações
para temperar -);míldio (preparações químicas para
prevenir -);motores (substâncias refrigerantes para -)
de veículos; nitrato de bismuto para uso químico;
nitrato de prata; absorção de óleo (materiais
sintéticos para -);silicatos; silicones; silvicultura
(substâncias químicas para -), exceto fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas; sódio
(carbonato de -);substâncias químicas para análises
em laboratório [exceto para uso médico ou
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veterinário];substâncias químicas para solda;
mástiques de óleo; superfosfatos [fertilizantes];tálio;
tártaro, exceto para uso farmacêutico; tintas
(preparações químicas para fabricação de );umedecimento para tingir (preparações de -);vidros
(substâncias químicas para foscar -);galvanização
(preparações para -);gasolina (aditivos detergentes
para -);goma alcatira para uso em produtos
manufaturados; húmus; impermeabilização de couro
(substâncias químicas para -);impregnação de couro
(substâncias químicas para -);lecitina [matériaprima];líquida (borracha -);enzima coaguladora de
leite; erva em bruto [destinada à indústria];couro
(preparações para curtume de -);couro (substâncias
químicas para impregnação de -);creme de tártaro,
exceto para uso farmacêutico; defumar carne
(produtos
químicos
para
-);desidratantes
(preparações -) para uso industrial; dispersões de
matérias plásticas; enviscar (preparações de -) para
arboricultura; enxertos (preparações de enviscar
para -) em arboricultura; érbio; espírito-de-sal;
európio; filtragem (materiais cerâmicos em partículas
para uso como meio de -);fissão (material de -) para
energia nuclear; foscar vidros (substâncias químicas
para -);fosfátidos; fotográficos (reveladores -);acetato
de chumbo; ácido esteárico; ácido láctico; acrílicas
(resinas -) não processadas; adubos nitrogenados;
aglutinantes para concreto; agricultura (substâncias
químicas para -), com exceção dos fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas; álcali volátil
[amoníaco] para uso industrial; aldeídos *;alúmen de
cromo; animal (preparações de carvão -);antifervura
(preparações -) para substâncias refrigerantes de
motores; artificiais (resinas -) não processadas;
óleos para preparar couro no processo de
manufatura;
oxalatos;
óxido
nitroso;
papel
fotográfico; papel nitrato; papel químico para testes;
perclorato; plastificantes; preparações criogênicas;
preparações para brasagem; regularizar crescimento
de plantas (preparações para -);rênio; resinas
sintéticas não processadas; sacarina; sais de sódio
[preparações químicas];sal amoníaco; sal de azedas;
básico (galato -) de bismuto; bismuto; bismuto
(galato básico de -);branquear (substâncias químicas
para -) ceras; bromo para uso químico; califórnio;
carbonato de sódio; catalisadores; cimento para
consertar
objetos
quebrados;
cimento
[metalurgia];cloreto de cal [adubo];colar (produtos
para -);comburentes [aditivos químicos para
combustível];combustíveis para pilhas atômicas;
concreto (substâncias químicas para aeração de );condensação (preparações químicas de );conservação de alimentos (substâncias químicas
para -);conservação de cimento (produtos para -),
exceto tintas e óleos; ligante para fundição [produto
químico];excipiente para produto químico [substância
que une base e veículo];osso moído para
adubagem; cetona para uso industrial; sal mineral
em bruto; dextrina usada na indústria ;acônito em
bruto; adesivo para chapisco; aditivo para radiador,
sistema de refrigeração e líquido para motor de
veículo; cola de madeira; água glicerinada;
aminonaftol; banho químico para fundição de metal;
mama
[fertilizante];substância
química
para
desengraxar de uso industrial; substância química
para soldagem; aditivo químico para concreto e
argamassa de uso na indústria; manchas
(substâncias químicas para evitar -) em tecidos;
metais preciosos (sais de -) para uso industrial;
mordentes para metais; nitrato de urânio;
acabamento em dextrina; sementes (substâncias
para conservar -);sensibilizadores fotográficos; soda
calcinada; solúvel (vidro -);subprodutos do
processamento de cereais para uso industrial;
tabaco (molho para preparar -);tanantes (substâncias
-);temperar metal (preparações para -);tingir
(substâncias químicas para -) esmalte e vidro; turfa
em potes para horticultura; vinho (substâncias
químicas usadas para fermentar -);heliográfica (tela
para impressão -);hidrato de alumínio; hidrogênio;
íons
(permutadores
de
-)
[preparações
químicas];limpeza
de
chaminés
(substâncias
químicas para -);abrasivos (fluidos auxiliares para
uso com -);criptônio; desengordurantes (preparações
-) para uso em processo de manufatura; emolientes
para uso industrial; esmalte (preparações químicas,
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exceto pigmentos, para fabricação de -);etano;
éteres de celulose para uso industrial; farinha para
uso industrial; fertilizantes; flashes (preparações
para -);flúor; acetato de amido; acetatos [químicos]
*;acetona; ácido arsenioso; ácido oléico; ácido
pícrico; ácido pirogálico; ácido pirolenhoso [vinagre
de madeira];ácido salicílico; ácido sebácico; actínio;
adesivas (substâncias -) para papel de parede; água
do mar [para uso industrial];alcalino-terrosos (metais
-);alumina; anidridos; anticongelante; antidetonantes
(substâncias -) para motores de combustão interna;
antiincrustantes; argônio; autovirador (papel -)
[fotografia];óleos para conservação de alimentos;
olivina [preparações químicas];óxido de mercúrio;
papel sensível; peles (preparações para curtume de
-);pigmentos (preparações químicas para fabricação
de -);pisoamento (preparações para -);pneus
(composições
para
reparos
de
-);potassa;
preparações de molhagem para branqueamento;
protactínio; prussiato; rádio para uso científico;
radioativos (elementos -) para uso científico;
reagentes químicos, exceto para uso médico ou
veterinário; sais de cromo; sais de metais de terras
raras; sal (espírito-de-);sangue (carvão de );bacterianas (preparações -) exceto para uso
médico ou veterinário; banhos de galvanização;
bases [preparações químicas];bentonita; bismuto
(nitrato de -) para uso químico; branquear gorduras
(substâncias químicas para -);brasagem (fundentes
para -);calçados (mástique para -);carbonato de cal;
carvão de ossos; caulino; cerâmica esmaltada;
cerâmicas técnicas (composições para manufatura
de -);cereais (subprodutos do processamento de -)
para uso industrial; cetonas; chaminés (substâncias
químicas
para
limpeza
de-);cianetos
[prussiatos];cimeno;
cirúrgicas
(preparações
adesivas para ataduras -);combustível (preparações
para economizar-);líquido anti-embaçante (produto
químico);cera plástica para preservar e embalar
queijo [parafina];poliestireno expansível (em forma
de pérolas);poliuretano; volfrâmio [elemento de
número atômico 74, metálico, branco, duro,
quebradiço, usado em filamentos de lâmpadas de
incandescência;
tungstênio];desoxidante;
acetificador; ácido para conservação de fruta ou
legume; aditivo composto para a indústria de
panificação; complexo de cálcio para uso na
indústria; composto químico argiloso para extinguir
incêndio; aglutinante industrial; água clorada para
fim industrial; água desmineralizada para fim
industrial;
água
oxigenada;
azoto
[nitrogênio];substância
química
fosforescente;
químicos (aditivos - ) para óleos; malte (albumina de
-);manganato; mástique para enchimento de
cavidades de árvores; mástique para enxertar
árvores; melhoramento de solos (produtos químicos
para
-);metais
alcalino-terrosos;
moldagem
(preparações para -) de fundição; molho para
preparar tabaco; motores (preparações antifervura
para substâncias refrigerantes de -);negro-de-fumo
para uso industrial; néon; sulfeto de antimônio;
sinterização (composições de cerâmica para -)
[grânulos e pós];soda cáustica para uso industrial;
soldar (fundentes para -);substâncias químicas para
preparação de couro; substâncias químicas para
silvicultura, exceto fungicidas, herbicidas, inseticidas
e parasiticidas; substratos para cultivo fora do solo
[agricultura];óleo (mástiques de -);tetracloreto de
acetileno; túlio; umidade (preparações, exceto tintas,
à prova de-) para alvenaria; vinho (colagens de );fundentes para solda; galvanização (banhos de );goma arábica para uso industrial; gomas [colas]
exceto para papelaria ou uso doméstico; hidratos;
hipossulfitos;
impermeabilização
de
têxteis
(substâncias
químicas
para
-);industriais
(substâncias químicas -);iodeto de alumínio; isótopos
para uso industrial; itérbio; lácteos (fermentos -) para
uso químico; ladrilhos (substâncias adesivas para );conservar (sal para -), exceto para alimentos; couro
(substâncias químicas para renovar -);cromato; curtir
(substâncias para -);decruar (preparações para );despolir (substâncias para -);detergentes (aditivos ) para gasolina; detergentes para uso em processos
de manufatura; dióxido de titânio para uso industrial;
dispersantes para petróleo; dolomita para uso
industrial; emulsões fotográficas; enxertar árvores

(cera para -);enxofre; escórias [fertilizantes];esmalte
(opacificadores para -);extintoras (composições -) de
fogo; fenol para uso industrial; filtragem (material
para -) [preparações químicas];floculantes; fosfórico
(ácido -);fósforo [elemento químico];fotografia
(preparações químicas para uso em -);fotográficos
(sensibilizadores -);acetato de celulose, não
processado; ácido benzóico; ácido carbônico; ácido
fluorídrico; ácido hidroclorídrico; ácido sulfúrico;
ácido tânico; ácido tartárico; ácidos minerais; aço
(preparações para uso na manufatura de-);aço
(preparações para uso no acabamento de );adesivas (preparações -) para ataduras cirúrgicas;
adesivas (substâncias -) para cartazes; aditivos
químicos para combustível; adoçantes artificiais
[preparações
químicos];aerossóis
(gases
propulsores para -);agar agar; agentes redutores
para uso em fotografia; água acidulada para recarga
de acumuladores; álcalis; alginatos [preparações
para inchar e gelatinizar] exceto para uso alimentar;
alúmen; alúmen de amoníaco; antimônio; arseniato
de chumbo; ataduras cirúrgicas (preparações
adesivas para -);auxiliares (fluidos para uso com
abrasivos);óxido de antimônio; óxido de cobalto para
uso industrial; papel de tornassol; radônio; raios x
(filmes -) sensibilizados, mas não expostos;
refrigerantes (substâncias -) para motores de
veículos; resinas artificiais não processadas;
reveladores fotográficos; roentgen (filmes -)
sensibilizados,
mas
não
expostos;
roscar
(composições para -);sais amoniacais; sais de
mercúrio; sais de viragem [fotografia];sal para
conservar,
exceto
para
alimentos;
salitre;
bacteriológicas (preparações -) exceto para uso
médico
ou
veterinário;
baterias
(soluções
antiespumantes para -);benzeno (derivados de );bicromato de potássio; calcário (substâncias para
endurecer -);carbonato de magnésia; cartazes
(substâncias adesivas para -);celulose; celulose
(derivados de -) [substâncias químicas];césio;
chapas sensibilizadas para impressão em ofsete;
circuitos hidráulicos (líquidos para -);cloretos; cola
para uso industrial; combustível (aditivos químicos
para -);condensação (substâncias químicas para
evitar -);jade em bruto [destinado à indústria];ferro
coloidal; pedra para filtrar em bruto de uso industrial
;desengraxante [uso industrial];acetona para uso
industrial; adesivo natural para uso industrial;
adesivo para revestimento de mural e de tubulação a
vapor; aditivo para bateria; álcool em gel (para uso
industrial);barrilha (carbonato de sódio) em bruto;
mamona em bruto; sulfato de amônio; solução
química para bateria de veículo automotivo; mar
(água do -) [para uso industrial];metano;
moderadores (materiais -) para reatores nucleares;
monóxido nítrico; nitratos; sulfeto de carbono; silicato
de alumínio; silício; sulfatos; tártaro (preparações
para remoção de -) exceto para uso doméstico; terra
diatomáceas; terra para cultivo; terras raras (sais de
metais de -);têxteis (substâncias químicas para
avivar -);têxteis (substâncias químicas para
impregnação de -);titanita; veículos (substâncias
refrigerantes para motores de -);verniz para
cerâmica;
vidro
(preparações
para
evitar
embaciamento de -);vidros (opacificadores para );viragem (banhos de -) [fotografia];viterite; zircão;
galhas; gálio; gases propulsores para aerossóis;
gases tóxicos (neutralizadores de-);gelatina para uso
industrial; glicerídeos; goma tragacanta para uso em
produtos manufaturados; gorduras (substâncias
químicas para branquear -);heliográfica (papel para
cópia -);hidratos de carbono; hólmio; horticultura
(substâncias químicas para -), exceto fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas; húmus
(coberturas de-);iodetos alcalinos para uso industrial;
ítrio; janelas (substâncias químicas antiembaciantes
para -);liga de metais (preparações químicas para
facilitar a -);lítio; epóxi metálico para reparo;
abrandar água (preparações para -);conservantes
para telhas exceto tintas e óleos; couro (mástique
para -);couro (substâncias para preparação de );culturas de microrganismos exceto para uso
medicinal ou veterinário; cúrio; desengordurar
(preparações para -) para uso em processo de
fabricação; desfolhantes; dioxalato de potássio;
dióxido
de
hidrogênio;
discos
fonográficos
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(composições para a fabricação de -);escândio;
estrôncio; éteres de glicol; férmio; filtragem (material
para -) [substâncias minerais];filtragem (material
para -) [substâncias vegetais];fluido magnético para
uso
industrial;
fotográficas
(emulsões
);fotossensíveis (chapas -);ácido cólico; ácido nítrico;
ácido sulfuroso; agricultura (adubo para -);albumina
iodada; álcali cáustico; algas [fertilizantes];alimentos
(substâncias químicas para conservação de );amerício; amido para uso industrial; amoníaco
[álcali volátil] para uso industria; animal (albumina -)
[matéria-prima];antiestáticas (preparações -), exceto
para uso doméstico; arsênico; astatínio; óxido de
chumbo; papéis de parede (substâncias adesivas
para -);papel barítico; papel reagente; pectina
[fotografia];plutônio; pneus (mástique para -);potes
(turfa em -) para horticultura; praseodímio;
purificação de óleo (substâncias para -);recozer
metal
(preparações
para
-);refrigerantes
(preparações antifervura para substâncias -) de
motores; sais de cálcio; sais de metais preciosos
para uso industrial; batata (fécula de -) para uso
industrial; bicloreto de estanho; borracha (soluções
de -);cânfora para uso industrial; carbonila para
proteção de plantas; carne (preparações químicas
para
defumar
-);carvão
(preparações
para
economizar -);carvão animal; cauchu; caulim; cério;
cerveja (agentes para clarificação e conservação de
-);chapas fotossensíveis; circuitos hidráulicos (fluidos
para -);cloreto de cal; colódio *;conservação de
alvenaria (produtos para -), exceto tintas e óleos;
conservação de flores (produtos para -);espuma
contendo estabilizador; espuma contendo líquido
volátil ou carregado por gás; chapa para composição
fotossensível; preparado e substância para solda e
para
têmpera;
preservativo
químico
para
conservação de solda armazenada; produto químico
para a purificação do açúcar; reagente e preparado
biológico para fim de pesquisa científica; pasta de
celulose; aditivo para a indústria têxtil; mistura de
gás para soldagem; colódio, exceto para uso
farmacêutico; agente de aeração para bolo; algodão
em bruto ou em chumaço semi-elaborado;
aminoplástico; sulfato de cálcio di-hidratado
[fosfogesso];aditivos químicos para óleos; solução
química para bateria de sistema de refrigeração;
madeira para curtir; mástique para botas e calçados;
metal (sais para colorir de -);metalóides; molhar
(preparações para -) para uso na indústria têxtil;
negro animal; netúnio; sensibilizadas (chapas -) para
impressão em ofsete; separação de óleo
(substâncias químicas para -);separar e descolar
(preparações para -);solda (substâncias químicas
para -);solventes de goma; substâncias químicas
industriais; substâncias químicas para avivar cores
para uso industrial; sulfimida benzóica; tapioca
(farinha de -) para uso industrial; tecidos
(substâncias químicas para evitar manchas em );tecnécio; tela sensível para fotografia; telhas
(conservantes para -), exceto tintas e óleos;
tensioativos (agentes químicos -);terrosos (metais );tetracloreto; tetracloreto de carbono; têxteis
(substâncias químicas para impermeabilização de );tijolos (produtos para conservação de -) exceto
tintas e óleos; titânio (dióxido de -) para uso
industrial; tório; umedecer (preparações para -) para
uso na indústria têxtil; vitríolo; volátil (álcali -)
[amoníaco] para uso industrial; vulcanização
(aceleradores de -);xenônio; fundição (areia de -);gás
(preparações
para
purificação
de
-);gases
solidificados para uso industrial; gelo seco [neve
carbônica];glicose para uso industrial; glúten
[substância adesiva], exceto para papelaria ou uso
doméstico; hidrazina; impressão em ofsete (chapas
sensibilizadas para -);madeira (vinagre de -) [ácido
pirolenhoso];emulsão para tela de serigrafia;
corrosivas (preparações -);descorantes para uso
industrial; desfiar de meias (substâncias para impedir
o -);elementos químicos de fissão; endurecer
(preparações para -) metal; enxertar (mástique para ) árvores; enzimáticas (preparações -) para uso
industrial; ésteres *;éter etílico; éter metílico;
fermentar vinho (substâncias químicas usadas para );filtragem (preparações para -) para a indústria de
bebidas; fluido para direção mecânica; fotografia
(agentes redutores para uso em-);frâncio; fuligem
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para uso industrial ou agrícola; ácido gálico para
manufatura de tinta; ácido iódico; ácidos *;ácidos
sulfônicos; aditivos químicos para inseticidas; adubo
para agricultura; água (preparações para abrandar );água potássica; albuminado (papel -);alcalóides
*;amoníaco anídrico; antiembaciantes (substâncias
químicas -) para janelas; artificiais (adoçantes -)
[preparações químicas];avivar cores (substâncias
químicas para -) para uso industrial; óleos para curtir
couro; opacificadores para esmalte ou vidro; papel
fotométrico; peles (produtos para curtir -);pilhas
atômicas (combustível para -);plantas (preparações
para regularizar o crescimento de -);polônio;
preparações
para
moldagem
de
fundição;
preparações químicas para uso científico [exceto
para uso médico ou veterinário];purificação de água
(substâncias químicas para -);purificação do gás
(preparações para -);quebracho para uso industrial;
renovar (substâncias químicas para -) couro; renovar
discos fonográficos (preparações para -);banhos
fixadores [fotografia];baterias (líquidos para remover
sulfatos de -);baterias galvânicas (sais para );berquélio; biológicas (preparações -) [exceto para
uso médico ou veterinário];bióxido de manganês;
bórax;
botas
(mástique
para
-);branquear
(substâncias químicas para -) óleo; carboneto;
carbono;
carvão
para
filtros;
cassiopeio
[lutécio];cáusticos para uso industrial; cecídios;
celulose (acetato de -), não processado; cerveja
(agentes para conservação de -);cianamida de cálcio
[adubo];cimento
(preparações
para
impermeabilização de -), exceto tintas; cloratos;
cloreto de alumínio; cloreto de magnésio; colas para
couro; composições para fabricação de discos
fonográficos; composições para reparos de pneus;
concreto (aglutinantes para -);conservação (produtos
para -) para preparações farmacêuticas; farinha
fóssil [adubo];celulóide; talco para uso na indústria
[mineral];polímero solúvel para a indústria de produto
de limpeza; produto destinado à conservação ou
amadurecimento químico de fruta ou hortaliça; vapor
e
vapor
geotérmico
para
fins
industriais
(ompi);absinto em bruto; ácido clorídrico para uso
industrial; aditivo químico para melhorar a aderência
da pintura à base de cal; microbicida para uso
industrial [produto químico];água para uso industrial
(ompi);amônia; carvão para tratamento de água e
para uso industrial; argila ativada para uso na
indústria alimentícia, para refino e absorção de
pigmento lipossolúvel; banho químico para fixação
fonográfica; borato [bórax];substância e preparado
anticongelante; magnesita; mangra (preparações
químicas para proteção contra -);metílico (benzol );molhagem (preparações de-) para branqueamento;
mostos (preparações para colagem de -);motor
(preparações químicas para descarbonização de );neutralizadores de gases tóxicos; nitrogênio; óleo
(dispersantes para -);óleo (substâncias para purificar
-);sensibilizados (filmes -), mas não expostos;
sintéticas (resinas -) não processadas; solventes
para
vernizes;
substâncias
para
despolir;
substâncias químicas para agricultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
sulfato de bário; sulfato de cobre; talco [silicato de
magnésio];tela para impressão heliográfica; terra de
pisoeiro para indústria têxtil; tolueno; trípole; urânio;
vidro solúvel; vinagre (espíritos de -) [ácido acético
diluído];visco; fundição (aglutinantes para -);gambir;
gases protetores para solda; glicerina para uso
industrial; glicol; grafite para uso industrial; gurjum
[gurjon, gurjan] (bálsamo de -) para fabricação de
verniz; ictiocola exceto para papelaria, uso
doméstico ou uso alimentar; impermeabilização de
cimento (preparações para -), exceto tintas; lamas
de furação (aditivos químicos para -);lentes
(preparações para prevenir embaciamento de );líquidos para remover sulfatos de acumuladores;
madeira (polpa de -);couro (substâncias químicas
para
impermeabilização
de
-);cozimento
(preparações para acelerar -) para uso industrial;
creosoto
para
uso
químico;
curtidos
[pelaria];descarbonização de motores (preparações
químicas para -);destilada (água -);diatomáceas
(terras -);dispersantes para óleo; elementos mínimos
(preparações de -) para plantas; esmaltes
(substâncias químicas para tingir os -);espinelas

[preparações químicas];éter sulfúrico; fermentos
lácteos para uso químico; ferrocianetos; ferrotípicas
(chapas -) [fotografia];flores (produtos para
conservação de -);flores de enxofre para uso
químico; fluidos auxiliares para uso com abrasivos;
fonográficos (preparações para renovar discos );fosfatos [fertilizantes];frutos (hormônios para
acelerar a maturação de-);aceleradores de
vulcanização; acetato de alumínio; ácido antranílico;
ácido cítrico para uso industrial; ácido fórmico; ácido
galotânico; ácido oxálico; ácido tungústico;
acumuladores (água acidulada para recarga de );água (substâncias químicas para purificação de );água destilada; água pesada; albumina de malte;
álcool de amido; álcool etílico; álcool metílico
[metanol];aldeído de amônio; alume de alumínio;
amoníaco *;antigerminantes (preparações -) para
vegetais; árvores (mástique para enchimento de
cavidades de -);ativados (carvões -);orgânicas
(substâncias químicas para branquear matérias );ossos (carvão de -);óxido de cromo; óxido de
urânio; papel diazo; parede (substâncias adesivas
para papéis de -);pasta de papel; percarbonatos;
permutadores
de
íons
[substâncias
químicas];pesada (água -);petróleo (dispersantes
para -);plásticas (dispersões de matérias -);plásticos
não-processados; potássio (dioxalato de -);promécio;
purificação (preparações de -);químicos (reagentes -)
[exceto para uso médico ou veterinário];raras (terras
-);recarga de baterias (água acidulada para );reparos de pneus (composições para -);sais de
metais alcalinos; sais de ouro; sais de prata
(soluções de -) para pratear; sais para colorir metal;
sais para pilhas galvânicas; sal bruto; sal gema; seco
(gelo -) [dióxido de carbono];bálsamo de gurjun
[gurgu, gurjum] para fabricação de verniz; banhos de
viragem [fotografia];barita; baritina; benzol metílico;
bicromato de sódio; câmaras-de-ar (composições
para reparar -) de pneus; carboneto de cálcio; carvão
animal (preparações de -);cerâmicos (materiais -) em
partículas para uso como meio de filtragem; cloretos
de paládio; cola para acabamento; colagens para
vinho; colorir metal (sais para -);conservação de
concreto (produtos para -) exceto tintas e óleos;
espuma de polímero em bruto ;fluido de borracha
para aplicação em reforma de pneumático; cera de
enxerto [para tratamento de crescimento de
planta];preparado químico para a afinação do aço;
produto destinado à conservação, por meio químico,
da frescura da flor cortada; produto destinado à
inibição da evaporação e à melhoria da aparência da
folha; reagente químico utilizado em revelação
fotográfica; resina acrílica artificial ou sintética não
processada; papel e tela sensível à luz para
fotografia; desmoldante para fundição; acelerador
químico; apatita [mineral hexagonal, fluorfosfato ou
clorofosfato de cálcio, ou ambos em mistura,
matéria-prima para a fabricação de adubo
fosfatado];citrato; cola para vinho
[substância
química];composto orgânico destinado à adubação;
alquilbenzeno; bactéria para saneamento básico e
eliminação de poluição d'água; substância química
para dispersar pigmento; substância refrigerante
para
motor
de
veículo;
substância
para
galvanização; fermentos lácteos [preparações
bacterianas] usados para preparar alimentos;
mercúrio; microrganismos (preparações de -) exceto
para uso medicinal ou veterinário; naftalina;
solidificados (gases -) para uso industrial;
substâncias adesivas para ladrilhos; terra vegetal;
terras raras; toluol; turfa [fertilizante];vernizes
(solventes para -);vinha (substâncias químicas para
evitar doenças da -);vínico (álcool -);fundentes para
brasagem; fundição (preparações para moldagem de
-);fungicidas (aditivos químicos para -);gelatina para
uso fotográfico; glicosídeos; hormônios para acelerar
a maturação dos frutos; ignífugas (preparações );intensificadores químicos para papel; iodo para uso
industrial; iodo para uso químico; lamas de
perfuração; lantânio; elemento galvânico [indústria
química];curtume (preparações para -) de peles;
descolagem (agentes de -) [preparações químicas
para fluidificar amido];diazo (papel -);discos
fonográficos
(preparações
para
renovar
);emulsificadores; endurecer calcário (substâncias
para -);enologia (bactericidas para -) [preparações
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químicas usadas para fermentar vinho];enzimas para
uso industrial; ésteres de celulose para uso
industrial; éteres *;etílico (álcool -);fermentos para
uso químico; fertilizantes (preparações -);filmes
cinematográficos sensibilizados, mas não expostos;
filtragem (material para-) [matérias plásticas não
processadas];fissão (elementos químicos de );fixadores
(banhos
-)
[fotografia];fixadores
(fotografia);fluido para transmissão; fluidos para
circuitos hidráulicos; fluidos para direção mecânica;
freios (fluidos para -);frigoríficas (preparações );acabamentos (preparações para -) para têxteis;
acetileno; ácido crômico; ácidos (composições
químicas à prova de -);aditivos químicos para lama
de furação; agentes químicos para fluidificar amido
[agentes de descolagem];albumina [animal ou
vegetal, matéria-prima];alcalinos (metais -);alcalinos
(sais de metais -);álcool *;álcool de madeira
(preparações para destilação de -);aldeído fórmico
para uso químico; alumínio (acetato de -) *;amido
(agentes químicos para fluidificar -) [agentes de
descolagem];amido (pasta de -) [adesiva] exceto
para papelaria ou uso doméstico; análises em
laboratórios (preparações químicas para -), exceto
para uso médico ou veterinário; animal (negro );arboricultura (preparações de enviscar para-);areia
de fundição; oxigênio; perborato de sódio; peróxido
de hidrogênio; persulfatos; plastissóis; potássio;
preparações para desmoldagem; preparações
químicas para acabamentos de têxteis; preparações
químicas para facilitar a liga de metais; radiadores
(substâncias químicas para esvaziar-);resinas epóxi
não processadas; rubídio; sais de amônio; sais para
uso industrial; sais [fertilizantes];sais [preparações
químicas];samário; bactericidas para enologia
[preparações químicas usadas durante a fabricação
de vinho];bário; bauxita; benzeno (ácidos a base de );carbonatos; carvões ativados; caseína para uso
industrial; catalisadores bioquímicos; cera para
enxertar árvores; ceras (substâncias químicas para
branquear
-);cianamida
de
cálcio
[fertilizante];cimento (produtos para conservação de) exceto tintas e óleos; clarificação (preparações de);cloro; composições de cerâmica para sinterização
[grânulos e pós];jacinto em bruto [destinado à
indústria];líquido para dessulfatar o acumulador
elétrico; filme roentgen [filme para uso em
radiologia];celulose para acabamento de tecido;
uréia [fertilizante];xisto betuminoso; revestimento não
medicinal para pílulas; papel heliográfico [qualquer
papel preparado com solução sensibilizadora para
decalque fotográfico de desenho a traço, planta]
;dextrina [cola natural];abrina [albumina tóxica
extraída do jequiriti];acetato de policloreto de vinila
[pvc] para indústria ;adesivo para reparar produto
partido; aditivo químico para laticínio ;aditivo químico
usado na indústria gráfica; cloreto de cálcio para
indústria, inclusive para tratamento de água;
composto organometálico; alquilnaftaleno; aluminato;
amida, amidina, amideto, amidalina e amido em
bruto para uso industrial; aminoálcool; manganita;
substância química para esvaziar radiador; súlfur
amorfo; óleos (aditivos químicos para - );gases para
refrigeração; solventes/ diluentes destinados à
indústria; mangue (casca de -) para uso industrial;
mástique para couro; meias (substâncias para
impedir o desfiar de -);metais alcalinos; metais
terrosos; metal (preparações para endurecer );metilbenzeno; microrganismos (culturas de -)
exceto para uso medicinal ou veterinário; neodímio;
óleo (materiais sintéticos para absorver -);sulfatos de
baterias (líquidos para remover -);sulfetos; selênio;
sódio; solda (gases protetores para -);substâncias
adesivas para fins industriais; sumagre para
curtume; tanino; telúrio; térbio; tijolos (produtos para
conservação de-) exceto tintas e óleos; tingir
(preparações
de
umedecimento
para
);tiocarbanilida;
transmissão
(fluido
-);vidro
(substâncias químicas para tingir -);vinagre de
madeira [ácido pirolenhoso];viscose; fumo (negro-de) para uso industrial; gadolínio; galato básico de
bismuto; getters (ingl.);gorduras (preparações para
dissociar -);guano; hélio; hipoclorito de sódio;
impregnação de têxteis (substâncias químicas para );inseticidas
(aditivos
químicos
para
);intensificadores químicos para borracha; iodada
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(albumina
-);litina
[óxido
de
lítio];lutécio
[cassiopéio];emulsificante para uso em alimento;
cores (substâncias químicas para avivar -) para uso
industrial; curtume (preparações para -) de couro;
descolagem (preparações para -);descolar e separar
(preparações para -);desincrustantes; desmoldagem
(preparações para -);diagnóstico (preparações para ), exceto para uso médico ou veterinário; diástase
para uso industrial; disprósio; epóxi (resinas -), não
processadas; espatoflúor (compostos de-);filmes
sensibilizados, mas não expostos; fluidos para freios;
fogo (composições extintoras de -);acetato de cal;
acético (anidrido -);acetificação (preparações
bacteriológicas para -);ácido bórico para uso
industrial; ácido persulfúrico; ácidos graxos;
acidulada (água -) para recarga de acumuladores;
acidulada (água -) para recarga de baterias; aditivos
químicos para fungicidas; adubo composto; agentes
tensioativos;
aldeído
crotônico;
algarobilho
[curtimento];alvenaria (produtos para conservação
de -), exceto tintas e óleos; amaciadores (produtos -)
de carne para uso industrial; óleo (substâncias
químicas para branquear -);papel (pasta de -);peles
(produtos para curtir -) exceto óleos; perfuração
(lamas de -);pisoamento (preparações para -) para
uso na indústria têxtil; polpa de madeira;
preparações de enviscar para arboricultura;
preparações frigoríficas; preservativos de borracha;
proteína [matéria-prima];protetores (gases -) para
solda; reatores nucleares (materiais moderadores
para -);resinas acrílicas não processadas; sabão
[metálico] para uso industrial; sais crômicos; sais de
ferro; sais de iodo; bacteriológicas (preparações -)
para acetificação; bário (adubo orgânico de);baterias (água acidulada para recarga de );bicarbonato de sódio para uso químico; borracha
líquida; branquear (substâncias químicas para -)
matérias orgânicas; cainite; carvão de sangue; casca
de carvalho; cianotipia (soluções para -);cloridratos;
colagem de mostos (preparações para -);combustão
interna (substâncias antidetonantes para motores de
-);concreto (produtos para conservação de -) exceto
tintas e óleos; gás néon; grafita natural cristalina
destinada à lubrificação de semente; estíbio
[antimônio];ferrita de bário; fluido para freio e para
comando hidráulico de veículo; produto químico para
curar polímero de uretano usado na indústria da
borracha; reagente químico usado na indústria e na
ciência; salicilato; papel de ferroprussiato [papel
heliográfico
sensibilizado
com
solução
de
ferrocianeto de potássio e citrato de ferro, e us. no
processo de cianotipia];pasta redutora para solda;
ácido ascórbico e policorgato 80 [aditivo químico
usado como melhorador de massa e farinha para a
indústria de panificação];aditivo biotecnológico para
aumentar a resistência da celulose e do papel;
coagulante [enzima coaguladora de leite];cola para
papel de parede; alfazema em bruto; amina,
aminoácido, aminoaldeído, aminofenol; casca de
planta taninosa empregada para curtir couro
[atanado];catalisador químico; subprodutos do
processamento do cacau para uso específico na
indústria alimentícia; substância para preservar a
semente
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
No.902662929 02/06/2010
400
Tit.RETILOX QUIMICA ESPECIAL LTDA (BR/SP)
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NCL(9) 01 magnesita; metano; metílico (benzol );nitrato de bismuto para uso químico; nitratos;
solventes de goma; subprodutos do processamento
de cereais para uso industrial; substâncias químicas
para análises em laboratório [exceto para uso
médico ou veterinário];substâncias químicas para
avivar cores para uso industrial; mástiques de óleo;
tapioca (farinha de -) para uso industrial; tártaro,
exceto para uso farmacêutico; temperar metal
(preparações para -);terra de pisoeiro para indústria
têxtil;
têxteis
(substâncias
químicas
para
impermeabilização de -);tiocarbanilida; tório; turfa em
potes para horticultura; urânio; volátil (álcali -)
[amoníaco] para uso industrial; fundentes para solda;

galhas; hipossulfitos; hormônios para acelerar a
maturação dos frutos; horticultura (substâncias
químicas para -), exceto fungicidas, herbicidas,
inseticidas e parasiticidas; húmus (coberturas de);iodada (albumina -);iodetos alcalinos para uso
industrial; limpeza de chaminés (substâncias
químicas para -);líquidos para remover sulfatos de
acumuladores; litina [óxido de lítio];criptônio; curtir
(substâncias para -);descolagem (preparações para );elementos
químicos
de
fissão;
enologia
(bactericidas para -) [preparações químicas usadas
para fermentar vinho];enzimáticas (preparações -)
para uso industrial; érbio; escândio; esmalte
(preparações químicas, exceto pigmentos, para
fabricação de -);éter etílico; éter metílico; éter
sulfúrico; éteres *;extintoras (composições -) de fogo;
filtragem (material para-) [matérias plásticas não
processadas];fissão (material de -) para energia
nuclear; fluido para transmissão; fonográficos
(preparações para renovar discos -);fosfatos
[fertilizantes];fosfórico (ácido -);frutos (hormônios
para acelerar a maturação de-);acabamentos
(preparações para -) para têxteis; acetato de
alumínio; acético (anidrido -);ácido esteárico; ácido
fórmico; ácido nítrico; ácidos *;actínio; acumuladores
(água acidulada para recarga de -);adesivas
(preparações -) para ataduras cirúrgicas; adesivas
(substâncias -) para cartazes; aditivos químicos para
inseticidas; adoçantes artificiais [preparações
químicos];adubo composto; aglutinantes para
concreto; albuminado (papel -);aldeído de amônio;
aldeídos *;alimentos (substâncias químicas para
conservação de -);animal (negro -);antiespumantes
(soluções -) para baterias; óxido de chumbo; óxido
de urânio; papéis de parede (substâncias adesivas
para -);papel diazo; papel químico para testes; papel
reagente; peles (preparações para curtume de );pilhas atômicas (combustível para -);plutônio;
preparações
para
moldagem
de
fundição;
preparações químicas para facilitar a liga de metais;
preparações químicas para uso científico [exceto
para uso médico ou veterinário];purificação
(preparações de -);reatores nucleares (materiais
moderadores para -);refrigerantes (substâncias -)
para motores de veículos; reveladores fotográficos;
sais crômicos; sais de cálcio; sais de ferro; sais de
iodo; sais de metais de terras raras; sais de prata
(soluções de -) para pratear; sais para uso industrial;
sal amoníaco; bacterianas (preparações -) exceto
para uso médico ou veterinário; banhos fixadores
[fotografia];bário; biológicas (preparações -) [exceto
para uso médico ou veterinário];bismuto (nitrato de -)
para uso químico; branquear gorduras (substâncias
químicas para -);carboneto; casca de carvalho;
catalisadores; cério; césio; cianotipia (soluções para
-);cimento (preparações para impermeabilização de ), exceto tintas; cimento (produtos para conservação
de-) exceto tintas e óleos; circuitos hidráulicos
(líquidos para -);cloreto de magnésio; comburentes
[aditivos químicos para combustível];combustível
(aditivos químicos para -);composições de cerâmica
para sinterização [grânulos e pós];conservação de
alvenaria (produtos para -), exceto tintas e óleos;
espuma contendo líquido volátil ou carregado por
gás; celulose para acabamento de tecido; pasta
redutora para solda; acetato de policloreto de vinila
[pvc] para indústria ;ácido para conservação de fruta
ou legume; apatita [mineral hexagonal, fluorfosfato
ou clorofosfato de cálcio, ou ambos em mistura,
matéria-prima para a fabricação de adubo
fosfatado];aditivo biotecnológico para aumentar a
resistência da celulose e do papel; aditivo para
bateria; cola de madeira; aglutinante industrial;
aminoálcool; azoto [nitrogênio];banho químico para
fixação fonográfica; mama [fertilizante];súlfur amorfo;
aditivo químico para concreto e argamassa de uso
na indústria; mástique para couro; melhoramento de
solos (produtos químicos para -);mercúrio; metais
alcalino-terrosos; metal (preparações para temperar
-);microrganismos (culturas de -) exceto para uso
medicinal
ou
veterinário;
naftalina;
néon;
neutralizadores de gases tóxicos; absorção de óleo
(materiais sintéticos para -);sensibilizados (filmes -),
mas
não
expostos;
silicatos;
sinterização
(composições de cerâmica para -) [grânulos e
pós];soldar (fundentes para -);solidificados (gases -)
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para uso industrial; solventes para vernizes;
substâncias para despolir; substâncias químicas
para silvicultura, exceto fungicidas, herbicidas,
inseticidas e parasiticidas; substratos para cultivo
fora do solo [agricultura];sulfatos; sumagre para
curtume;
tanino;
tingir
(preparações
de
umedecimento para -);transmissão (fluido -);vidro
solúvel; viterite; glicerina para uso industrial; goma
tragacanta para uso em produtos manufaturados;
gomas [colas] exceto para papelaria ou uso
doméstico; hidrato de alumínio; hipoclorito de sódio;
iodo para uso industrial; ítrio; líquida (borracha );lítio; lutécio [cassiopéio];couro (preparações para
curtume de -);curtidos [pelaria];desengordurar
(preparações para -) para uso em processo de
fabricação; desfiar de meias (substâncias para
impedir o -);desfolhantes; despolir (substâncias para
-);diástase para uso industrial; dioxalato de potássio;
emulsificadores; esmalte (opacificadores para );fertilizantes; fertilizantes (preparações -);flashes
(preparações
para
-);flores
(produtos
para
conservação de -);fluido magnético para uso
industrial; flúor; fósforo [elemento químico];frâncio;
ácido crômico; ácido salicílico; aço (preparações
para uso na manufatura de-);água acidulada para
recarga de acumuladores; água pesada; álcalis;
álcool metílico [metanol];algas [fertilizantes];alúmen
de amoníaco; amerício; amido (agentes químicos
para fluidificar -) [agentes de descolagem];amido
para uso industrial; análises em laboratórios
(preparações químicas para -), exceto para uso
médico ou veterinário; animal (preparações de
carvão -);antigerminantes (preparações -) para
vegetais; areia de fundição; ativados (carvões );opacificadores
para
esmalte
ou
vidro;
percarbonatos; persulfatos; potássio (dioxalato de );preparações
criogênicas;
preparações
para
desmoldagem; radiadores (substâncias químicas
para esvaziar-);reagentes químicos, exceto para uso
médico ou veterinário; refrigerantes (preparações
antifervura para substâncias -) de motores; roscar
(composições
para
-);sais
de ouro;
sais
[fertilizantes];sal para conservar, exceto para
alimentos; sangue (carvão de -);baritina; baterias
(água acidulada para recarga de -);baterias (líquidos
para remover sulfatos de -);baterias (soluções
antiespumantes para -);benzeno (ácidos a base de );bicromato de potássio; bismuto; carbonato de
sódio; carboneto de cálcio; cartazes (substâncias
adesivas para -);carvão animal; caulim; caulino;
cáusticos para uso industrial; celulose (acetato de -),
não processado; ceras (substâncias químicas para
branquear
-);combustão
interna
(substâncias
antidetonantes para motores de -);conservação de
alimentos (substâncias químicas para -);conservação
de cimento (produtos para -), exceto tintas e óleos;
jacinto em bruto [destinado à indústria];excipiente
para produto químico [substância que une base e
veículo];chapa para composição fotossensível;
preparado e substância para solda e para têmpera;
produto destinado à inibição da evaporação e à
melhoria da aparência da folha; reagente químico
utilizado em revelação fotográfica; vapor e vapor
geotérmico para fins industriais (ompi);papel de
ferroprussiato [papel heliográfico sensibilizado com
solução de ferrocianeto de potássio e citrato de
ferro, e us. no processo de cianotipia];papel e tela
sensível à luz para fotografia; ácido clorídrico para
uso industrial; acônito em bruto; adesivo para
chapisco; aditivo para radiador, sistema de
refrigeração e líquido para motor de veículo; aditivo
químico usado na indústria gráfica; microbicida para
uso industrial [produto químico];citrato; complexo de
cálcio
para
uso
na
indústria;
composto
organometálico; composto químico argiloso para
extinguir
incêndio;
aluminato;
aminonaftol;
catalisador químico; argila ativada para uso na
indústria alimentícia, para refino e absorção de
pigmento lipossolúvel; substância química para
desengraxar de uso industrial; substância química
para soldagem; mástique para enxertar árvores;
nitrato de urânio; nitrogênio; sulfeto de antimônio;
selênio; sulfimida benzóica; tálio; tela sensível para
fotografia; terra vegetal; tetracloreto de carbono;
vidros (opacificadores para -);vinagre de madeira
[ácido pirolenhoso];vinha (substâncias químicas para
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evitar doenças da -);vinho (colagens de -);vitríolo;
fundentes para brasagem; gadolínio; gálio; gases
protetores para solda; gelatina para uso fotográfico;
glicol; glúten [substância adesiva], exceto para
papelaria ou uso doméstico; grafite para uso
industrial; húmus; impermeabilização de têxteis
(substâncias químicas para -);inseticidas (aditivos
químicos para -);iodeto de alumínio; emulsificante
para uso em alimento; abrandar água (preparações
para -);corrosivas (preparações -);couro (substâncias
para preparação de -);couro (substâncias químicas
para impregnação de -);creme de tártaro, exceto
para uso farmacêutico; curtume (preparações para -)
de peles; decruar (preparações para -);descorantes
para uso industrial; diazo (papel -);discos
fonográficos (composições para a fabricação de );dispersantes para petróleo; disprósio; enxertos
(preparações de enviscar para -) em arboricultura;
enxofre; fenol para uso industrial; férmio; flores de
enxofre para uso químico; fluidos auxiliares para uso
com abrasivos; fluidos para direção mecânica;
fotografia (agentes redutores para uso em);fotografia (preparações químicas para uso em );fotossensíveis (chapas -);acetificação (preparações
bacteriológicas para -);acetileno; acetona; ácido
hidroclorídrico; ácido tartárico; aditivos químicos para
fungicidas; adubo para agricultura; aerossóis (gases
propulsores para -);água (preparações para
abrandar -);água potássica; albumina de malte; álcali
cáustico;
alcalóides
*;alumina;
antifervura
(preparações -) para substâncias refrigerantes de
motores; arboricultura (preparações de enviscar
para-);argônio; árvores (mástique para enchimento
de cavidades de -);auxiliares (fluidos para uso com
abrasivos);óleos para conservação de alimentos;
ossos (carvão de -);oxalatos; óxido de antimônio;
óxido de mercúrio; óxido nitroso; papel de tornassol;
parede (substâncias adesivas para papéis de );pasta de papel; petróleo (dispersantes para );plásticos não-processados; potes (turfa em -) para
horticultura;
preparações de enviscar para
arboricultura; preparações frigoríficas; preparações
para brasagem; promécio; protactínio; proteína
[matéria-prima];purificação de água (substâncias
químicas para -);rádio para uso científico; recarga de
baterias
(água
acidulada
para
-);renovar
(substâncias químicas para -) couro; resinas acrílicas
não processadas; roentgen (filmes -) sensibilizados,
mas não expostos; sal bruto; sal gema; bentonita;
benzol metílico; borracha (soluções de -);carvão
animal (preparações de -);caseína para uso
industrial; cera para enxertar árvores; cianamida de
cálcio [fertilizante];cimeno; clarificação (preparações
de-);cloretos de paládio; colagens para vinho;
combustíveis para pilhas atômicas; concreto
(aglutinantes para -);concreto (produtos para
conservação de -) exceto tintas e óleos; fluido de
borracha para aplicação em reforma de pneumático;
osso moído para adubagem; cera de enxerto [para
tratamento de crescimento de planta];polímero
solúvel para a indústria de produto de limpeza;
preservativo químico para conservação de solda
armazenada; produto destinado à conservação ou
amadurecimento químico de fruta ou hortaliça;
salicilato; revestimento não medicinal para pílulas;
acelerador químico; acetificador; adesivo para
revestimento de mural e de tubulação a vapor;
cloreto de cálcio para indústria, inclusive para
tratamento de água; cola para papel de parede;
colódio, exceto para uso farmacêutico; composto
orgânico destinado à adubação; agente de aeração
para bolo; amida, amidina, amideto, amidalina e
amido em bruto para uso industrial; banho químico
para fundição de metal; solução química para bateria
de veículo automotivo; solventes/ diluentes
destinados à indústria; mangra (preparações
químicas para prevenir -);míldio (preparações
químicas para prevenir -);moderadores (materiais -)
para reatores nucleares; molhar (preparações para -)
para uso na indústria têxtil; monóxido nítrico;
neodímio; acabamento em dextrina; sintéticas
(resinas -) não processadas; soda calcinada; sódio;
solúvel (vidro -);superfosfatos [fertilizantes];térbio;
têxteis (substâncias químicas para impregnação de );vulcanização (aceleradores de -);xenônio; zircão;
fundição (areia de -);gás (preparações para

purificação de -);getters (ingl.);gorduras (substâncias
químicas para branquear -);gurjum [gurjon, gurjan]
(bálsamo de -) para fabricação de verniz; hélio;
hidratos de carbono; hidrogênio; isótopos para uso
industrial; lácteos (fermentos -) para uso químico;
lecitina [matéria-prima];lentes (preparações para
prevenir embaciamento de -);liga de metais
(preparações químicas para facilitar a -);elemento
galvânico [indústria química];emulsão para tela de
serigrafia; enzima coaguladora de leite; epóxi
metálico para reparo; conservar (sal para -), exceto
para alimentos; culturas de microrganismos exceto
para uso medicinal ou veterinário; cúrio; curtume
(preparações para -) de couro; descolar e separar
(preparações para -);desengordurantes (preparações
-) para uso em processo de manufatura; detergentes
(aditivos -) para gasolina; elementos mínimos
(preparações de -) para plantas; espatoflúor
(compostos de-);estrôncio; éteres de celulose para
uso industrial; farinha para uso industrial; fermentos
para uso químico; ferrotípicas (chapas -)
[fotografia];fixadores (banhos -) [fotografia];acetato
de amido; ácido arsenioso; ácido cítrico para uso
industrial; ácido fluorídrico; ácido sebácico; ácido
sulfúrico; agentes redutores para uso em fotografia;
agentes tensioativos; agricultura (substâncias
químicas para -), com exceção dos fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas; água
destilada; álcali volátil [amoníaco] para uso industrial;
alcalinos (metais -);aldeído fórmico para uso
químico; amaciadores (produtos -) de carne para uso
industrial; amoníaco anídrico; antimônio; óleo
(substâncias químicas para branquear -);óxido de
cromo; papel nitrato; potassa; praseodímio; raios x
(filmes -) sensibilizados, mas não expostos; recozer
metal (preparações para -);rênio; rubídio; sabão
[metálico] para uso industrial; sacarina; sais de
amônio; sais de metais preciosos para uso industrial;
salitre;
seco
(gelo
-)
[dióxido
de
carbono];bacteriológicas (preparações -) exceto para
uso médico ou veterinário; bálsamo de gurjun [gurgu,
gurjum] para fabricação de verniz; banhos de
galvanização; bário (adubo orgânico de-);batata
(fécula de -) para uso industrial; bicarbonato de sódio
para uso químico; botas (mástique para -);bromo
para uso químico; carbono; cereais (subprodutos do
processamento de -) para uso industrial; circuitos
hidráulicos (fluidos para -);cloreto de cal; cloretos;
colagem de mostos (preparações para );condensação (preparações químicas de );conservação de flores (produtos para -);jade em
bruto [destinado à indústria];espuma contendo
estabilizador; pedra para filtrar em bruto de uso
industrial ;produto destinado à conservação, por
meio químico, da frescura da flor cortada; produto
químico para a purificação do açúcar; papel
heliográfico [qualquer papel preparado com solução
sensibilizadora para decalque fotográfico de
desenho a traço, planta] ;absinto em bruto; adesivo
para reparar produto partido; aditivo composto para
a indústria de panificação; mistura de gás para
soldagem;
cola
para
vinho
[substância
química];água
para
uso
industrial
(ompi);alquilbenzeno; bactéria para saneamento
básico e eliminação de poluição d'água; barrilha
(carbonato de sódio) em bruto; mar (água do -) [para
uso industrial];meias (substâncias para impedir o
desfiar de -);metais preciosos (sais de -) para uso
industrial; metalóides; metilbenzeno; microrganismos
(preparações de -) exceto para uso medicinal ou
veterinário; motor (preparações químicas para
descarbonização de -);óleo (substâncias para
purificar -);sulfeto de carbono; sensibilizadas (chapas
-) para impressão em ofsete; separar e descolar
(preparações para -);silício; sódio (carbonato de );substâncias químicas industriais; substâncias
químicas para preparação de couro; sulfato de
cobre; óleo (mástiques de -);tabaco (molho para
preparar -);tela para impressão heliográfica; terras
raras; têxteis (substâncias químicas para avivar );tijolos (produtos para conservação de-) exceto
tintas e óleos; titânio (dióxido de -) para uso
industrial; titanita; umidade (preparações, exceto
tintas, à prova de-) para alvenaria; verniz para
cerâmica; vernizes (solventes para -);viscose;
gambir; gases tóxicos (neutralizadores de-);gelatina
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para uso industrial; goma alcatira para uso em
produtos manufaturados; impregnação de couro
(substâncias químicas para -);intensificadores
químicos para borracha; intensificadores químicos
para
papel;
janelas
(substâncias
químicas
antiembaciantes para -);madeira (vinagre de -) [ácido
pirolenhoso];abrasivos (fluidos auxiliares para uso
com
-);couro
(substâncias
químicas
para
impermeabilização de -);defumar carne (produtos
químicos para -);descolagem (agentes de -)
[preparações
químicas
para
fluidificar
amido];desidratantes (preparações -) para uso
industrial; diagnóstico (preparações para -), exceto
para uso médico ou veterinário; emolientes para uso
industrial; endurecer (preparações para -) metal;
endurecer calcário (substâncias para -);enxertar
(mástique para -) árvores; etano; európio; fermentos
lácteos para uso químico; floculantes; fluidos para
circuitos hidráulicos; freios (fluidos para -);frigoríficas
(preparações
-);acetatos
[químicos]
*;ácido
antranílico; ácido bórico para uso industrial; ácido
oxálico; ácido pirogálico; ácido sulfuroso; ácido
tungústico; aço (preparações para uso no
acabamento de -);adesivas (substâncias -) para
papel de parede; adubos nitrogenados; agentes
químicos para fluidificar amido [agentes de
descolagem];agricultura
(adubo
para
-);água
(substâncias químicas para purificação de );albumina iodada; alúmen; alúmen de cromo;
alumínio (acetato de -) *;alvenaria (produtos para
conservação de -), exceto tintas e óleos; amoníaco
[álcali volátil] para uso industria; anidridos; arsênico;
artificiais (resinas -) não processadas; óleos para
preparar couro no processo de manufatura;
orgânicas (substâncias químicas para branquear
matérias -);papel fotométrico; polônio; purificação do
gás (preparações para -);quebracho para uso
industrial; regularizar crescimento de plantas
(preparações para -);resinas artificiais não
processadas; sais de mercúrio; sais de viragem
[fotografia];sais [preparações químicas];sal (espíritode-);bacteriológicas
(preparações
-)
para
acetificação; barita; baterias galvânicas (sais para );berquélio; bicloreto de estanho; carbonato de cal;
carbonila para proteção de plantas; carne
(preparações químicas para defumar -);cecídios;
celulose; cerveja (agentes para clarificação e
conservação de -);chaminés (substâncias químicas
para limpeza de-);chapas sensibilizadas para
impressão em ofsete; cimento [metalurgia];cloreto de
alumínio; cloridratos; cloro; colar (produtos para );colas
para
couro;
colódio
*;combustível
(preparações
para
economizar-);condensação
(substâncias químicas para evitar -);ligante para
fundição
[produto
químico];farinha
fóssil
[adubo];ferrita de bário; ferro coloidal; celulóide;
produto químico para curar polímero de uretano
usado na indústria da borracha; reagente e
preparado biológico para fim de pesquisa científica;
resina acrílica artificial ou sintética não processada;
sal mineral em bruto; volfrâmio [elemento de número
atômico 74, metálico, branco, duro, quebradiço,
usado
em
filamentos
de
lâmpadas
de
incandescência;
tungstênio];xisto
betuminoso;
dextrina [cola natural];aditivo para a indústria têxtil;
água desmineralizada para fim industrial; água
oxigenada;
alfazema
em
bruto;
borato
[bórax];manganita;
substância
química
fosforescente; substância química para esvaziar
radiador;
sulfato
de
cálcio
di-hidratado
[fosfogesso];aditivos químicos para óleos; gases
para refrigeração; madeira para curtir; manchas
(substâncias químicas para evitar -) em tecidos;
manganato; mangra (preparações químicas para
proteção contra -);mástique para pneus; metais
terrosos; metal (sais para colorir de -);moldagem
(preparações para -) de fundição; molho para
preparar tabaco; motores (preparações antifervura
para substâncias refrigerantes de -);motores
(substâncias refrigerantes para -) de veículos; negro
animal; netúnio; óleo (materiais sintéticos para
absorver -);sulfetos; silicato de alumínio; soda
cáustica para uso industrial; substâncias adesivas
para fins industriais; substâncias adesivas para
ladrilhos; substâncias químicas para solda; tanantes
(substâncias -);tártaro (preparações para remoção
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de -) exceto para uso doméstico; tecidos
(substâncias químicas para evitar manchas em );telúrio; terra diatomáceas; tintas (preparações
químicas
para
fabricação
de
-);trípole;
umedecimento para tingir (preparações de -);vidro
(preparações para evitar embaciamento de );viragem (banhos de -) [fotografia];fumo (negro-de-)
para uso industrial; fundição (preparações para
moldagem de -);galvanização (banhos de );galvanização
(preparações
para
-);gases
propulsores para aerossóis; glicerídeos; glicosídeos;
goma arábica para uso industrial; gorduras
(preparações para dissociar -);guano; heliográfica
(papel para cópia -);heliográfica (tela para impressão
-);hidrazina; hólmio; ignífugas (preparações -);íons
(permutadores de -) [preparações químicas];lamas
de furação (aditivos químicos para -);madeira (polpa
de -);cozimento (preparações para acelerar -) para
uso industrial; cromato; dióxido de titânio para uso
industrial; dispersantes para óleo; dolomita para uso
industrial; enviscar (preparações de -) para
arboricultura; ésteres *;éteres de glicol; etílico (álcool
-);ferrocianetos; foscar vidros (substâncias químicas
para -);fosfátidos; fotográficos (sensibilizadores );acetato de chumbo; ácido carbônico; ácido
galotânico; ácido iódico; ácido persulfúrico; ácidos
graxos; ácidos minerais; acidulada (água -) para
recarga de acumuladores; acidulada (água -) para
recarga de baterias; acrílicas (resinas -) não
processadas; aditivos químicos para combustível;
álcool *;alume de alumínio; amoníaco *;animal
(albumina
-)
[matéria-prima];antiespumantes
(soluções -) para acumuladores; arseniato de
chumbo; avivar cores (substâncias químicas para -)
para uso industrial; óxido de cobalto para uso
industrial; oxigênio; papel sensível; peles (produtos
para curtir -);plantas (preparações para regularizar o
crescimento de -);plastificantes; pneus (mástique
para -);polpa de madeira; potássio; preparações
químicas para acabamentos de têxteis; radônio;
renovar discos fonográficos (preparações para );sais para pilhas galvânicas; samário; banhos de
viragem
[fotografia];bases
[preparações
químicas];califórnio; câmaras-de-ar (composições
para reparar -) de pneus; carvão de ossos; carvão de
sangue; carvão para filtros; cerâmicos (materiais -)
em partículas para uso como meio de filtragem;
cimento para consertar objetos quebrados; cloreto
de cal [adubo];colorir metal (sais para );composições
para
fabricação
de
discos
fonográficos; grafita natural cristalina destinada à
lubrificação de semente; fluido para freio e para
comando hidráulico de veículo; cetona para uso
industrial;
talco
para
uso
na
indústria
[mineral];preparado químico para a afinação do aço;
reagente químico usado na indústria e na ciência;
uréia
[fertilizante];desengraxante
[uso
industrial];desoxidante; acetona para uso industrial;
aditivo químico para laticínio ;aditivo químico para
melhorar a aderência da pintura à base de cal; água
clorada para fim industrial; carvão para tratamento
de água e para uso industrial; mamona em bruto;
óleos (aditivos químicos para - );substância para
galvanização; fermentos lácteos [preparações
bacterianas] usados para preparar alimentos; malte
(albumina de -);mangue (casca de -) para uso
industrial; metais alcalinos; metal (preparações para
endurecer -);molhagem (preparações de-) para
branqueamento; mordentes para metais; negro-defumo para uso industrial; óleo (dispersantes para );sulfatos de baterias (líquidos para remover );sensibilizadores fotográficos; separação de óleo
(substâncias químicas para -);silicones; silvicultura
(substâncias químicas para -), exceto fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas; solda
(substâncias químicas para -);talco [silicato de
magnésio];tecnécio; terras raras (sais de metais de );terrosos (metais -);tingir (substâncias químicas para
-) esmalte e vidro; tolueno; toluol; veículos
(substâncias refrigerantes para motores de -);vidro
(substâncias
químicas
para
tingir
-);vidros
(substâncias químicas para foscar -);vinagre
(espíritos de -) [ácido acético diluído];vinho
(substâncias químicas usadas para fermentar );vínico (álcool -);fundição (aglutinantes para );fungicidas (aditivos químicos para -);gasolina

(aditivos detergentes para -);gelo seco [neve
carbônica];ictiocola exceto para papelaria, uso
doméstico ou uso alimentar; impermeabilização de
cimento (preparações para -), exceto tintas;
impermeabilização de couro (substâncias químicas
para -);impressão em ofsete (chapas sensibilizadas
para -);iodo para uso químico; itérbio; ladrilhos
(substâncias adesivas para -);lamas de perfuração;
lantânio;
erva
em
bruto
[destinada
à
indústria];conservantes para telhas exceto tintas e
óleos; creosoto para uso químico; diatomáceas
(terras -);discos fonográficos (preparações para
renovar -);dispersões de matérias plásticas;
emulsões fotográficas; enzimas para uso industrial;
epóxi (resinas -), não processadas; escórias
[fertilizantes];esmaltes (substâncias químicas para
tingir os -);ésteres de celulose para uso industrial;
fermentar vinho (substâncias químicas usadas para );filmes sensibilizados, mas não expostos; filtragem
(materiais cerâmicos em partículas para uso como
meio de -);filtragem (material para -) [preparações
químicas];filtragem (preparações para -) para a
indústria de bebidas; fixadores (fotografia);fluido para
direção mecânica; fogo (composições extintoras de );fuligem para uso industrial ou agrícola; acetato de
cal; acetato de celulose, não processado; ácido
benzóico; ácido cólico; ácido gálico para manufatura
de tinta; ácido láctico; ácidos (composições químicas
à prova de -);aditivos químicos para lama de furação;
alcalinos (sais de metais -);álcool de amido;
alginatos [preparações para inchar e gelatinizar]
exceto para uso alimentar; anticongelante;
antiestáticas (preparações -), exceto para uso
doméstico; antiincrustantes; ataduras cirúrgicas
(preparações adesivas para -);óleos para curtir
couro; papel (pasta de -);papel barítico; pectina
[fotografia];permutadores de íons [substâncias
químicas];peróxido
de
hidrogênio;
pigmentos
(preparações químicas para fabricação de );pisoamento (preparações para -) para uso na
indústria têxtil; plastissóis; preparações de
molhagem para branqueamento; preservativos de
borracha; purificação de óleo (substâncias para );químicos (reagentes -) [exceto para uso médico ou
veterinário];raras (terras -);reparos de pneus
(composições
para
-);resinas
epóxi
não
processadas; sais amoniacais; sais de cromo; sais
de metais alcalinos; básico (galato -) de bismuto;
bióxido de manganês; bismuto (galato básico de );bórax; branquear (substâncias químicas para -)
ceras; brasagem (fundentes para -);cainite; calçados
(mástique para -);calcário (substâncias para
endurecer -);carbonatos; carvão (preparações para
economizar -);cassiopeio [lutécio];cerveja (agentes
para
conservação
de
-);cetonas;
chapas
fotossensíveis; cloratos; cola para acabamento;
composições para reparos de pneus; concreto
(substâncias químicas para aeração de );conservação de concreto (produtos para -) exceto
tintas e óleos; gás néon; líquido anti-embaçante
(produto químico);cera plástica para preservar e
embalar queijo [parafina];pasta de celulose;
desmoldante para fundição; adesivo natural para uso
industrial; coagulante [enzima coaguladora de
leite];álcool em gel (para uso industrial);algodão em
bruto
ou
em
chumaço
semi-elaborado;
alquilnaftaleno; aminoplástico; amônia; casca de
planta taninosa empregada para curtir couro
[atanado];substância
química
para
dispersar
pigmento; substância refrigerante para motor de
veículo; sulfato de amônio; solução química para
bateria de sistema de refrigeração; subprodutos do
processamento do cacau para uso específico na
indústria alimentícia; mástique para botas e
calçados; mástique para enchimento de cavidades
de árvores; mostos (preparações para colagem de );nitrato de prata; sementes (substâncias para
conservar -);solda (gases protetores para );substâncias químicas para agricultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
sulfato de bário; telhas (conservantes para -), exceto
tintas e óleos; tensioativos (agentes químicos -);terra
para cultivo; tetracloreto; tetracloreto de acetileno;
tijolos (produtos para conservação de -) exceto tintas
e
óleos;
túlio;
turfa
[fertilizante];umedecer
(preparações para -) para uso na indústria têxtil;
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visco; galato básico de bismuto; gases solidificados
para uso industrial; glicose para uso industrial;
hidratos; impregnação de têxteis (substâncias
químicas para -);industriais (substâncias químicas );cores (substâncias químicas para avivar -) para uso
industrial; couro (mástique para -);couro (substâncias
químicas para renovar -);descarbonização de
motores
(preparações
químicas
para
);desincrustantes; desmoldagem (preparações para );destilada (água -);detergentes para uso em
processos de manufatura; dióxido de hidrogênio;
enxertar
árvores
(cera
para
-);espinelas
[preparações
químicas];espírito-de-sal;
filmes
cinematográficos sensibilizados, mas não expostos;
filtragem
(material
para
-)
[substâncias
minerais];filtragem (material para -) [substâncias
vegetais];fissão (elementos químicos de -);fluidos
para freios; fotográficas (emulsões -);fotográficos
(reveladores -);aceleradores de vulcanização; ácido
oléico; ácido pícrico; ácido pirolenhoso [vinagre de
madeira];ácido tânico; ácidos sulfônicos; agar agar;
água do mar [para uso industrial];albumina [animal
ou vegetal, matéria-prima];alcalino-terrosos (metais );álcool de madeira (preparações para destilação de
-);álcool etílico; aldeído crotônico; algarobilho
[curtimento];amido (pasta de -) [adesiva] exceto para
papelaria ou uso doméstico; antidetonantes
(substâncias -) para motores de combustão interna;
antiembaciantes (substâncias químicas -) para
janelas; artificiais (adoçantes -) [preparações
químicas];astatínio;
autovirador
(papel
-)
[fotografia];olivina [preparações químicas];papel
fotográfico; peles (produtos para curtir -) exceto
óleos; perborato de sódio; perclorato; perfuração
(lamas
de
-);pesada
(água
-);pisoamento
(preparações para -);plásticas (dispersões de
matérias -);pneus (composições para reparos de );protetores (gases -) para solda; prussiato;
radioativos (elementos -) para uso científico; resinas
sintéticas não processadas; sais de sódio
[preparações químicas];sais para colorir metal; sal
de azedas; bactericidas para enologia [preparações
químicas usadas durante a fabricação de
vinho];bauxita; benzeno (derivados de -);bicromato
de sódio; borracha líquida; branquear (substâncias
químicas para -) matérias orgânicas; branquear
(substâncias químicas para -) óleo; cânfora para uso
industrial; carbonato de magnésia; carvões ativados;
catalisadores
bioquímicos;
cauchu;
celulose
(derivados de -) [substâncias químicas];cerâmica
esmaltada; cerâmicas técnicas (composições para
manufatura
de
-);cianamida
de
cálcio
[adubo];cianetos [prussiatos];cirúrgicas (preparações
adesivas para ataduras -);cola para uso industrial;
conservação (produtos para -) para preparações
farmacêuticas; líquido para dessulfatar o acumulador
elétrico; espuma de polímero em bruto ;estíbio
[antimônio];filme roentgen [filme para uso em
radiologia];poliestireno expansível (em forma de
pérolas);poliuretano; dextrina usada na indústria
;abrina [albumina tóxica extraída do jequiriti];ácido
ascórbico e policorgato 80 [aditivo químico usado
como melhorador de massa e farinha para a
indústria de panificação];água glicerinada; amina,
aminoácido, aminoaldeído, aminofenol; químicos
(aditivos - ) para óleos; substância e preparado
anticongelante; substância para preservar a semente
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
No.902663143 02/06/2010
Tit.JETTI TELECOM E TI LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05063838000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JETTI TELECOM E TI

400

CFE(4) 26.1.1; 26.1.12; 26.7.25; 26.15.1; 27.5.1
NCL(9) 37 computadores (instalação, manutenção e
reparo de -);computadores (instalação, manutenção
e reparo de -)[ assessoria, consultoria ];telefones
(instalação e reparo-);telefones (instalação e reparo)[ assessoria, consultoria ];instalação e conserto de
telefone; instalação e conserto de telefone[
assessoria, consultoria ];instalação, manutenção e
conserto de computador [hardware];instalação,
manutenção e conserto de computador [hardware][
assessoria, consultoria ];instalação e conserto de
rádio-comunicação; instalação e conserto de rádiocomunicação[ assessoria, consultoria ];assistência
técnica
e
manutenção
de
computador
[hardware];assistência técnica e manutenção de
computador [hardware][ assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TELECOM E TI".
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(9) 35 drogaria [comércio];comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
médicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas; comércio (através de qualquer meio)
de preparações higiênicas para uso medicinal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MEGALOJA".
Procurador: BENEDITA ALVES RÊGO
No.902663658 02/06/2010
400
Tit.SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16010431000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LIG SANTA MARTA

No.902663216 02/06/2010
400
Tit.EXIMIA ENGENHARIA E INCORPORACOES
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00644363000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXÍMIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 corretores imobiliários; comércio de
imóveis; comércio de imóveis [informação,
assessoria, consultoria]; agências imobiliárias;
arrendamento de imóveis; arrendamento de imóveis
[consultoria ]; loteamento imobiliário; loteamento
imobiliário [consultoria ]; avaliação imobiliária;
avaliação imobiliária [informação, assessoria,
consultoria]; imóveis [compra e venda de -]; imóveis
[compra e venda de -] [informação, assessoria,
consultoria];
administração
de
imóveis;
administração de imóveis [consultoria]; incorporação
de imóvel; incorporação de imóvel [informação,
assessoria, consultoria]; corretagem (serviços de -)
(incluídos nesta classe).
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
EXÍMIA.
Procurador: DANILO CÉSAR DE CASTRO
No.902663550 02/06/2010
400
Tit.SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16010431000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SANTA MARTA MEGALOJA

CFE(4) 2.9.1; 16.1.4; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas; curativos
(artigos para -) [medicinais];algodão [chumaço] para
uso medicinal; antibióticos; analgésicos; nutricionais
(complementos -) para uso medicinal; antissépticos;
loções para uso farmacêutico; medicamentos para
uso humano; banhos (preparações terapêuticas para
-);drogas para uso medicinal; anestésicos; pílulas
para uso farmacêutico
Procurador: BENEDITA ALVES RÊGO
No.902663712 02/06/2010
400
Tit.SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16010431000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIG SANTA MARTA

CFE(4) 2.9.1; 16.1.4; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas; drogaria [comércio];comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
médicos; comércio (através de qualquer meio) de
preparações higiênicas para uso medicinal
Procurador: BENEDITA ALVES RÊGO
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No.902663720 02/06/2010
Tit.J.A. PEGO ESTOFADOS ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05698187000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAMA CARRO DO BRASIL
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preparações farmacêuticas; curativos (artigos para -)
[medicinais];algodão [chumaço] para uso medicinal;
anestésicos; pílulas para uso farmacêutico;
analgésicos; medicamentos para uso humano
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "PREÇO MÍNIMO" E "DROGARIA".
Procurador: BENEDITA ALVES RÊGO
No.902664050 02/06/2010
400
Tit.SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16010431000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SANTA MARTA MEGALOJA

CFE(4) 24.7.3; 26.11.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CAMA", "BRASIL".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902663887 02/06/2010
400
Tit.SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16010431000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PREÇO MÍNIMO DA DROGARIA SANTA
MARTA

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(9) 05 anestésicos; nutricionais (complementos ) para uso medicinal; algodão para uso medicinal;
preparações
farmacêuticas;
analgésicos;
antibióticos; antissépticos; pílulas para uso
farmacêutico;
curativos
(artigos
para
-)
[medicinais];drogas
para
uso
medicinal;
medicamentos para uso humano; loções para uso
farmacêutico; banhos (preparações terapêuticas
para -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MEGALOJA".
Procurador: BENEDITA ALVES RÊGO
No.902664271 02/06/2010
400
Tit.SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04725093904
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALMOÇO DO ATLETA

CFE(4) 2.9.1; 26.4.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas; drogaria [comércio];comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
médicos; comércio (através de qualquer meio) de
preparações higiênicas para uso medicinal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "PREÇO MÍNIMO" E "DROGARIA".
Procurador: BENEDITA ALVES RÊGO
No.902663950 02/06/2010
400
Tit.SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16010431000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PREÇO MÍNIMO DA DROGARIA SANTA
MARTA

CFE(4) 2.9.1; 26.4.2; 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 05 loções para uso farmacêutico;
antissépticos; nutricionais (complementos -) para uso
medicinal; banhos (preparações terapêuticas para );drogas
para
uso
medicinal;
antibióticos;

CFE(4) 2.1.8; 27.5.1
NCL(9) 30 farinhas para uso alimentar (incluídas
nesta
classe);
alimentos
farináceos;
complemento/suplemento alimentar composto por
cereais [não medicinal].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
ALMOÇO DO ATLETA.
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.902664425 02/06/2010
400
Tit.DOMINUS QUÍMICA LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07694393000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LEMONEEM
NCL(9) 05 raticida; animais nocivos (preparações
para destruir -);ratos (veneno para -);fungos
corrosivos (preparações para destruir -);fungicidas;
insetos (repelentes contra -);bactericida; baraticida;
herbicidas; parasiticidas; venenos; germicidas;
inseticidas; lesmas (preparações para exterminar -)
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.902664662 02/06/2010
Tit.TOTAL ALIMENTOS S/A (BR/MG)

400

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18631739000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOGO
NCL(9) 32 bebidas (preparações para fabricar );isotônicas (bebidas -);pó para suco; garapa
[bebida];águas minerais engarrafadas; bebidas
efervescentes (pastilhas para -);minerais (águas -)
engarrafadas; fruta (néctares de -) [nãoalcoólicos];soro de leite (bebidas à base de );xaropes para bebidas; amendoim (leite de -)
[bebida não-alcoólica];bebidas efervescentes (pós
para -);frutas (sucos de -);aperitivos não-alcoólicos;
cerveja; milk shake; coquetéis não-alcoólicos;
essências para fabricar bebidas; achocolatado em
pó para bebida; água-de-coco; pó para milk-shake,
exceto à base de leite; bebida em xarope; bebidas
não-alcoólicas; extratos de fruta não alcoólicos;
mosto de malte
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902664832 02/06/2010
400
Tit.TOTAL ALIMENTOS S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18631739000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOGO
NCL(9) 31 animais (alimentos para -);animais
(objetos comestíveis para mascar para -);gado (torta
para -);levedura para animais; algas para consumo
humano ou animal; farinha de peixe para consumo
animal; milho; pássaros (alimentos para -);açúcar
para animal; farelos (massa de -) para consumo
animal; bloco de sal para animais; centeio; enxofre
em pó [suplemento para ração]
;biscoito para
animal de estimação; suplemento alimentar para
ração de animal; aditivos para forragem, exceto para
uso medicinal; algarobilho para consumo animal;
animais confinados (alimento para -);ervas para
consumo humano ou animal; lixa para animais de
estimação [areia higiênica];sal para gado; cacau em
grão; alimentos para animais; animais de cativeiro
para exibição; aveia; biscoitos para cães; forragens
fortificantes para animais; farinha de osso para
animal; aveia em grão; bagaços de cana-de-açúcar
[matéria-prima];bebidas para animais de estimação;
farelo; frutas, verduras e legumes frescos; grãos
para consumo animal; granulado sanitário para
animal; alimentos para animais de estimação; camas
para gado (produtos para -);cereais (subprodutos do
processamento de -), para consumo animal; farinha
para animais; postura de aves de criação
(preparações para -);proteína para consumo animal;
alpiste
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902665286 02/06/2010
400
Tit.TERAPEUTICA BOLIVIANA S.A (BO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7255390
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VISIONVET
NCL(9) 05 albumina (alimentos à base de -) para uso
medicinal; algodão para uso medicinal; alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; amido para uso dietético ou farmacêutico;
aminoácidos para uso veterinário; antissépticos;
geléia de petróleo para uso medicinal; hormônios
para uso medicinal; lama medicinal; lecitina para uso
medicinal; linhaça (farinha de -) para uso
farmacêutico; lúpulo (extratos de -) para uso
farmacêutico; medicamentos para uso veterinário;
medicinais (bebidas -);menta para uso farmacêutico;
óleo de rícino para uso medicinal; organoterapia
(preparações para -);parasiticidas; pele (preparações
farmacêuticas para cuidar da -);peptonas para uso
farmacêutico; queimaduras de sol (preparações para
-) para uso farmacêutico; sais de potássio para uso
medicinal;
seios
(protetores
para
-)
[amamentação];tapa-olhos para uso medicinal; timol
para
uso
farmacêutico;
tônicos
[medicamento];transpiração (remédios contra );ungüentos para uso farmacêutico; venenos;
xaropes para uso farmacêutico; balas [doces] para
uso medicinal; flores de enxofre para uso
farmacêutico; emético e antiemético; erva para
infusão medicinal; camundongos (preparações para
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matar-);cantáridas (pó de -);cataplasmas de
mostarda; cimento para cascos de animal; creme de
tártaro para uso farmacêutico; detergentes para uso
médico; gel anti-séptico para o combate ao vício do
fumo; hipnoanalgésico; protetor para cotovelo e
calcanhar [uso terapêutico];vasoconstritor; pasta
aderente
para
capturar
e
matar
ratos
(ompi);carrapaticida; composição de aminoácido
para tratamento de desnutrição ou deficiência
protéica;
aglutinina
[medicamento];alcoolismo
[medicamento contra o -];castrador químico para
animal; atrativo de peste [pesticida];banho de
imersão de uso animal (preparações para - ), para
uso medicinal; baraticida; barra dietética para
suplementação nutricional, para fins medicinais;
suplemento ou complemento alimentar em pó para
uso medicinal; solução eletrolítica para fins
medicinais; ácido gálico para uso farmacêutico;
alcalinos (iodetos -) para uso farmacêutico; álcool
para uso medicinal; aldeído fórmico para uso
farmacêutico; anestésicos; anti-sépticos bucais para
uso medicinal; antiparasitas (coleiras -) para animais;
antiúricas (preparações -);ataduras higiênicas;
glicerofosfatos; hidrastina; hidrastinina; lama para
banhos;
lenços
impregnados
com
loções
farmacêuticas; lêvedo para uso farmacêutico; linhaça
para uso farmacêutico; loções para uso
farmacêutico; mostarda (cataplasmas de -);pastilhas
para fumigação; pepsinas para uso farmacêutico;
preparações para banhos medicinais; preparações
para hemorróidas; químicas (preparações -) para
uso veterinário; reagentes químicos para uso
medicinal ou veterinário; remédios antitranspirantes
para os pés; sedativos; suplementos alimentares
minerais; tabaco (extratos de -) [inseticidas];bálsamo
contra queimadura produzida pelo frio; emplastros
de mostarda; enzimáticas (preparações -) para uso
veterinário; ervas medicinais; esteróides; éteres para
uso farmacêutico; eucaliptol para uso farmacêutico;
farinhas lácteas [para bebês];fibras vegetais
comestíveis [não nutritivas];fumigação (preparações
para -) para uso medicinal; fungicidas; banhos
medicinais (água do mar para -);bebidas dietéticas
adaptadas para uso medicinal; bismuto (preparações
de -) para uso farmacêutico; cães (produtos para
lavar -);cedro para uso como repelente de insetos;
chás medicinais; coleiras antiparasitas para animais;
compressas de linho para uso medicinal; culturas de
microrganismos para uso medicinal e veterinário;
diagnóstico de gravidez (preparações químicas para
-);dietéticos (alimentos -) adaptados para uso
medicinal; drogas para uso medicinal; elementos
traço (preparações de -) para uso humano ou
animal; imunoglobulina; reagente químico para fim
de diagnóstico; dispositivo intravaginal para animal
;clister para uso humano; colar magnético uso
medicinal; bálsamo e óleo descongestionante nasal
e bronquial para uso externo; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal; açúcar
para uso medicinal; alcaçuz (bastões de -) para uso
farmacêutico; algodão hidrófilo; algodão [chumaço]
para uso medicinal; aminoácidos para uso medicinal;
analgésicos; anti-helmínticos; glicose para uso
medicinal; gorduras para uso veterinário; guaiacol
para uso farmacêutico; hemoglobina; higiênicas
(ataduras -);incenso repelente de insetos; insetos
(repelentes contra -);limpeza de lentes de contato
(preparações para -);loções para uso veterinário;
lupulina para uso farmacêutico; malte para uso
farmacêutico; medicamentos para uso humano;
medicinais (infusões -);molesquim para uso
medicinal; peróxido de hidrogênio para uso
medicinal;
piretro
(pó
de
-);preparações
farmacêuticas; quássia para uso medicinal;
queimaduras (preparações para tratamento de );quinquina para uso medicinal; rádio para uso
medicinal; remédios (estojos portáteis para -)
[completos];sais de sódio para uso medicinal;
sicativos [agentes secantes] para uso medicinal;
sinapismos
(papel
para
-);supositórios;
tranqüilizantes; vitaminas (preparações para );bacteriológicas (preparações -) para uso medicinal
e veterinário; bálsamos para uso medicinal; banhos
de água mineral (sais para -);gases para uso
medicinal; gaze para curativos; ésteres de celulose
para uso farmacêutico; éteres de celulose para uso
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farmacêutico; farinha de peixe para uso
farmacêutico; frieiras (preparações para -);diurético;
erva para banho medicinal; bastões para fumigação;
bebidas medicinais; biológicas (preparações -) para
uso
médico;
calicidas
[remédios
contra
calos];calomelano; cascas de árvore para uso
farmacêutico; catechu para uso farmacêutico;
cigarros sem tabaco, para uso medicinal;
comestíveis
(fibras
vegetais
-)
[não
nutritivas];confeitos medicinais; curare; curativos
cirúrgicos; diástase para uso medicinal; dor de
cabeça (substâncias para -);inibidor do metabolismo;
excipiente para produto farmacêutico [substância
que une base e veículo];expectorante; cápsula para
medicamento; câncer [medicamento para o
tratamento de -];água destilada para uso
farmacêutico; brinco inseticida para animal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; ácidos para uso farmacêutico; água de
melissa para uso farmacêutico; antibióticos; antitraça
(papel -);geléia real [para uso medicinal];goma de
mascar para uso medicinal; gurjum [gurjon, gurjan]
(bálsamo de -) para uso medicinal; hemorróidas
(preparações
para
-);iodofórmio;
linimentos
[ungüentos];microrganismos (preparações de -) para
uso medicinal e veterinário; mirabólano (casca de -)
para uso farmacêutico; moderadores de apetite para
uso medicinal; moscas (cola para capturar );mutucas [moscardos] (óleos contra -);óleo
canforado para uso medicinal; ordenhar (gordura
para -);pesticidas; pílulas para uso farmacêutico;
protetores para seios [amamentação];quinino para
uso medicinal; raízes medicinais; ruibarbo (raízes de
-) para uso farmacêutico; salsaparrilha [para uso
medicinal];sulfonamidas
[medicamentos];termal
(água -);vegetais (fibras -) comestíveis [não
nutritivas];balas [doces] medicinais; ergotina para
uso farmacêutico; ervas para fumar para uso
medicinal; esparadrapos para uso medicinal;
estricnina; eucalipto para uso farmacêutico;
fermentos lácticos para uso farmacêutico; forragem
(complementos para -) para uso medicinal; bastões
hemostáticos; bicarbonato de sódio para uso
farmacêutico; broncodilatadoras (preparações -);cal
(preparações à base de -) para uso farmacêutico;
casca de mangue para uso farmacêutico;
cataplasmas; cintos para toalhas higiênicas;
clorofórmio; complementos para forragem para uso
medicinal; constipação (remédios para alívio de );decocções para uso farmacêutico; hormônio para o
tratamento de insuficiência testicular; estimulante da
respiração; catártico [medicamento de qualidade
purgativa mais forte que o laxante];chá de erva
medicinal; ácido glicólico usado como medicamento;
anabolizante; agente analgésico; água boricada;
aminoácido para tratamento de desnutrição ou
deficiência protéica; manteiga de cacau de uso
farmacêutico; adjuvantes para uso medicinal; água
mineral (sais de -);alcaçuz para uso farmacêutico;
alcalóides para uso medicinal; amêndoas (leite de -)
para uso farmacêutico; anti-reumáticas (pulseiras );antisséptico (algodão -);gorduras para uso
medicinal; hematogênico; herbicidas; isótopos para
uso medicinal; joanetes (protetores para -);jujubas
medicinais; lácticos (fermentos -) para uso
farmacêutico; leite de amêndoas para uso
farmacêutico; lesmas (preparações para exterminar );magnésia para uso farmacêutico; medicinais
(raízes -);meios para culturas bacteriológicas; musgo
da irlanda para uso medicinal; óleos para uso
medicinal; opoterapia (preparações para -);petróleo
(geléia de -) para uso medicinal; preparações para
destruir ervas daninhas; quinoleína para uso
medicinal; radioativas (substâncias -) para uso
medicinal; sais de água mineral; soluções para
lentes de contato; soporíferos; tártaro para uso
farmacêutico; vacinas; vaginal (produtos para
lavagem -);emagrecimento (preparações medicinais
para -);ervas (chás de -) para uso medicinal; bastões
de enxofre [desinfetantes];bismuto (nitrato básico de
-) para uso farmacêutico; calos (preparações para );cinchona para uso medicinal; cocaína; colírios;
compressas; dietéticas (substâncias -) adaptadas
para uso medicinal; digestivos para uso
farmacêutico; hipnótico [sonífero];imunosoro; kit para
enema [clister] para uso veterinário; vasodilatador;

vela impregnada com substância química repelente
de
inseto
;cardiotônico
[medicamento];acne
[medicamento para combate à -];colagogo ou
colerético; bactericida; bloqueador neuromuscular
[medicamento];suplemento
ou
complemento
alimentar em barra para uso medicinal; água do mar
para banhos medicinais; águas minerais para uso
medicinal; álcool para uso farmacêutico; anéis antireumáticos;
anéis
para
calos
dos
pés;
antiparasitárias (preparações -);apanha-moscas
(papel -);iodo para uso farmacêutico; irlanda (musgo
da -) para uso medicinal; laxativos; leite (açúcar de -)
[lactose];lentes de contato (soluções para );medicinais (ervas -);mentol; mineral (água -) para
uso medicinal; mostarda (óleo de -) para uso
medicinal; nutricionais (complementos -) para uso
medicinal;
papel
antitraça;
preparações
farmacêuticas para combate à caspa; protetores
para joanetes; pulseiras para uso medicinal;
químicos (reagentes -) para uso medicinal ou
veterinário; repelente de insetos (incenso );sedimento medicinal [lama];soros; tabaco (cigarros
sem -), para uso medicinal; vermífugos; vesicantes;
veterinárias (preparações -);banho (sais de -) para
uso medicinal; fungos corrosivos (preparações para
destruir
-);elixires
[preparações
farmacêuticas];enzimas para uso medicinal; ervadoce para uso medicinal; estojos de primeiros
socorros [completos];fenol para uso farmacéutico;
fermentos para uso farmacêutico; fosfatos para uso
farmacêutico; biológicas (preparações -) para uso
veterinário; cães (repelentes para -);cascos de
animal (cimento para -);cataplasmas de mostarda
(papel para -);cloral hidratado para uso farmacêutico;
colódio para uso farmacêutico; contraste radiológico
(substâncias para -) para uso médico; diagnóstico
(preparações para -) para uso medicinal; gel antiséptico para aliviar a dor; inalante; líquido
antibacteriano para higiene hospitalar; eupéptico
carminativo e obesígeno; produto para limpeza de
lente; própole para uso medicinal [xarope];raticida;
uterotrópico (medicamento de efeito - );cápsula de
alga marinha para uso medicinal; apara de cedro
aromático para repelir traça e outros insetos;
coagulante; água oxigenada de uso medicinal
;bloco e apara de cedro aromático para repelir traça
e outros insetos; medicamentos administrados via
implante subcutâneo; spray anti-pulga para animal;
alimentos para bebês; angustura (casca de -) para
uso medicinal; antiasma (chá -);anticriptogâmicas
(preparações -);asséptico (algodão -);genciana para
uso farmacêutico; germicidas; gomas-gutas para uso
medicinal; gravidez (preparações químicas para
diagnóstico de -);hidrófilo (algodão -);iodetos para
uso farmacêutico; larvas (produtos para exterminar );leite maltado (bebidas de -) para uso medicinal;
lentes de contato (preparações para limpeza de );medicinal (óleos para uso -);microrganismos
(culturas de -) para uso medicinal e veterinário;
moscardos [mutucas] (óleos contra -);moscas
(adesivos para capturar -);óleo de terebintina para
uso farmacêutico; pastilhas para uso farmacêutico;
pectina para uso farmacêutico; pomadas para uso
medicinal; produtos para lavar gado; purgantes;
químicas (preparações -) para uso farmacêutico;
ratos (veneno para -);repelentes contra insetos;
repelentes para cães; sais aromáticos; sinapismos;
solventes para remover esparadrapo; soroterápicos
(medicamentos -);terebintina para uso farmacêutico;
tinturas para uso medicinal; traças (substâncias
contra -);balsâmicas (preparações -) para uso
medicinal;
emplastros
para
uso
medicinal;
enzimáticas (preparações -) para uso medicinal;
esparadrapos; farinhas para uso farmacêutico;
fumigação (pastilhas para -);bastões cáusticos;
bromo para uso farmacêutico; cabelo (preparações
medicinais para crescimento do -);cães (loções para
-);cápsulas para uso farmacêutico; carvão vegetal
para uso farmacêutico; chá para emagrecer para uso
medicinal; creosoto para uso farmacêutico; curativos
(artigos
para
-)
[medicinais];depurativos
(medicamentos -);digitalina; dor de cabeça (bastões
para -);inibidor hormonal; tussígeno (anti - )
[medicamento];repelente higiênico para cão e gato;
cardioestimulante [medicamento];angina do peito
[medicamento para -];agente antialérgico, antipirético
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e antiinflamatório; bálsamo e óleo para alívio da dor
e coceira para uso externo; banho de espuma
(preparações para - ), para uso medicinal; banho de
imersão de uso pessoal (preparações para - ), para
uso medicinal; basilicão [ungüento supurativo
composto de cera, azeite, pez e resina];loção para
assepsia pré-cirúrgica; acetato de alumínio para uso
farmacêutico; acetatos para uso farmacêutico;
albumina (preparações à base de -) para uso
medicinal; aldeídos para uso farmacêutico; aneto
(essência de -) para uso medicinal; animais
(produtos para lavar -);anti-reumáticos (anéis );ataduras para curativos; bacterianas (preparações ) para uso medicinal ou veterinário; gelatina para uso
medicinal; glicerina para uso medicinal; goma para
uso medicinal; infusões medicinais; inseticidas; leite
albuminoso;
loções
farmacêuticas
(lenços
impregnados com -);moscas (produtos para destruir );mostarda para uso farmacêutico; pés (remédios
antitranspirantes para os -);quebracho para uso
medicinal; queimaduras de sol (ungüentos para );químicas (preparações -) para uso medicinal;
químico-farmacêuticas (preparações -);subprodutos
do processamento de grãos de cereais [para uso
medicinal];banhos (preparações terapêuticas para );enzimas para uso veterinário; ésteres para uso
farmacêutico; filoxera (preparações químicas para
combate à -);fumar (ervas para -) para uso
medicinal; fumigação (bastões para -);cânfora para
uso medicinal; cápsulas para remédios; cáusticos
para uso farmacêutico; cirúrgicos (curativos -);cola
para capturar moscas; condurango (casca de -) para
uso medicinal; contraceptivos químicos; crescimento
do cabelo (preparações medicinais para -);diabéticos
(pão para -);kit para diagnóstico médico; kit para
enema [clister];lenços umedecidos antibacterianos
para uso hospitalar; liberador hormonal; faixa para
uso cirúrgico ou curativo; estimulante do apetite; óleo
mineral branco medicinal, utilizado na formulação de
cosméticos, medicamentos, produtos veterinários e
alimentos; repelente de peste; vitamina e sais
minerais; xampu para animal com finalidade
terapêutica; adesivo de uso médico para cicatrização
;anticoncepcional para animal; antifúngico; clister
para uso veterinário; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal ;bloqueador dos órgãos
hematopoiéticos
[medicamento];suplemento
ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.902665847 02/06/2010
400
Tit.DALL'ROSS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03528673000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VISLUMBRE
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
roupas[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário[ informação, assessoria,
consultoria
];promoção
de
vendas
[para
terceiros];promoção de vendas [para terceiros][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria em
gestão comercial ou industrial; assessoria em gestão
comercial ou industrial[ informação, assessoria,
consultoria ];administração comercial; administração
comercial[ informação, assessoria, consultoria
];industrial ou comercial (assessoria em gestão );industrial ou comercial (assessoria em gestão -)[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: JOANE RAQUEL NUNES DA SILVA
No.902666185 04/06/2010
400
Tit.TOTAL ALIMENTOS S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18631739000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOGO
NCL(9) 33 aperitivos *;digestivos [licores e
destilados];aguardente de arroz; bebida energética
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alcoólica; coquetéis *;pó para caipirinha; destiladas
(bebidas -);bebida fermentada alcoólica; alcoólicas
(bebidas -) [exceto cerveja]
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902666266 04/06/2010
400
Tit.TOTAL ALIMENTOS S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18631739000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOGO
NCL(9) 05 alimentos para bebês; alimento para bebê
à base de carne, ave e ovo; amido para uso dietético
ou
farmacêutico;
farinhas
lácteas
[para
bebês];alimento para bebê à base de fruta, verdura,
legume e cereal; alimento para bebês à base de
peixe, carne, ave, ovo, fruta, verdura, legume e
cereais
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902666290 04/06/2010
400
Tit.TOTAL ALIMENTOS S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18631739000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOGO
NCL(9) 01 adoçantes artificiais [preparações
químicos]
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902666436 04/06/2010
Tit.VANCLEI JAIRO DA ROCHA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75432498987
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PIMENTA MALUCA

400

CFE(4) 5.9.21; 27.5.1
NCL(9) 41 entretenimento; espetáculos ao vivo
(apresentação de -);banda de música [serviços de
entretenimento];grupo musical
Procurador: CLÁUDIO JOSÉ MARTINS COSTA
GONÇALVES
No.902666460 04/06/2010
400
Tit.TOTAL ALIMENTOS S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18631739000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOGO
NCL(9) 30 molhos [condimentos];picles mistos
[condimento];café (sucedâneos de -);farinha de
milho; geléia real para consumo humano [exceto
para uso medicinal];glicose para uso alimentar; milho
para pipoca; frozens [iogurte congelado];farinha de
trigo; vinagre de leite; açúcar líquido; café solúvel;
guaraná [pó para preparar bebida];papas de farinha
alimentares à base de leite [mingau];tapioca; trigo
(farinha
de
-);vanilina
[sucedâneos
de
baunilha];waffles; café (preparações vegetais para
uso como substitutos de-);cereais (preparações
feitas com -);glúten para uso alimentar; extrato de
tomate ;farinha de arroz [para uso alimentar];farinha
integral [uso alimentar];floco de cereal; vinagre de
vinho; açúcar de fruta; alfafa [condimento];pó para
bolo; soja (farinha de -);molho para salada; cacau
(bebidas à base de -);carne (tortas de -);cevada
(farinha de -);chocolate (bebidas à base de -);farinha
de rosca; farinha moída (produtos de -);farinhas
para uso alimentar; flocos de aveia; farinha com
levedura comestível; farinha de tapioca; farofa; chá
de fruta; chocolate em pó [para uso na culinária,
exceto para fabricação de bebidas];pó para
fabricação de doce; goiabada; pasta de amêndoas;

semolina;
soja
(molho
de
-);tempero
[condimento];bebidas à base de cacau; biscoitos;
cacau; espaguete; maionese; malte para consumo
humano; melaço (xarope de -);chá da china;
complemento/ suplemento alimentar composto por
cereais [não medicinal] ;aveia integral em
pó;pimenta; pudins; sucedâneos de café;cereais
secos (flocos de -);condimentos; confeitos;
congelado (iogurte -);frutas (geléias de -)
[confeitos];gelado (iogurte -);gelados comestíveis
(pós para preparar -);infusões não medicinais;
fubá;farinha para sopa; vinagre de erva; açúcar de
fécula; sagu; café;flocos de milho; levedura
*;maltose; mel; extrato de café;polvilho; cacau em
pó;colorau [v.d. urucum] [condimento];cominho; alho
[condimento];temperos; bebidas à base de
chocolate; caramelos [doces];chocolate (bebidas de )
com
leite;
macarrão;
leite
de
soja
[condimento];farinha de aveia; farinha de cevada;
farinha de mandioca; vinagre de álcool; canjica
(milho para - );café em grão; barra dietética de
cereais; preparações vegetais para uso como
substitutos de café;sorvetes (pós para preparar );tomate (molho de -);bebidas à base de chá;café
(bebidas de -) com leite; caril [curry (ingl.)]
[especiaria];chá;creme
[culinária];especiarias;
fermento; flavorizantes, exceto óleos essenciais;
massas alimentares; farinha de batata; pó para
pudim; rapadura [açúcar mascavo, em forma de
pequeno tijolo];crepe
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902666592 04/06/2010
400
Tit.TOTAL ALIMENTOS S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18631739000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOGO
NCL(9) 29 leite; alimentos à base de peixe; animal
(tutano -) para uso alimentar; caldo (preparações
para fazer -);vegetais para cozinha (caldos de -);leite
de coco; charque ou carne seca
;creme de leite;
manteiga de cacau, usada em confeitaria; frutas
congeladas; iogurte; margarina; óleos comestíveis;
ovos em pó;amêndoas moídas; bebidas lácteas
[onde o leite predomina];patê com ovo e carne;
extratos de carne; feijões em conserva; girassol
(óleo de -) para uso alimentar; gorduras comestíveis;
laticínios; sopas; palmito (em conserva);caldo de
legume para cozinha; consomês concentrados;
creme chantilly; caldos concentrados; preparados,
complementos e suplementos alimentares à base de
proteína; caldo de peixe para cozinha; alimentos à
base de vegetais fermentados [kimichi];cristalizadas
(frutas -);ervilhas em conserva; gelatina para uso
alimentar; grãos de soja, em conserva, para uso
alimentar; amendoins processados; azeite de oliva
para uso alimentar; bacon; batata em flocos; batatas
fritas; caldos de vegetais para cozinha; peixe
enlatado; tomate (suco de -) para cozinha; leite em
pó;tomate em conserva; pó para milk-shake à base
de leite; patê de peixe; caldo de ave para cozinha;
coalho de queijo; azeite de dendê;manteiga de alho;
fígado (patê de -);frutas enlatadas; manteiga;
amendoim (manteiga de -);azeitonas em conserva;
cacau (manteiga de -);cebolas em conserva;
proteína para consumo humano; embutido [frios]
;requeijão; caldo de fruto do mar para cozinha;
coalhada; compotas; ervas de horta em conserva;
koumys [bebida láctea];carne; carne (molhos de );peixe em conserva; purê de tomate; uvas secas
[passas];preparados, complementos e suplementos
alimentares à base de albumina; caldo de carne para
cozinha; molho de carne; leite de soja [substituto do
leite];seleta de legume em conserva; frutas (geléias
de -);geléias para uso alimentar; kefir [bebida
láctea];cogumelos em conserva; peixe (alimentos à
base de -);queijos; leite de arroz; patê de carne
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902666606 04/06/2010
Tit.PECCIN S/A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89425888000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZUPER

400
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NCL(9) 30 confeitos; bala comestível ;gomas de
mascar, exceto para uso medicinal
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME
No.902666673 04/06/2010
400
Tit.PECCIN S/A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89425888000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRENTO
NCL(9) 30 confeitos; bala comestível ;gomas de
mascar, exceto para uso medicinal
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME
No.902667181 04/06/2010
400
Tit.TERAPEUTICA BOLIVIANA S.A (BO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7255390
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NAUSEVET
NCL(9) 05 albumina (alimentos à base de -) para uso
medicinal; algodão hidrófilo; algodão para uso
medicinal; anéis anti-reumáticos; anti-reumáticas
(pulseiras -);antibióticos; ataduras higiênicas;
genciana para uso farmacêutico; germicidas;
gravidez (preparações químicas para diagnóstico de
-);linimentos
[ungüentos];magnésia
para
uso
farmacêutico; medicamentos para uso humano;
meios para culturas bacteriológicas; mostarda para
uso farmacêutico; ordenhar (gordura para );preparações para banhos medicinais; quinino para
uso medicinal; sais de sódio para uso medicinal;
sedimento medicinal [lama];sinapismos; solventes
para remover esparadrapo; tabaco (extratos de -)
[inseticidas];tapa-olhos para uso medicinal; tônicos
[medicamento];elixires
[preparações
farmacêuticas];emplastros para uso medicinal;
éteres de celulose para uso farmacêutico; fumar
(ervas para -) para uso medicinal; cal (preparações à
base de -) para uso farmacêutico; cantáridas (pó de );cápsulas para remédios; carvão vegetal para uso
farmacêutico; cascos de animal (cimento para );confeitos medicinais; constipação (remédios para
alívio de -);detergentes para uso médico; diagnóstico
(preparações para -) para uso medicinal; digestivos
para uso farmacêutico; inalante; kit para diagnóstico
médico; eupéptico carminativo e obesígeno; raticida;
reagente químico para fim de diagnóstico; repelente
higiênico para cão e gato; vela impregnada com
substância química repelente de inseto ;clister para
uso veterinário; água oxigenada de uso medicinal
;bloqueador neuromuscular [medicamento];solução
eletrolítica para fins medicinais; acetato de alumínio
para uso farmacêutico; açúcar para uso medicinal;
água do mar para banhos medicinais; água mineral
(sais de -);alcaçuz para uso farmacêutico; aldeído
fórmico para uso farmacêutico; aldeídos para uso
farmacêutico; alimentos dietéticos (preparações para
-) adaptados para uso medicinal; antiasma (chá );apanha-moscas (papel -);asséptico (algodão );glicerina para uso medicinal; hidrastinina; hidrófilo
(algodão -);loções para uso veterinário; moderadores
de apetite para uso medicinal; moscas (cola para
capturar -);musgo da irlanda para uso medicinal;
pele (preparações farmacêuticas para cuidar da );pepsinas para uso farmacêutico; pés (remédios
antitranspirantes
para
os
-);preparações
farmacêuticas para combate à caspa; protetores
para joanetes; quássia para uso medicinal; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso medicinal; químicos
(reagentes -) para uso medicinal ou veterinário;
quinquina
para
uso
medicinal;
remédios
antitranspirantes para os pés; sais para uso
medicinal; sinapismos (papel para -);soroterápicos
(medicamentos -);supositórios; venenos; veterinárias
(preparações -);bálsamos para uso medicinal; banho
(sais de -) para uso medicinal; ervas para fumar para
uso medicinal; ésteres de celulose para uso
farmacêutico; diurético; calicidas [remédios contra
calos];casca de mangue para uso farmacêutico; chás
medicinais; cigarros sem tabaco, para uso medicinal;
cloral hidratado para uso farmacêutico; culturas de
microrganismos para uso medicinal e veterinário;
inibidor hormonal; estimulante da respiração; faixa
para uso cirúrgico ou curativo; óleo mineral branco
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medicinal, utilizado na formulação de cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;
chá de erva medicinal; xampu para animal com
finalidade
terapêutica;
aglutinina
[medicamento];alcoolismo [medicamento contra o ];atrativo de peste [pesticida];banho de espuma
(preparações para - ), para uso medicinal; brinco
inseticida para animal; acetatos para uso
farmacêutico; águas minerais para uso medicinal;
aminoácidos para uso veterinário; anti-helmínticos;
anticriptogâmicas (preparações -);antissépticos;
antiúricas (preparações -);geléia real [para uso
medicinal];glicose para uso medicinal; guaiacol para
uso farmacêutico; gurjum [gurjon, gurjan] (bálsamo
de -) para uso medicinal; herbicidas; incenso
repelente de insetos; insetos (repelentes contra );leite maltado (bebidas de -) para uso medicinal;
lenços impregnados com loções farmacêuticas;
linhaça (farinha de -) para uso farmacêutico; loções
para uso farmacêutico; malte para uso farmacêutico;
mineral (água -) para uso medicinal; moscardos
[mutucas] (óleos contra -);pastilhas para fumigação;
quebracho
para
uso
medicinal;
químicas
(preparações -) para uso veterinário; repelente de
insetos (incenso -);repelentes contra insetos;
soluções para lentes de contato; xaropes para uso
farmacêutico;
emagrecimento
(preparações
medicinais para -);emplastros de mostarda; ervas
(chás de -) para uso medicinal; esparadrapos; éteres
para uso farmacêutico; fenol para uso farmacéutico;
erva para banho medicinal; bebidas medicinais;
bicarbonato de sódio para uso farmacêutico;
biológicas (preparações -) para uso veterinário;
cápsulas para uso farmacêutico; diástase para uso
medicinal; dor de cabeça (bastões para -);produto
para limpeza de lente; pasta aderente para capturar
e matar ratos (ompi);coagulante; complemento/
suplemento alimentar para uso medicinal ;bálsamo
e óleo para alívio da dor e coceira para uso externo;
baraticida; barra dietética para suplementação
nutricional, para fins medicinais; bloco e apara de
cedro aromático para repelir traça e outros insetos;
manteiga de cacau de uso farmacêutico; suplemento
ou complemento alimentar em barra para uso
medicinal; albumina (preparações à base de -) para
uso medicinal; alcaçuz (bastões de -) para uso
farmacêutico; alcalóides para uso medicinal;
alimentos para bebês; amido para uso dietético ou
farmacêutico; anti-reumáticos (anéis -);gelatina para
uso medicinal; geléia de petróleo para uso medicinal;
goma de mascar para uso medicinal; gorduras para
uso medicinal; hormônios para uso medicinal;
infusões medicinais; iodetos para uso farmacêutico;
isótopos para uso medicinal; joanetes (protetores
para -);jujubas medicinais; laxativos; lentes de
contato (preparações para limpeza de -);lúpulo
(extratos de -) para uso farmacêutico; medicamentos
para uso veterinário; medicinais (ervas -);mentol;
mostarda (cataplasmas de -);óleo de terebintina para
uso farmacêutico; peróxido de hidrogênio para uso
medicinal; preparações para hemorróidas; protetores
para seios [amamentação];purgantes; queimaduras
de sol (ungüentos para -);quinoleína para uso
medicinal; rádio para uso medicinal; ratos (veneno
para -);tabaco (cigarros sem -), para uso medicinal;
tártaro para uso farmacêutico; traças (substâncias
contra -);vaginal (produtos para lavagem -);balas
[doces]
para
uso
medicinal;
enzimáticas
(preparações -) para uso medicinal; ergotina para
uso farmacêutico; farinhas para uso farmacêutico;
fibras vegetais comestíveis [não nutritivas];filoxera
(preparações químicas para combate à -);forragem
(complementos para -) para uso medicinal; fosfatos
para uso farmacêutico; erva para infusão medicinal;
banhos medicinais (água do mar para -);bismuto
(nitrato básico de -) para uso farmacêutico; cães
(loções para -);cataplasmas; cáusticos para uso
farmacêutico; cinchona para uso medicinal;
clorofórmio; cocaína; colírios; compressas de linho
para uso medicinal; contraceptivos químicos;
contraste radiológico (substâncias para -) para uso
médico; creme de tártaro para uso farmacêutico;
curativos (artigos para -) [medicinais];curativos
cirúrgicos; dietéticos (alimentos -) adaptados para
uso medicinal; gel anti-séptico para o combate ao
vício do fumo; kit para enema [clister];protetor para

cotovelo e calcanhar [uso terapêutico];repelente de
peste; carrapaticida; dispositivo intravaginal para
animal ;ácido glicólico usado como medicamento;
acne [medicamento para combate à -];câncer
[medicamento para o tratamento de -];colagogo ou
colerético; colar magnético uso medicinal; banho de
imersão de uso pessoal (preparações para - ), para
uso medicinal; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; álcool para uso medicinal;
anéis para calos dos pés; angustura (casca de -)
para uso medicinal; animais (produtos para lavar );antisséptico (algodão -);ataduras para curativos;
gomas-gutas para uso medicinal; hemorróidas
(preparações para -);lácticos (fermentos -) para uso
farmacêutico; leite albuminoso; lesmas (preparações
para exterminar -);linhaça para uso farmacêutico;
lupulina para uso farmacêutico; medicinais (infusões
-);medicinais (raízes -);medicinal (óleos para uso );menta para uso farmacêutico; microrganismos
(preparações de -) para uso medicinal e veterinário;
moscas (adesivos para capturar -);moscas (produtos
para destruir -);óleo canforado para uso medicinal;
parasiticidas; peptonas para uso farmacêutico;
queimaduras de sol (preparações para -) para uso
farmacêutico; radioativas (substâncias -) para uso
medicinal; remédios (estojos portáteis para -)
[completos];ruibarbo (raízes de -) para uso
farmacêutico;
soros;
sulfonamidas
[medicamentos];tinturas
para
uso
medicinal;
transpiração
(remédios
contra
-);vermífugos;
vitaminas (preparações para -);balas [doces]
medicinais; bálsamo contra queimadura produzida
pelo frio; gaze para curativos; farinha de peixe para
uso farmacêutico; fermentos para uso farmacêutico;
frieiras (preparações para -);fumigação (bastões
para -);fumigação (pastilhas para -);fungicidas;
bastões cáusticos; broncodilatadoras (preparações );cabelo (preparações medicinais para crescimento
do -);calomelano; cânfora para uso medicinal;
cataplasmas de mostarda; cataplasmas de mostarda
(papel para -);catechu para uso farmacêutico;
cimento para cascos de animal; cirúrgicos (curativos
-);compressas; curare; diabéticos (pão para );diagnóstico de gravidez (preparações químicas
para -);dor de cabeça (substâncias para );hipnoanalgésico; hipnótico [sonífero];imunosoro;
líquido antibacteriano para higiene hospitalar;
expectorante; catártico [medicamento de qualidade
purgativa mais forte que o laxante];vasoconstritor;
vasodilatador;
vitamina
e
sais
minerais;
cardioestimulante [medicamento];cápsula de alga
marinha para uso medicinal; anticoncepcional para
animal; clister para uso humano; agente antialérgico,
antipirético e antiinflamatório; água boricada;
castrador químico para animal; bactericida; bálsamo
e óleo descongestionante nasal e bronquial para uso
externo; suplemento nutricional de óleo comestível
para uso medicinal; spray anti-pulga para animal;
ácido gálico para uso farmacêutico; ácidos para uso
farmacêutico; adjuvantes para uso medicinal;
alcalinos (iodetos -) para uso farmacêutico;
antiparasitas (coleiras -) para animais; goma para
uso
medicinal;
hematogênico;
hemoglobina;
iodofórmio; lama medicinal; larvas (produtos para
exterminar -);lentes de contato (soluções para );lêvedo para uso farmacêutico; limpeza de lentes de
contato (preparações para -);medicinais (bebidas );microrganismos (culturas de -) para uso medicinal e
veterinário; mostarda (óleo de -) para uso medicinal;
mutucas [moscardos] (óleos contra -);petróleo
(geléia de -) para uso medicinal; piretro (pó de );pomadas para uso medicinal; reagentes químicos
para uso medicinal ou veterinário; sais de potássio
para uso medicinal; terebintina para uso
farmacêutico;
termal
(água
-);tranqüilizantes;
ungüentos para uso farmacêutico; vacinas; banhos
de água mineral (sais para -);fungos corrosivos
(preparações
para
destruir
-);enzimáticas
(preparações -) para uso veterinário; ervas
medicinais; esparadrapos para uso medicinal;
esteróides; eucaliptol para uso farmacêutico; emético
e antiemético; bastões para fumigação; bebidas
dietéticas adaptadas para uso medicinal; cascas de
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árvore para uso farmacêutico; chá para emagrecer
para uso medicinal; cola para capturar moscas;
colódio para uso farmacêutico; comestíveis (fibras
vegetais -) [não nutritivas];complementos para
forragem para uso medicinal; crescimento do cabelo
(preparações
medicinais
para
-);depurativos
(medicamentos
-);digitalina;
elementos
traço
(preparações de -) para uso humano ou animal; gel
anti-séptico para aliviar a dor; imunoglobulina;
liberador hormonal; excipiente para produto
farmacêutico [substância que une base e
veículo];uterotrópico (medicamento de efeito );cardiotônico [medicamento];adesivo de uso médico
para cicatrização ;anabolizante; antifúngico; agente
analgésico; banho de imersão de uso animal
(preparações para - ), para uso medicinal; basilicão
[ungüento supurativo composto de cera, azeite, pez
e resina];bloqueador dos órgãos hematopoiéticos
[medicamento];algodão
[chumaço]
para
uso
medicinal; amêndoas (leite de -) para uso
farmacêutico;
antitraça
(papel
-);bacterianas
(preparações -) para uso medicinal ou veterinário;
higiênicas (ataduras -);lama para banhos; lecitina
para uso medicinal; loções farmacêuticas (lenços
impregnados com -);mirabólano (casca de -) para
uso farmacêutico; molesquim para uso medicinal;
óleos para uso medicinal; opoterapia (preparações
para -);pastilhas para uso farmacêutico; pesticidas;
preparações para destruir ervas daninhas; produtos
para lavar gado; pulseiras para uso medicinal;
químico-farmacêuticas
(preparações
-);sais
aromáticos;
salsaparrilha
[para
uso
medicinal];sedativos; seios (protetores para -)
[amamentação];sicativos [agentes secantes] para
uso medicinal; suplementos alimentares minerais;
vegetais
(fibras
-)
comestíveis
[não
nutritivas];vesicantes;
banhos
(preparações
terapêuticas para -);gases para uso medicinal;
enzimas para uso veterinário; estricnina; flores de
enxofre para uso farmacêutico; bromo para uso
farmacêutico; cães (produtos para lavar -);cães
(repelentes para -);camundongos (preparações para
matar-);cedro para uso como repelente de insetos;
coleiras antiparasitas para animais; condurango
(casca de -) para uso medicinal; decocções para uso
farmacêutico; drogas para uso medicinal; kit para
enema [clister] para uso veterinário; tussígeno (anti )
[medicamento];cápsula
para
medicamento;
aminoácido para tratamento de desnutrição ou
deficiência protéica; água de melissa para uso
farmacêutico; álcool para uso farmacêutico;
aminoácidos para uso medicinal; analgésicos;
anestésicos; aneto (essência de -) para uso
medicinal; anti-sépticos bucais para uso medicinal;
antiparasitárias
(preparações
-);glicerofosfatos;
gorduras para uso veterinário; hidrastina; inseticidas;
iodo para uso farmacêutico; irlanda (musgo da -)
para uso medicinal; leite de amêndoas para uso
farmacêutico; nutricionais (complementos -) para uso
medicinal; óleo de rícino para uso medicinal;
organoterapia (preparações para -);papel antitraça;
pectina para uso farmacêutico; pílulas para uso
farmacêutico;
preparações
farmacêuticas;
queimaduras (preparações para tratamento de );raízes
medicinais;
repelentes
para
cães;
soporíferos; subprodutos do processamento de
grãos de cereais [para uso medicinal];timol para uso
farmacêutico; bacteriológicas (preparações -) para
uso medicinal e veterinário; balsâmicas (preparações
-) para uso medicinal; enzimas para uso medicinal;
erva-doce para uso medicinal; ésteres para uso
farmacêutico; estojos de primeiros socorros
[completos];eucalipto
para
uso
farmacêutico;
farinhas lácteas [para bebês];fermentos lácticos para
uso farmacêutico; fumigação (preparações para -)
para
uso
medicinal;
bastões
de
enxofre
[desinfetantes];bastões hemostáticos; biológicas
(preparações -) para uso médico; bismuto
(preparações de -) para uso farmacêutico; calos
(preparações
para
-);caspa
(preparações
farmacêuticas para combate à -);cintos para toalhas
higiênicas; creosoto para uso farmacêutico;
dietéticas (substâncias -) adaptadas para uso
medicinal; hormônio para o tratamento de
insuficiência testicular; inibidor do metabolismo;
lenços umedecidos antibacterianos para uso
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hospitalar; estimulante do apetite; própole para uso
medicinal [xarope];angina do peito [medicamento
para -];apara de cedro aromático para repelir traça e
outros insetos; composição de aminoácido para
tratamento de desnutrição ou deficiência protéica;
água destilada para uso farmacêutico; loção para
assepsia pré-cirúrgica; medicamentos administrados
via implante subcutâneo
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.902667386 04/06/2010
400
Tit.TERAPEUTICA BOLIVIANA S.A (BO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7255390
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MUCOLISE
NCL(9) 05 ácido gálico para uso farmacêutico;
alcalóides para uso medicinal; álcool para uso
farmacêutico; algodão hidrófilo; algodão [chumaço]
para uso medicinal; alimentos para bebês;
aminoácidos para uso veterinário; analgésicos; antireumáticos (anéis -);ataduras para curativos;
bacterianas (preparações -) para uso medicinal ou
veterinário; genciana para uso farmacêutico;
glicerofosfatos; gorduras para uso veterinário;
hidrastinina; lama medicinal; lenços impregnados
com loções farmacêuticas; moderadores de apetite
para uso medicinal; pele (preparações farmacêuticas
para cuidar da -);preparações farmacêuticas para
combate à caspa; produtos para lavar gado;
protetores para seios [amamentação];pulseiras para
uso medicinal; reagentes químicos para uso
medicinal ou veterinário; sais para uso medicinal;
sedativos; sicativos [agentes secantes] para uso
medicinal; sinapismos; traças (substâncias contra );vitaminas (preparações para -);erva-doce para uso
medicinal; farinhas lácteas [para bebês];fumigação
(pastilhas para -);erva para infusão medicinal;
biológicas (preparações -) para uso médico;
cápsulas para remédios; carvão vegetal para uso
farmacêutico; cataplasmas de mostarda; cedro para
uso como repelente de insetos; cigarros sem tabaco,
para uso medicinal; cirúrgicos (curativos -);cocaína;
cola para capturar moscas; colírios; creosoto para
uso farmacêutico; culturas de microrganismos para
uso medicinal e veterinário; decocções para uso
farmacêutico; digestivos para uso farmacêutico; kit
para diagnóstico médico; eupéptico carminativo e
obesígeno; excipiente para produto farmacêutico
[substância que une base e veículo];tussígeno (anti ) [medicamento];repelente de peste; repelente
higiênico para cão e gato; água boricada; banho de
imersão de uso pessoal (preparações para - ), para
uso medicinal; suplemento nutricional de óleo
comestível para uso medicinal; acetatos para uso
farmacêutico; águas minerais para uso medicinal;
alcaçuz (bastões de -) para uso farmacêutico;
alcaçuz para uso farmacêutico; aldeído fórmico para
uso farmacêutico; amido para uso dietético ou
farmacêutico; antisséptico (algodão -);antitraça
(papel -);apanha-moscas (papel -);gelatina para uso
medicinal; herbicidas; hidrastina; hormônios para uso
medicinal; leite albuminoso; mineral (água -) para
uso medicinal; moscardos [mutucas] (óleos contra );pastilhas para uso farmacêutico; pepsinas para uso
farmacêutico; pomadas para uso medicinal;
preparações para destruir ervas daninhas;
queimaduras (preparações para tratamento de );químicas (preparações -) para uso farmacêutico;
quinino para uso medicinal; quinoleína para uso
medicinal; ratos (veneno para -);repelente de insetos
(incenso -);sais aromáticos; soluções para lentes de
contato;
tapa-olhos
para
uso
medicinal;
tranqüilizantes; vegetais (fibras -) comestíveis [não
nutritivas];bálsamo contra queimadura produzida
pelo frio; gaze para curativos; emplastros para uso
medicinal; ergotina para uso farmacêutico; éteres
para uso farmacêutico; farinhas para uso
farmacêutico; fumar (ervas para -) para uso
medicinal; diurético; emético e antiemético; erva para
banho medicinal; bebidas dietéticas adaptadas para
uso medicinal; calomelano; complementos para
forragem para uso medicinal; compressas de linho
para uso medicinal; condurango (casca de -) para
uso medicinal; contraste radiológico (substâncias
para -) para uso médico; creme de tártaro para uso

farmacêutico; digitalina; hipnoanalgésico; lenços
umedecidos antibacterianos para uso hospitalar;
clister para uso humano; água oxigenada de uso
medicinal
;banho de imersão de uso animal
(preparações para - ), para uso medicinal; baraticida;
anti-sépticos bucais para uso medicinal; germicidas;
glicose para uso medicinal; incenso repelente de
insetos; insetos (repelentes contra -);isótopos para
uso medicinal; leite maltado (bebidas de -) para uso
medicinal;
malte
para
uso
farmacêutico;
medicamentos para uso veterinário; menta para uso
farmacêutico; microrganismos (preparações de -)
para uso medicinal e veterinário; musgo da irlanda
para uso medicinal; mutucas [moscardos] (óleos
contra -);óleo de rícino para uso medicinal; papel
antitraça; parasiticidas; preparações farmacêuticas;
queimaduras de sol (preparações para -) para uso
farmacêutico; químico-farmacêuticas (preparações );remédios
(estojos
portáteis
para
-)
[completos];remédios antitranspirantes para os pés;
ruibarbo (raízes de -) para uso farmacêutico;
sulfonamidas [medicamentos];terebintina para uso
farmacêutico; balas [doces] medicinais; balas [doces]
para uso medicinal; banho (sais de -) para uso
medicinal; banhos de água mineral (sais para );emplastros de mostarda; ervas medicinais; ervas
para fumar para uso medicinal; fermentos para uso
farmacêutico; flores de enxofre para uso
farmacêutico; fungicidas; bebidas medicinais; bromo
para uso farmacêutico; camundongos (preparações
para matar-);cataplasmas; confeitos medicinais;
constipação (remédios para alívio de -);dor de
cabeça
(bastões
para
-);hipnótico
[sonífero];imunoglobulina;
kit
para
enema
[clister];carrapaticida; câncer [medicamento para o
tratamento de -];clister para uso veterinário;
coagulante; complemento/ suplemento alimentar
para uso medicinal ;água destilada para uso
farmacêutico; aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; bactericida;
bloqueador neuromuscular [medicamento];solução
eletrolítica para fins medicinais; açúcar para uso
medicinal; albumina (alimentos à base de -) para uso
medicinal; anéis anti-reumáticos; anéis para calos
dos pés; aneto (essência de -) para uso medicinal;
antiparasitas (coleiras -) para animais; asséptico
(algodão -);goma para uso medicinal; guaiacol para
uso farmacêutico; iodetos para uso farmacêutico;
jujubas medicinais; laxativos; lentes de contato
(preparações para limpeza de -);linhaça (farinha de ) para uso farmacêutico; loções para uso
farmacêutico; loções para uso veterinário; magnésia
para uso farmacêutico; meios para culturas
bacteriológicas; mirabólano (casca de -) para uso
farmacêutico; moscas (adesivos para capturar );mostarda
(cataplasmas
de
-);opoterapia
(preparações
para
-);peptonas
para
uso
farmacêutico; peróxido de hidrogênio para uso
medicinal;
pílulas
para
uso
farmacêutico;
preparações para hemorróidas; protetores para
joanetes; quebracho para uso medicinal; repelentes
para cães; sedimento medicinal [lama];solventes
para remover esparadrapo; subprodutos do
processamento de grãos de cereais [para uso
medicinal];tabaco
(extratos
de
-)
[inseticidas];transpiração (remédios contra -);xaropes
para uso farmacêutico; gases para uso medicinal;
elixires [preparações farmacêuticas];emagrecimento
(preparações
medicinais
para
-);enzimáticas
(preparações -) para uso veterinário; ervas (chás de
-) para uso medicinal; esteróides; estojos de
primeiros socorros [completos];estricnina; eucalipto
para uso farmacêutico; farinha de peixe para uso
farmacêutico;
fermentos
lácticos
para
uso
farmacêutico; fibras vegetais comestíveis [não
nutritivas];banhos medicinais (água do mar para );bismuto (preparações de -) para uso farmacêutico;
cânfora para uso medicinal; cintos para toalhas
higiênicas; coleiras antiparasitas para animais;
compressas; contraceptivos químicos; depurativos
(medicamentos
-);diagnóstico
de
gravidez
(preparações químicas para -);diástase para uso
medicinal; dor de cabeça (substâncias para );estimulante da respiração; chá de erva medicinal;
própole para uso medicinal [xarope];raticida;
vitamina e sais minerais; xampu para animal com
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finalidade
terapêutica;
cardiotônico
[medicamento];colar magnético uso medicinal; banho
de espuma (preparações para - ), para uso
medicinal; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
acetato de alumínio para uso farmacêutico; ácidos
para uso farmacêutico; adjuvantes para uso
medicinal; álcool para uso medicinal; antihelmínticos; antiasma (chá -);geléia de petróleo para
uso medicinal; glicerina para uso medicinal; goma de
mascar para uso medicinal; hidrófilo (algodão );higiênicas (ataduras -);iodo para uso farmacêutico;
iodofórmio; lesmas (preparações para exterminar );linhaça
para
uso
farmacêutico;
loções
farmacêuticas (lenços impregnados com -);mostarda
(óleo de -) para uso medicinal; mostarda para uso
farmacêutico; pectina para uso farmacêutico;
pesticidas; preparações para banhos medicinais;
queimaduras de sol (ungüentos para -);químicas
(preparações -) para uso medicinal; quinquina para
uso medicinal; raízes medicinais; salsaparrilha [para
uso medicinal];soros; tabaco (cigarros sem -), para
uso medicinal; tônicos [medicamento];vacinas;
vaginal
(produtos
para
lavagem
-);banhos
(preparações terapêuticas para -);enzimáticas
(preparações -) para uso medicinal; forragem
(complementos para -) para uso medicinal; bastões
de enxofre [desinfetantes];bicarbonato de sódio para
uso farmacêutico; broncodilatadoras (preparações );cabelo (preparações medicinais para crescimento
do -);cães (loções para -);cães (repelentes para );catechu para uso farmacêutico; cáusticos para uso
farmacêutico;
chás
medicinais;
clorofórmio;
comestíveis
(fibras
vegetais
-)
[não
nutritivas];diabéticos (pão para -);drogas para uso
medicinal; kit para enema [clister] para uso
veterinário;
liberador
hormonal;
catártico
[medicamento de qualidade purgativa mais forte que
o laxante];produto para limpeza de lente; cápsula
para medicamento; adesivo de uso médico para
cicatrização
;anticoncepcional
para
animal;
composição de aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; castrador
químico
para
animal;
bálsamo
e
óleo
descongestionante nasal e bronquial para uso
externo; bloco e apara de cedro aromático para
repelir traça e outros insetos; brinco inseticida para
animal; suplemento ou complemento alimentar em
líquido para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em pó para uso medicinal;
medicamentos
administrados
via
implante
subcutâneo; água de melissa para uso farmacêutico;
alcalinos (iodetos -) para uso farmacêutico;
anestésicos; angustura (casca de -) para uso
medicinal; animais (produtos para lavar );anticriptogâmicas
(preparações
-);antiúricas
(preparações -);ataduras higiênicas; gorduras para
uso medicinal; gurjum [gurjon, gurjan] (bálsamo de -)
para uso medicinal; hemoglobina; infusões
medicinais; inseticidas; lácticos (fermentos -) para
uso farmacêutico; larvas (produtos para exterminar );lecitina para uso medicinal; lêvedo para uso
farmacêutico; medicinais (infusões -);medicinais
(raízes -);mentol; organoterapia (preparações para );pastilhas para fumigação; piretro (pó de );purgantes; químicas (preparações -) para uso
veterinário; químicos (reagentes -) para uso
medicinal ou veterinário; rádio para uso medicinal;
radioativas (substâncias -) para uso medicinal;
sinapismos (papel para -);tártaro para uso
farmacêutico;
vermífugos;
vesicantes;
bacteriológicas (preparações -) para uso medicinal e
veterinário; balsâmicas (preparações -) para uso
medicinal; bálsamos para uso medicinal; enzimas
para uso medicinal; esparadrapos para uso
medicinal; éteres de celulose para uso farmacêutico;
eucaliptol para uso farmacêutico; fenol para uso
farmacéutico; frieiras (preparações para -);fumigação
(preparações para -) para uso medicinal; bastões
para fumigação; cães (produtos para lavar -);cal
(preparações à base de -) para uso farmacêutico;
calicidas [remédios contra calos];cantáridas (pó de );cascas de árvore para uso farmacêutico; cascos de
animal (cimento para -);cataplasmas de mostarda
(papel para -);chá para emagrecer para uso
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medicinal; curare; curativos cirúrgicos; detergentes
para uso médico; diagnóstico (preparações para -)
para uso medicinal; gel anti-séptico para o combate
ao vício do fumo; hormônio para o tratamento de
insuficiência testicular; imunosoro; expectorante;
faixa para uso cirúrgico ou curativo; estimulante do
apetite;
vasoconstritor;
vasodilatador;
cardioestimulante
[medicamento];dispositivo
intravaginal para animal ;acne [medicamento para
combate à -];cápsula de alga marinha para uso
medicinal; basilicão [ungüento supurativo composto
de cera, azeite, pez e resina];loção para assepsia
pré-cirúrgica; manteiga de cacau de uso
farmacêutico; água mineral (sais de -);algodão para
uso medicinal; amêndoas (leite de -) para uso
farmacêutico;
anti-reumáticas
(pulseiras
);antissépticos;
geléia
real
[para
uso
medicinal];gomas-gutas
para
uso
medicinal;
hemorróidas (preparações para -);irlanda (musgo da
-) para uso medicinal; joanetes (protetores para );lama para banhos; lentes de contato (soluções
para -);linimentos [ungüentos];lupulina para uso
farmacêutico; medicamentos para uso humano;
medicinais (bebidas -);medicinais (ervas -);moscas
(cola para capturar -);óleos para uso medicinal;
ordenhar (gordura para -);seios (protetores para -)
[amamentação];soporíferos; supositórios; tinturas
para uso medicinal; ungüentos para uso
farmacêutico; veterinárias (preparações -);fungos
corrosivos (preparações para destruir -);enzimas
para uso veterinário; filoxera (preparações químicas
para combate à -);fosfatos para uso farmacêutico;
fumigação (bastões para -);bastões cáusticos;
biológicas (preparações -) para uso veterinário;
bismuto (nitrato básico de -) para uso farmacêutico;
casca de mangue para uso farmacêutico; caspa
(preparações farmacêuticas para combate à );colódio para uso farmacêutico; crescimento do
cabelo (preparações medicinais para -);curativos
(artigos para -) [medicinais];dietéticos (alimentos -)
adaptados para uso medicinal; gel anti-séptico para
aliviar a dor; inalante; inibidor do metabolismo;
inibidor hormonal; óleo mineral branco medicinal,
utilizado
na
formulação
de
cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;
reagente químico para fim de diagnóstico; vela
impregnada com substância química repelente de
inseto ;pasta aderente para capturar e matar ratos
(ompi);ácido glicólico usado como medicamento;
anabolizante; antifúngico; agente antialérgico,
antipirético
e
antiinflamatório;
aglutinina
[medicamento];alcoolismo [medicamento contra o ];bálsamo e óleo para alívio da dor e coceira para
uso externo; barra dietética para suplementação
nutricional, para fins medicinais; spray anti-pulga
para animal; água do mar para banhos medicinais;
albumina (preparações à base de -) para uso
medicinal; aldeídos para uso farmacêutico; alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; aminoácidos para uso medicinal;
antibióticos; antiparasitárias (preparações -);gravidez
(preparações químicas para diagnóstico de );hematogênico; leite de amêndoas para uso
farmacêutico; limpeza de lentes de contato
(preparações para -);lúpulo (extratos de -) para uso
farmacêutico; medicinal (óleos para uso );microrganismos (culturas de -) para uso medicinal e
veterinário; molesquim para uso medicinal; moscas
(produtos para destruir -);nutricionais (complementos
-) para uso medicinal; óleo canforado para uso
medicinal; óleo de terebintina para uso farmacêutico;
pés (remédios antitranspirantes para os -);petróleo
(geléia de -) para uso medicinal; quássia para uso
medicinal; repelentes contra insetos; sais de
potássio para uso medicinal; sais de sódio para uso
medicinal;
soroterápicos
(medicamentos
);suplementos alimentares minerais; termal (água );timol
para
uso
farmacêutico;
venenos;
esparadrapos; ésteres de celulose para uso
farmacêutico; ésteres para uso farmacêutico;
bastões hemostáticos; calos (preparações para );cápsulas para uso farmacêutico; cimento para
cascos de animal; cinchona para uso medicinal;
cloral hidratado para uso farmacêutico; dietéticas
(substâncias -) adaptadas para uso medicinal;
elementos traço (preparações de -) para uso

humano ou animal; líquido antibacteriano para
higiene hospitalar; protetor para cotovelo e calcanhar
[uso terapêutico];uterotrópico (medicamento de
efeito - );angina do peito [medicamento para -];apara
de cedro aromático para repelir traça e outros
insetos; colagogo ou colerético; agente analgésico;
atrativo de peste [pesticida];bloqueador dos órgãos
hematopoiéticos [medicamento]
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
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No.902667688 04/06/2010
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NCL(9) 05 alcalóides para uso medicinal; aldeídos
para uso farmacêutico; algodão hidrófilo; animais
(produtos
para
lavar
-);anticriptogâmicas
(preparações
-);antisséptico
(algodão
);antissépticos; gomas-gutas para uso medicinal;
leite albuminoso; lêvedo para uso farmacêutico;
linhaça (farinha de -) para uso farmacêutico;
linimentos [ungüentos];lúpulo (extratos de -) para uso
farmacêutico; medicinais (bebidas -);musgo da
irlanda para uso medicinal; opoterapia (preparações
para -);pastilhas para fumigação; petróleo (geléia de
-) para uso medicinal; preparações farmacêuticas
para combate à caspa; preparações para banhos
medicinais; produtos para lavar gado; pulseiras para
uso medicinal; sais de sódio para uso medicinal; sais
para uso medicinal; tinturas para uso medicinal;
tônicos [medicamento];vaginal (produtos para
lavagem -);vermífugos; veterinárias (preparações );xaropes para uso farmacêutico; bálsamo contra
queimadura produzida pelo frio; bálsamos para uso
medicinal; banho (sais de -) para uso medicinal;
banhos de água mineral (sais para -);enzimas para
uso veterinário; ervas medicinais; esteróides; estojos
de primeiros socorros [completos];fermentos lácticos
para uso farmacêutico; fibras vegetais comestíveis
[não nutritivas];fosfatos para uso farmacêutico;
bastões de enxofre [desinfetantes];bicarbonato de
sódio
para
uso
farmacêutico;
biológicas
(preparações -) para uso médico; bismuto (nitrato
básico de -) para uso farmacêutico; cabelo
(preparações medicinais para crescimento do );cloral hidratado para uso farmacêutico; clorofórmio;
complementos para forragem para uso medicinal;
condurango (casca de -) para uso medicinal;
confeitos medicinais; crescimento do cabelo
(preparações medicinais para -);drogas para uso
medicinal; gel anti-séptico para aliviar a dor; inalante;
estimulante da respiração; expectorante; faixa para
uso cirúrgico ou curativo; óleo mineral branco
medicinal, utilizado na formulação de cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;
raticida; repelente de peste; vela impregnada com
substância química repelente de inseto ;cápsula
para medicamento; cápsula de alga marinha para
uso medicinal; clister para uso veterinário; colagogo
ou colerético; água oxigenada de uso medicinal
;acetatos para uso farmacêutico; açúcar para uso
medicinal; água mineral (sais de -);águas minerais
para uso medicinal; alcaçuz (bastões de -) para uso
farmacêutico; aminoácidos para uso veterinário;
asséptico (algodão -);ataduras para curativos;
bacterianas (preparações -) para uso medicinal ou
veterinário; goma de mascar para uso medicinal;
higiênicas (ataduras -);irlanda (musgo da -) para uso
medicinal; joanetes (protetores para -);lama para
banhos; lecitina para uso medicinal; leite de
amêndoas para uso farmacêutico; limpeza de lentes
de contato (preparações para -);linhaça para uso
farmacêutico; menta para uso farmacêutico;
mostarda (óleo de -) para uso medicinal; mutucas
[moscardos] (óleos contra -);óleo de terebintina para
uso farmacêutico; pílulas para uso farmacêutico;
protetores para joanetes; protetores para seios
[amamentação];quássia
para
uso
medicinal;
queimaduras (preparações para tratamento de );químico-farmacêuticas (preparações -);quinquina
para uso medicinal; seios (protetores para -)
[amamentação];venenos; vesicantes; emplastros de
mostarda; emplastros para uso medicinal; éteres
para uso farmacêutico; farinha de peixe para uso
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farmacêutico; emético e antiemético; calomelano;
cápsulas para uso farmacêutico; cascos de animal
(cimento para -);cataplasmas; cocaína; contraste
radiológico (substâncias para -) para uso médico;
depurativos (medicamentos -);detergentes para uso
médico; líquido antibacteriano para higiene
hospitalar; chá de erva medicinal; vasodilatador;
vitamina e sais minerais; acne [medicamento para
combate à -];adesivo de uso médico para
cicatrização ;apara de cedro aromático para repelir
traça e outros insetos; colar magnético uso
medicinal; basilicão [ungüento supurativo composto
de cera, azeite, pez e resina];bloco e apara de cedro
aromático para repelir traça e outros insetos;
bloqueador
dos
órgãos
hematopoiéticos
[medicamento];suplemento nutricional de óleo
comestível para uso medicinal; solução eletrolítica
para fins medicinais; ácido gálico para uso
farmacêutico; água de melissa para uso
farmacêutico; alcaçuz para uso farmacêutico; amido
para uso dietético ou farmacêutico; analgésicos;
anéis anti-reumáticos; anestésicos; anti-sépticos
bucais para uso medicinal; antiparasitas (coleiras -)
para animais; glicerofosfatos; glicose para uso
medicinal; gorduras para uso medicinal; hidrastinina;
hidrófilo (algodão -);hormônios para uso medicinal;
incenso repelente de insetos; infusões medicinais;
lentes de contato (preparações para limpeza de );lentes de contato (soluções para -);mentol;
microrganismos (culturas de -) para uso medicinal e
veterinário; microrganismos (preparações de -) para
uso medicinal e veterinário; mineral (água -) para
uso medicinal; moderadores de apetite para uso
medicinal; moscas (adesivos para capturar );mostarda para uso farmacêutico; ordenhar (gordura
para -);pele (preparações farmacêuticas para cuidar
da -);piretro (pó de -);preparações para destruir
ervas daninhas; preparações para hemorróidas;
químicas (preparações -) para uso farmacêutico;
químicos (reagentes -) para uso medicinal ou
veterinário; quinino para uso medicinal; ratos
(veneno para -);remédios antitranspirantes para os
pés; repelentes contra insetos; sais aromáticos;
salsaparrilha [para uso medicinal];solventes para
remover
esparadrapo;
soporíferos;
soros;
supositórios; tártaro para uso farmacêutico; balas
[doces] medicinais; enzimáticas (preparações -) para
uso
veterinário;
farinhas
lácteas
[para
bebês];farinhas para uso farmacêutico; fermentos
para uso farmacêutico; bastões cáusticos; bastões
para fumigação; bebidas medicinais; bismuto
(preparações de -) para uso farmacêutico; calos
(preparações para -);cantáridas (pó de );cataplasmas de mostarda (papel para -);cintos para
toalhas
higiênicas;
cirúrgicos
(curativos
);contraceptivos químicos; dietéticos (alimentos -)
adaptados para uso medicinal; dor de cabeça
(substâncias para -);imunosoro; produto para
limpeza
de
lente;
tussígeno
(anti
)
[medicamento];aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; manteiga de
cacau de uso farmacêutico; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
ácidos para uso farmacêutico; água do mar para
banhos medicinais; alcalinos (iodetos -) para uso
farmacêutico; alimentos para bebês; amêndoas (leite
de -) para uso farmacêutico; antiasma (chá );antiparasitárias (preparações -);antitraça (papel );geléia de petróleo para uso medicinal; genciana
para uso farmacêutico; germicidas; guaiacol para
uso farmacêutico; iodetos para uso farmacêutico;
loções farmacêuticas (lenços impregnados com );medicinal (óleos para uso -);molesquim para uso
medicinal; organoterapia (preparações para );pastilhas para uso farmacêutico; peptonas para uso
farmacêutico; quebracho para uso medicinal;
químicas (preparações -) para uso veterinário;
reagentes químicos para uso medicinal ou
veterinário; repelentes para cães; ruibarbo (raízes de
-) para uso farmacêutico; sicativos [agentes
secantes] para uso medicinal; sulfonamidas
[medicamentos];ungüentos para uso farmacêutico;
balsâmicas (preparações -) para uso medicinal;
ergotina para uso farmacêutico; estricnina; banhos
medicinais (água do mar para -);biológicas
(preparações -) para uso veterinário; cães (produtos
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para lavar -);cânfora para uso medicinal; caspa
(preparações farmacêuticas para combate à -);cedro
para uso como repelente de insetos; chá para
emagrecer para uso medicinal; curativos (artigos
para
-)
[medicinais];digitalina;
hipnótico
[sonífero];imunoglobulina; uterotrópico (medicamento
de efeito - );vasoconstritor; cardioestimulante
[medicamento];coagulante;
agente
antialérgico,
antipirético
e
antiinflamatório;
aglutinina
[medicamento];atrativo
de
peste
[pesticida];medicamentos administrados via implante
subcutâneo; acetato de alumínio para uso
farmacêutico; albumina (preparações à base de -)
para uso medicinal; aneto (essência de -) para uso
medicinal; anti-reumáticos (anéis -);antibióticos;
antiúricas (preparações -);geléia real [para uso
medicinal];glicerina para uso medicinal; goma para
uso medicinal; inseticidas; lama medicinal; leite
maltado (bebidas de -) para uso medicinal; magnésia
para uso farmacêutico; mirabólano (casca de -) para
uso farmacêutico; óleos para uso medicinal; pectina
para uso farmacêutico; pepsinas para uso
farmacêutico; peróxido de hidrogênio para uso
medicinal; queimaduras de sol (ungüentos para );rádio para uso medicinal; radioativas (substâncias ) para uso medicinal; raízes medicinais; sinapismos
(papel para -);suplementos alimentares minerais;
elixires [preparações farmacêuticas];erva-doce para
uso medicinal; ervas para fumar para uso medicinal;
esparadrapos para uso medicinal; ésteres para uso
farmacêutico; éteres de celulose para uso
farmacêutico; eucalipto para uso farmacêutico;
eucaliptol para uso farmacêutico; fenol para uso
farmacéutico; bebidas dietéticas adaptadas para uso
medicinal; bromo para uso farmacêutico; cães
(repelentes para -);coleiras antiparasitas para
animais; compressas; compressas de linho para uso
medicinal; creme de tártaro para uso farmacêutico;
dietéticas (substâncias -) adaptadas para uso
medicinal; liberador hormonal; eupéptico carminativo
e obesígeno; própole para uso medicinal
[xarope];angina do peito [medicamento para ];composição de aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; agente
analgésico; água boricada; baraticida; barra dietética
para suplementação nutricional, para fins medicinais;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em líquido para uso medicinal; álcool para
uso farmacêutico; algodão para uso medicinal;
algodão [chumaço] para uso medicinal; alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal;
anti-helmínticos;
anti-reumáticas
(pulseiras -);apanha-moscas (papel -);gravidez
(preparações químicas para diagnóstico de -);insetos
(repelentes contra -);iodo para uso farmacêutico;
iodofórmio; lácticos (fermentos -) para uso
farmacêutico; lenços impregnados com loções
farmacêuticas; loções para uso farmacêutico; loções
para uso veterinário; lupulina para uso farmacêutico;
moscas (cola para capturar -);moscas (produtos para
destruir -);óleo canforado para uso medicinal; óleo
de rícino para uso medicinal; papel antitraça;
preparações farmacêuticas; sedativos; sedimento
medicinal [lama];soroterápicos (medicamentos );tabaco (extratos de -) [inseticidas];termal (água );banhos (preparações terapêuticas para -);ésteres
de celulose para uso farmacêutico; flores de enxofre
para uso farmacêutico; forragem (complementos
para -) para uso medicinal; frieiras (preparações para
-);fumar (ervas para -) para uso medicinal; fumigação
(pastilhas para -);fungicidas; diurético; erva para
banho medicinal; erva para infusão medicinal;
broncodilatadoras (preparações -);cães (loções para
-);casca de mangue para uso farmacêutico; cigarros
sem tabaco, para uso medicinal; cimento para
cascos de animal; colírios; comestíveis (fibras
vegetais -) [não nutritivas];constipação (remédios
para alívio de -);dor de cabeça (bastões para );hipnoanalgésico; hormônio para o tratamento de
insuficiência
testicular;
kit
para
enema
[clister];excipiente
para
produto
farmacêutico
[substância que une base e veículo];reagente
químico para fim de diagnóstico; repelente higiênico
para cão e gato; carrapaticida; dispositivo
intravaginal
para
animal
;anabolizante;

anticoncepcional para animal; antifúngico; castrador
químico para animal; banho de espuma
(preparações para - ), para uso medicinal; brinco
inseticida para animal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal; spray anti-pulga
para animal; álcool para uso medicinal; gorduras
para uso veterinário; gurjum [gurjon, gurjan]
(bálsamo de -) para uso medicinal; hemoglobina;
hemorróidas (preparações para -);herbicidas;
isótopos para uso medicinal; jujubas medicinais;
lesmas
(preparações
para
exterminar
);medicamentos para uso humano; medicinais (ervas
-);medicinais (infusões -);medicinais (raízes -);meios
para culturas bacteriológicas; moscardos [mutucas]
(óleos contra -);mostarda (cataplasmas de );parasiticidas; pomadas para uso medicinal;
químicas (preparações -) para uso medicinal;
repelente de insetos (incenso -);sais de potássio
para uso medicinal; soluções para lentes de contato;
timol para uso farmacêutico; vacinas; vegetais (fibras
-)
comestíveis
[não
nutritivas];vitaminas
(preparações para -);bacteriológicas (preparações -)
para uso medicinal e veterinário; gases para uso
medicinal; gaze para curativos; enzimas para uso
medicinal; ervas (chás de -) para uso medicinal;
esparadrapos; filoxera (preparações químicas para
combate à -);fumigação (bastões para );camundongos (preparações para matar-);cáusticos
para uso farmacêutico; chás medicinais; cinchona
para uso medicinal; cola para capturar moscas;
culturas de microrganismos para uso medicinal e
veterinário; decocções para uso farmacêutico;
diástase para uso medicinal; elementos traço
(preparações de -) para uso humano ou animal; gel
anti-séptico para o combate ao vício do fumo;
inibidor do metabolismo; kit para diagnóstico médico;
kit para enema [clister] para uso veterinário;
estimulante do apetite; protetor para cotovelo e
calcanhar [uso terapêutico];pasta aderente para
capturar
e
matar
ratos
(ompi);cardiotônico
[medicamento];ácido
glicólico
usado
como
medicamento; câncer [medicamento para o
tratamento de -];água destilada para uso
farmacêutico;
bactericida;
bálsamo
e
óleo
descongestionante nasal e bronquial para uso
externo; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), para uso medicinal;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];adjuvantes para uso medicinal;
albumina (alimentos à base de -) para uso medicinal;
aldeído fórmico para uso farmacêutico; aminoácidos
para uso medicinal; anéis para calos dos pés;
angustura (casca de -) para uso medicinal; ataduras
higiênicas;
gelatina
para
uso
medicinal;
hematogênico; hidrastina; larvas (produtos para
exterminar -);laxativos; malte para uso farmacêutico;
medicamentos para uso veterinário; nutricionais
(complementos -) para uso medicinal; pés (remédios
antitranspirantes para os -);pesticidas; purgantes;
queimaduras de sol (preparações para -) para uso
farmacêutico; quinoleína para uso medicinal;
remédios
(estojos
portáteis
para
-)
[completos];sinapismos;
subprodutos
do
processamento de grãos de cereais [para uso
medicinal];tabaco (cigarros sem -), para uso
medicinal; tapa-olhos para uso medicinal; terebintina
para uso farmacêutico; traças (substâncias contra );tranqüilizantes; transpiração (remédios contra );balas [doces] para uso medicinal; fungos corrosivos
(preparações
para
destruir
-);emagrecimento
(preparações
medicinais
para
-);enzimáticas
(preparações -) para uso medicinal; fumigação
(preparações para -) para uso medicinal; bastões
hemostáticos; cal (preparações à base de -) para
uso farmacêutico; calicidas [remédios contra
calos];cápsulas para remédios; carvão vegetal para
uso farmacêutico; cascas de árvore para uso
farmacêutico; cataplasmas de mostarda; catechu
para uso farmacêutico; colódio para uso
farmacêutico; creosoto para uso farmacêutico;
curare; curativos cirúrgicos; diabéticos (pão para );diagnóstico (preparações para -) para uso
medicinal; diagnóstico de gravidez (preparações
químicas para -);digestivos para uso farmacêutico;
inibidor
hormonal;
lenços
umedecidos
antibacterianos para uso hospitalar; catártico
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[medicamento de qualidade purgativa mais forte que
o laxante];xampu para animal com finalidade
terapêutica; clister para uso humano; complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal
;alcoolismo [medicamento contra o -];bálsamo e óleo
para alívio da dor e coceira para uso externo; banho
de imersão de uso animal (preparações para - ),
para uso medicinal; loção para assepsia précirúrgica
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.902667807 04/06/2010
400
Tit.ALBINO NEUMANN & CIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88389366000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KIELI
NCL(9) 29 frutas em conserva; frutas (polpa de );compotas; frutas (geléias de -)
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME
No.902668099 04/06/2010
400
Tit.LUIS ANTONIO FERNANDES GONÇALVES
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03060673748
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CO.OF.OP COMBATE OFENSIVO
OPERACIONAL

CFE(4) 12.1.1; 26.3.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; comércio (através
de qualquer meio) de móveis; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação; comércio
(através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
refrigeração
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'MÓVEIS'.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902669397 07/06/2010
400
Tit.MULIANI DA AMAZONIA LTDA ME (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04525314000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STAR PHOTON REFLEX

CFE(4) 2.9.14; 2.9.23; 23.1.1; 23.3.5; 26.3.1
NCL(9) 41 aulas de ginástica; academia de ginástica
(serviços de-);provimento de instalações desportivas;
competições desportivas (organização de );instrução (serviços de -);treinamento prático
[demonstração];educação física
Procurador: ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA
No.902668749 07/06/2010
351
Tit.LABORATÓRIO RIDIGER LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09042164000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIDIGER LABORATÓRIO

CFE(4) 27.5.8
NCL(9) 44 saúde (serviços de -);laboratório de
análise clínica
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LABORATÓRIO".
Procurador: MÁRCIO ROBERTO BITELBRON
No.902668994 07/06/2010
Tit.J PAULO SILVA ALVES COMERCIO DE
MOVEIS ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09321291000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IMPERIAL MÓVEIS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 roupa para ginástica [colante];saias;
calças
compridas;
calções
de
banho
[sungas];camisas; corpete; macacões; coturno;
calçado esportivo; batina; blusa militar; ternos;
vestuário *;calças; chapéus, bonés etc; fraque;
camisola; robe; roupa íntima; roupa para ginástica;
togas;
uniformes;
bermudas;
blazers
[vestuário];gorros;
paletós;
bandanas;
banho
(roupões de -);bebês (fraldas de matérias têxteis
para -);biqueiras; calçados *;camisetas; ceroulas;
cuecas; boné;spencer ;roupas de couro; botas
*;echarpe; beca; roupas de banho; sandálias; banho
(calções de -);banho (sandálias de -);banho (toucas
de -);coletes; canga; trajes; túnicas; anáguas; banho
(chinelos de -);banho (roupas de -);bebês (cueiros de
matérias têxteis para -);capotes; íntima (roupa );poncho; baby-doll; maiô;roupa de baixo; suéteres;
bonés; botinas; espartilhos; galochas; jaquetas;
meias; pijamas; farda; biquíni
Procurador: LUIS GUILHERME VANIN TURCHIARI
No.902669818 07/06/2010
400
Tit.MARCOS DE ARAÚJO RODRIGUES (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29268214334
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINISTÉRIO DE ADORAÇÃO E LOUVOR
FILHOS DA LUZ

CFE(4) 2.1.16; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 41 rádio (programas de entretenimento de );apresentação de espetáculos ao vivo; espetáculos
ao vivo (apresentação de -);divertimento; televisão
(programas de entretenimento de -);gravações
musicais
em
vhs/dvd/cd
(serviços
de
estúdio);entretenimento; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário];conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento];fã clube;
composição musical (serviços de -);banda de música
[serviços de entretenimento];shows (produção de );grupo musical
Procurador: MARCO ANTONIO CURI
No.902670166 07/06/2010
400
Tit.WITRISK PLANEJAMENTO EMPRESARIAL
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07778050000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RISKPACK

CFE(4) 26.5.4; 27.5.1
NCL(9) 36 financeira (gestão -);financeira (gestão -)[
assessoria ];financeira (consultoria -);financeira
(consultoria -)[ assessoria ];financeiras (informações
-);financeiras (informações -)[ assessoria ];gestão de
risco financeiro; gestão de risco financeiro[
assessoria ];assessoria, consultoria e informação na
área econômico-financeira; assessoria, consultoria e
informação
na
área
econômico-financeira[
assessoria ];assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros; assessoria,
consultoria e informação em administração de riscos
financeiros[ assessoria ];administração financeira;
administração financeira[ assessoria ]
Procurador: INFORME FEDERAL ASSESSORIA DA
PROP INDUSTRIAL LTDA
No.902670204 07/06/2010
Tit.AG!AF - AGÊNCIA ANDRADE & FERRAZ
COMUNICAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10617919000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AG AF COMUNICAÇÃO

400

CFE(4) 2.9.14; 26.4.4; 26.11.1; 27.5.1

400
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NCL(9) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros; criação e manutenção de web sites para
terceiros[ informação, assessoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COMUNICAÇÃO".
Procurador: MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA
No.902670360 07/06/2010
090
Tit.DIFFUMO NV (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7451784
*REAPRESENTE ESPECIFICAÇÃO INDICANDO
TODOS OS ITENS DO Nº DE BASE 250047, DO
CLASSIFICADOR
DE
PRODUTOS
INTERNACIONAL - 9ª EDIÇÃO, QUE DESEJA
PROTEGER, UMA VEZ QUE O TERMO "ETC." É
GENÉRICO PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL. CUMPRA NA NCL(9).
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.902670360 07/06/2010
295
Tit.DIFFUMO NV (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7451784
*DEFERIMENTO PUBLICADO NA RPI 2197, DE
13/02/2013, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO
FEITA ATRAVÉS DA PET(WB) 850130035060, DE
28/02/2013.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.902670751 07/06/2010
Tit.CLEANNER DO BRASIL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00860214000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CLEANNER DO BRASIL

400

(sabonete -);brilhar (produtos para fazer -)
[polir];removedores de cera para assoalhos
[produtos para decapagem];roupa (sachês para
perfumar -);limpeza (leite de -) para toalete; limpeza
de pára-brisa (líquidos para -);óleo de lavanda; óleos
essenciais de limão
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES 'CLEANNER' E 'DO BRASIL'.
Procurador: LINCOLN GRIGÓRIO PINTO
No.902670808 07/06/2010
090
Tit.DIFFUMO NV (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7451784
*REAPRESENTE ESPECIFICAÇÃO INDICANDO
TODOS OS ITENS DO Nº DE BASE 250047, DO
CLASSIFICADOR
DE
PRODUTOS
INTERNACIONAL - 9ª EDIÇÃO, QUE DESEJA
PROTEGER, UMA VEZ QUE O TERMO "ETC." É
GENÉRICO PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL. CUMPRA NA NCL(9).
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

CFE(4) 27.5.1; 27.5.3,27.5.24-25
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos abrasivos para limpeza; comércio (através
de qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias para uso
em lavanderia; comércio (através de qualquer meio)
de
preparações
para
branquear
[lavanderia];comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes; comércio (através de qualquer meio)
de sabões; comércio (através de qualquer meio) de
produtos para absorver, molhar e ligar a pó;comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
limpar, polir, desengordurar e decapar
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES 'CLEANNER' E 'DO BRASIL'.
Procurador: LINCOLN GRIGÓRIO PINTO
No.902671375 07/06/2010
400
Tit.SUAG GARRAS SAFETY S/S LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00809598000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GARRAS SECURITY

No.902670808 07/06/2010
295
Tit.DIFFUMO NV (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7451784
*DEFERIMENTO PUBLICADO NA RPI 2197, DE
13/02/2013, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO
FEITA ATRAVÉS DA PET(WB) 850130035074, DE
28/02/2013.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.902670883 07/06/2010
Tit.TRANSIT DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02868267000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OKEYKO

400

CFE(4) 24.1.5; 27.5.1
NCL(9) 45 guardas [vigilância, segurança];segurança
(consultoria em -);detetives (agências de-);guardacostas [segurança];monitoramento e rastreamento
de veículos e cargas, contratação de guarda
[serviços de segurança] ;guarda noturna; vigilância
noturna; monitorização de alarmes anti-roubo e de
segurança; segurança pessoal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SECURITY"
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 27.5.1; 27.5.3,27.5.24-25
NCL(9) 03 cera para assoalhos; cera para polir;
cristais de soda para a limpeza; desentupir (produtos
para -) canos de esgoto; desinfetante (sabão );essenciais (óleos -);alvejantes (produtos -)
[lavagem];assoalhos (cera para -);produtos para dar
brilho [lavanderia];produtos para polimento; produtos
químicos de uso doméstico para avivar cores
[lavanderia];sabonete desodorante; sabonete para
barbear; produtos para alvejar roupa; substância
abrasiva para limpeza ;amoníaco [álcali volátil]
[detergente];branquear (sais para -);brilho (produtos
para dar -) [lavanderia];sabonete antitranspirante
para os pés; canos de esgoto (produtos para a
limpeza de -);óleos para perfumes e essências;
substância química para desengraxar de uso
doméstico; lavanderia (anil para -);amaciantes de
tecidos [lavanderia];amêndoas (óleo de -);amêndoas
(sabonete de -);branquear (soda para -) [soda
cáustica];produtos para limpeza; químicos (produtos
-) de uso doméstico para avivar cores
[lavanderia];saponáceo ;cera para assoalhos e
móveis; corantes para lavanderia; lavanderia (cera
para -);limpeza (giz para -);anil para lavanderia; tiramanchas; cera para assoalhos (removedores de -)
[produtos para decapagem];cera para lavanderia;
enxaguar
a
roupa
(produtos
para
-)
[lavanderia];lavagem a seco (produtos para );antitranspirantes [produtos de toalete];óleos
essenciais; polir (produtos para -);giz para limpeza;
jasmim (óleo de -);sabonete medicinal; limpeza de
canos de esgoto (produtos para -);óleo de terebintina
para desengordurar; óleos para limpeza; lavanderia
(produtos para -);limão (óleos essenciais de );produtos para enxaguar a roupa [lavanderia];menta
(essência de -) [óleo essencial];pára-brisa (líquidos
para limpeza de -);polir (cera para -);álcool em gel
(para uso em limpeza doméstica);cera para
assoalho; antiferrugem (produtos -);antitranspirante

CFE(4) 20.5.13; 27.5.1
NCL(9)
38
provedor
de
acesso
[telecomunicação];bbs
[serviços
de
telecomunicação];celular (comunicação por telefone
-);fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website);mensagem
(transmissão de -);telecomunicações (informações
sobre -);serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação];telefonia
(serviços
de
);comunicações por telefone
Procurador: BLANCO & VALLIM S/C LTDA - EPP
No.902670956 07/06/2010
Tit.CLEANNER DO BRASIL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00860214000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLEANNER DO BRASIL

400

No.902671839 07/06/2010
Tit.HELLEN MARTINS GOMES (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33958261809
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: harquitetura

400

CFE(4) 20.1.11; 27.5.1,27.5.9-10
NCL(9) 42 construção (desenho de plantas para );construção (desenho de plantas para -)[
informações, assessoria, consultoria ];estudos para
projetos técnicos; estudos para projetos técnicos[
informações, assessoria, consultoria ];projeto de
distribuição de energia elétrica; projeto de
distribuição de energia elétrica[ informações,
assessoria, consultoria ];decoração de interiores;
decoração de interiores[ informações, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre decoração de interiores[ informações,
assessoria ];projeto de decoração; projeto de
decoração[ informações, assessoria, consultoria
];projeto de distribuição de água; projeto de
distribuição de água[ informações, assessoria,
consultoria ];desenho de plantas para construção;
desenho de plantas para construção[ informações,
assessoria, consultoria ];desenho artístico; desenho
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artístico[ informações, assessoria, consultoria
];consultoria em arquitetura; consultoria em
arquitetura[ informações, assessoria, consultoria
];interiores (decoração de -);interiores (decoração de
-)[ informações, assessoria, consultoria ];projeto de
arquitetura; projeto de arquitetura[ informações,
assessoria, consultoria ];artes gráficas (serviços de
criação em -);artes gráficas (serviços de criação em )[ informações, assessoria, consultoria ];economia de
energia (consultoria na área de - );economia de
energia (consultoria na área de - )[ informações,
assessoria, consultoria ];consultoria em proteção
ambiental; consultoria em proteção ambiental[
informações, assessoria, consultoria ];arquitetura;
arquitetura[ informações, assessoria, consultoria
];planejamento urbano; planejamento urbano[
informações, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre arquitetura;
assessoria, consultoria e informações sobre
arquitetura[ informações, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'ARQUITETURA', ISOLADAMENTE.
Procurador: O PRÓPRIO.

*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: LUCIANO APARECIDO CACCIA

Procurador: CARLOS EDUARDO CALVIELLI
BERÉA

No.902673289 08/06/2010
150
Tit.REGIANE LUIZ TAKAKI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25750297837
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: LUCIANO APARECIDO CACCIA

No.902675672 08/06/2010
Tit.BISTEX ALIMENTOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92262146000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SNÉTS

No.902673866 08/06/2010
400
Tit.CONSTRUTORA GONTIJO E POEYS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00580641000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING PÁTIO DIVINÓPOLIS

No.902672274 08/06/2010
400
Tit.LINK MONITORAMENTO LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10974997000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LINK MONITORAMENTO
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 35 administração de empresa; administração
comercial de shopping center; aluguel de stands;
avaliações de negócios; administração comercial
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SHOPPING".
Procurador: RUSEVELT RIOS MACHADO
No.902675281 08/06/2010
Tit.EDSON MOISES COSTA JUNIOR (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38446930846
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A-T ALEGRA-TE

400

CFE(4) 26.1.1; 26.11.12; 27.5.1
NCL(9) 37 reparo de fechaduras de segurança;
instalação e reparo de alarme antifurto; instalação e
reparo
de
aparelhos
elétricos;
instalação,
manutenção e reparo de máquinas; fechaduras de
segurança (reparo de -);instalação e reparo de
alarmes de incêndio; computadores (instalação,
manutenção e reparo de -);manutenção de
equipamentos elétricos; reparo de fechadura
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MONITORAMENTO".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902672770 08/06/2010
400
Tit.PECCIN S/A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89425888000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FULLMINT
NCL(9) 30 gomas de mascar, exceto para uso
medicinal; bala comestível ;confeitos
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME
No.902672908 08/06/2010
400
Tit.PECCIN S/A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89425888000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HITZ INTENSE
NCL(9) 30 bala comestível ;confeitos; gomas de
mascar, exceto para uso medicinal
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME

CFE(4) 2.7.23; 25.12.25; 27.5.1
NCL(9)
41
entretenimento;
grupo
musical;
espetáculos (serviços de -);shows (produção de );banda de música [serviços de entretenimento]
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902675605 08/06/2010
Tit.REALITY COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00935141000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAXXI CLICK

400

150

CFE(4) 27.5.1; 29.1.1,12
NCL(9) 30 waffles; biscoitos; flocos de aveia;
salgadinho, exceto croquete; barra dietética de
cereais; cereais secos (flocos de -);pipoca salgada
[pronta];biscoitos de água e sal; malte (biscoitos de );flocos de milho; pipoca doce [pronta];aveia
(alimentos à base de -);bolachas; bolos; pãezinhos;
alimentos farináceos; amêndoas (bolinhos ou
biscoitos de -);biscoitos amanteigados; farináceos
(alimentos -);floco de cereal
Procurador: ERNESTO LUIZ HOLDERBAUM
No.902675982 09/06/2010
400
Tit.LUIZ GONZAGA SOBRINHO-ACUMULADORES
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67935155000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Baterias AutoLEX

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 baterias (tanques de -); carregadores
para baterias elétricas; acumuladores elétricos para
veículos [baterias]; acumuladores (tanques de -)
[baterias]; baterias (caixas de -) [acumuladores];
baterias (carregadores para -); acumuladores (caixas
de -) [baterias]; baterias elétricas para veículos;
bateria elétrica, termoelétrica, inclusive para veículo ;
acumuladores elétricos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BATERIAS".
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.902675990 09/06/2010
150
Tit.PAP PROMOÇÕES EM AUTOPEÇAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07493545000126
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: RONALDO THADEU BAREA
VASCONCELLOS
No.902676075 09/06/2010
400
Tit.LUIZ GONZAGA SOBRINHO-ACUMULADORES
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67935155000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AutoLEX Baterias

No.902673246 08/06/2010
150
Tit.EMPRESA DE RESTAURANTE DOM
PORPETTA LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69036192000192
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: LUCIANO APARECIDO CACCIA
No.902673262 08/06/2010
Tit.REGIANE LUIZ TAKAKI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25750297837

400

CFE(4) 1.15.5; 27.5.1
NCL(9) 11 acendedor de gás; acendedores por
fricção para ignição de gás; acendedores *
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NCL(9) 36 administração de imóveis; administração
de imóveis[ assessoria, consultoria ];administração
predial;
administração
predial[
assessoria,
consultoria ];corretores imobiliários; corretores
imobiliários[ assessoria, consultoria ]
Procurador: ITAMARATI PATENTES E MARCAS
LTDA.
No.902680374 10/06/2010
400
Tit.BRASIL DIÁRIO PUBLICIDADE E JORNALISMO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11449390000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BLOG DIÁRIO
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BATERIAS".
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.902676369 09/06/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO ALMA DE PESCADOR (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11822647000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FEST PEIXE

CFE(4) 3.9.1; 21.3.15; 27.5.1
NCL(9) 41 organização e apresentação de
conferências; planejamento de festas; organização
de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];organização
e
apresentação
de
congressos;
conferências
(organização
e
apresentação de -);organização e apresentação de
simpósios; serviços de representação de classe, a
saber, promoção de lazer e entretenimento; serviços
de representação de classe, a saber, promoção de
lazer e entretenimento[ informação, assessoria,
consultoria
];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais][
informação,
assessoria,
consultoria
];congressos
(organização
e
apresentação de -);organização de exposições para
fins culturais ou educativos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FEST", ISOLADAMENTE.
Procurador: PAULO JOSÉ LUNKES
No.902679791 10/06/2010
351
Tit.ARAGON CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11783335000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A ARAGON

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
17
borracha
em
estado
natural
[bruto];borracha [liga, folha, tira, laminado, pó]
Procurador: M M MARCAS E PATENTES S C LTDA
No.902681206 10/06/2010
400
Tit.SOL NASCENTE CENTRAL DE TRIOS
ELÉTRICOS PROD. E PROM. ART. LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48725501000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OS INGLESES DO FORRÓ

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 provimento de serviços para publicação
eletrônica
on-line
[não
downloadable];guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade
de
download];entretenimento;
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
BLOG DIÁRIO.
Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA
No.902680463 10/06/2010
Tit.MANOEL CONDE NETO - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06161357000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CONSEX
NCL(9) 10 preservativos
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

400

No.902681001 10/06/2010
400
Tit.STACCIARINI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
DOCES E SALGADOS LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04005566000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SALGADINHOS ESPETEX

CFE(4) 4.5.5; 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SALGADINHOS"
Procurador: M M MARCAS E PATENTES S C LTDA
No.902681117 10/06/2010
400
Tit.AUXYBORR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
AUXILIARES DE PROCESSO PARA BORRACHA
LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04075101000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AUXYBORR

CFE(4) 26.4.5; 27.5.1

CFE(4) 2.7.16; 2.7.23; 2.7.25; 27.5.1
NCL(9) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
grupo musical
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FORRÓ".
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.902682130 10/06/2010
400
Tit.BRASIL DIÁRIO PUBLICIDADE E JORNALISMO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11449390000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BLOG MONEY

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; provimento de serviços para publicação
eletrônica
on-line
[não
downloadable];guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download];entretenimento
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
BLOG MONEY.
Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA
No.902682822 11/06/2010
400
Tit.BUFFET VASSILIADES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08036456000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BUFFET ST PAUL FESTAS E EVENTOS
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NCL(9) 33 vinho; sidra; cidra bebida alcoólica [cf.
sidra]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões "CHEF" e "VINHO TINTO SECO FINO".
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.902683470 11/06/2010
Tit.F ALEXANDRE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11885212000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TANOSHI RESTAURANTE

400

CFE(4) 27.5.1; 27.5.23; 27.5.25; 28.19
NCL(9) 43 bufê (serviço de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BUFFET" E "FESTAS E
EVENTOS".
Procurador: EXCEL MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902683110 11/06/2010
400
Tit.ARIOVALDO ROBERTO TRINDADE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65533798820
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: boitugelo
NCL(9) 30 gelo, natural ou artificial
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902683136 11/06/2010
400
Tit.COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90049156000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHEF EM CASA VINHO BRANCO SECO
FINO

CFE(4) 3.7.3; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 33 vinho; sidra; cidra bebida alcoólica [cf.
sidra]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões "CHEF" e "VINHO BRANCO SECO
FINO".
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.902683373 11/06/2010
150
Tit.GABRIEL CECCATTO GERALDIN (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36278968827
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902683390 11/06/2010
400
Tit.COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90049156000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHEF EM CASA VINHO TINTO SECO FINO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1

CFE(4) 27.5.1; 28.3
NCL(9) 43 restaurantes
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
RESTAURANTE.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902683527 11/06/2010
400
Tit.IRMAOS TREVISAN SA INDUSTRIA
COMERCIO E AGRICULTURA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87754941000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DONANGELA
NCL(9) 30 pasta de amêndoas; amido (produtos de ) para uso alimentar; anis estrelado; aromáticas
(preparações -) para uso alimentar; aveia (farinha de
-);aveia descascada; aveia moída; batata (farinha de
-) para uso alimentar; farinha de milho; farinhas para
uso alimentar; flocos de aveia; milho (farinha de );bolos; café (preparações vegetais para uso como
substitutos de-);chá gelado; feijão (farinha de );flocos de milho; amêndoas (pasta de -);aveia
(flocos de -);bebidas à base de cacau; bebidas à
base de café;bebidas à base de chá;biscoitos
amanteigados; café (bebidas à base de -);café
(bebidas de -) com leite; extrato de malte para uso
alimentar; massas alimentares; amendoins (confeitos
de -);biscoitos; biscoitos de água e sal; bolachas;
bolo (massa para -);farinhas para uso alimentar
[incluídas nesta classe];gelado (chá -);macarrão;
massa para bolo; tortas de arroz; waffles; alcaçuz
[confeito];amêndoas torradas; arroz (tortas de );aveia (alimentos à base de -);café não torrado;
massas
[alimentares];alimentares
(massas
);amêndoas (bolinhos ou biscoitos de -);café;farinha
moída (produtos de -);malte (biscoitos de -);açúcar
[incluído
nesta
classe];alimentos
farináceos;
descascada (aveia -);farinha de rosca; massas com
ovos [talharim];farinha de aveia; alcaparras;
alimentos (essências para -) [exceto essências
etéreas e óleos essenciais];amêndoas (confeitos de );amido para uso alimentar; anis [grãos];arroz; bolo
(pó para -);café (sucedâneos de -);farináceos
(alimentos -);fermento; fermento (pão sem );fermentos para massas,
Procurador: EDEMAR PEREIRA CAPELLA
No.902684400 11/06/2010
400
Tit.SECUBRASIL EQUIPAMENTOS DE TESTE E
MEDIÇÃO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11741491000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SECUBRASIL
NCL(9) 09 indicadores [eletricidade];junção (caixas
de -) [eletricidade];aparelhos elétricos para ignição à
distância; sinais eletrônicos (transmissores de );transferidores [instrumentos de medida];cabos
elétricos;
dispositivos
antiinterferência
[eletricidade];luz (indicadores eletrônicos emissores
de -);medidores (aparelhos elétricos -);painéis de
controle [eletricidade];portas (dispositivos elétricos
para abrir -);resistências elétricas; transformadores

[eletricidade];condutores
elétricos;
conexões
elétricas; junção (mangas de -) para cabos elétricos;
redutores [eletricidade];tomadas, bocais e outros
contatos [conexões elétricas];transmissores de sinais
eletrônicos; cercas elétricas; contatos elétricos;
fechos de porta, elétricos; anti-roubo (instalações
elétricas
-);conectores
[eletricidade];distribuição
(consoles
de
-)
[eletricidade];dutos
[eletricidade];maquilagem (aparelhos elétricos para
retirar -);inversores [eletricidade];aparelhos para
corte a arco elétrico; revestimentos para cabos
elétricos; caixa de fusíveis [eletricidade];condutos
elétricos (material para -) [fios, cabos];controle
(aparelhos elétricos para -);corrente (retificadores de
-) [eletricidade];transistores [eletrônicos];caixas de
distribuição
[eletricidade];capacitores
[condensadores
elétricos];coletores
elétricos;
comutação (dispositivos elétricos para -);conversores
elétricos; monitorar (aparelhos elétricos para );quadros de distribuição [eletricidade];relés elétricos;
tubos para descargas elétricas, exceto para
iluminação;
condutos
de
eletricidade
[eletrodutos];conexões
para
linhas
elétricas;
limitadores [eletricidade];medidores; fios elétricos;
interruptores elétricos; acumuladores elétricos;
aparelhos para soldagem a arco elétrico; réguas
[instrumentos de medida];elétrica (indicadores de
perda -)
Procurador: EDEMAR SOARES ANTONINI
No.902684841 11/06/2010
400
Tit.EDMILSON VIEIRA CONFECÇÃO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69207181000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEW POWER

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário *
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.902684981 11/06/2010
400
Tit.SUAG GARRAS SAFETY S/S LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00809598000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GARRAS SHOPP

CFE(4) 24.1.9; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos
e
instrumentos
de
sinalização;
recrutamento de pessoal; representação comercial
de aparelho elétrico, eletrônico e térmico; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
pessoal
(recrutamento
de
-);terceirização
[fornecimento de mão-de-obra];comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
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salvamento;
fornecimento
de
mão-de-obra
[terceirização]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSSÃO "SHOPP"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902685236 11/06/2010
400
Tit.SALATIEL PEREIRA DE ARAUJO ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07536592000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MY BOY
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'BOY'.
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902687204 14/06/2010
Tit.DOBLEWE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87347787000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DOBLEWÊ

(confeitos de -);cereais (preparações feitas com );bombons; massas [alimentares]
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902692747 15/06/2010
Tit.THAINEL FACTORING LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07132514000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: T THAINEL FACTORING E CÂMBIO

400

400

CFE(4) 26.4.16; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 36 agências imobiliárias; comércio de
imóveis; incorporação de imóvel; corretores
imobiliários; administração de imóveis
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902690345 14/06/2010
400
Tit.SALIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09073579000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PAPEX
NCL(9) 16 papel acetinado; papel almaço pautado;
papel crepom; papel da china; papel descartável
para assento sanitário; papel para máquinas
registradoras; papelão *;papelão de pasta [polpa] de
madeira; blocos [papelaria];bobina de papel e
papelão; papel da holanda; papel de seda; folhas de
celulose reciclada para embrulhar; papel encerado;
papel
xuan
[para
pintura
e
caligrafia
chinesas];papelão (tubos de -);anotações (blocos
para -);cartolina; papel vegetal; folhetos; formulários
[impressos];papel estêncil; papel laminado; papel
para embrulho; bobinas para fitas de tinta; caixas de
papelão ou papel; bobina gomada [para
escritório];papel para gráfica; folhas de papel
[papelaria];papel machê;papel-pergaminho; papelão
(artigos de -);papel *;papel para eletrocardiógrafos;
papel para embalagem; papel toalha; blocos de
notas [cadernos];blocos de papel em múltiplas vias
[papelaria];blocos para desenho; papel contínuo;
papel da índia; papel marmorizado; papelaria
(artigos de -);papel cartão; papel luminoso; papel
para cópias [papelaria];papel para radiogramas;
blocos para anotações
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902692631 15/06/2010
400
Tit.MARIA REGINA MARTINI ALIMENTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07050872000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MANDUWI
NCL(9) 30 biscoitos; bolachas; amêndoas (confeitos
de -);bolos; confeitos; massas alimentares;
complemento/ suplemento alimentar composto por
cereais [não medicinal] ;doces [confeitos];amendoins

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 36 cobrança (serviços de -); desconto de
títulos [factoring]; empréstimos [finanças]; financeira
(consultoria -); financeiras (informações -);
cooperativa de crédito; serviços de consultoria
econômica; compensação de cheque [serviços
financeiros]; banco de investimento [serviços
financeiros]; factoring [sistema pelo qual uma
empresa produtora de bens ou serviços transfere
seus créditos a receber, resultante de vendas a
terceiros, a uma empresa especializada que assume
as despesas de cobrança e os riscos de não
pagamento; fomento comercial; fomento mercantil];
informação sobre crédito de cheques, títulos e outros
documentos; bancários (serviços -); garantias
[fianças] (serviços de -); gestão financeira;
informações financeiras; operações de câmbio;
verificação de validade de cheque; capital
(investimentos de -) [finanças]; emissão de cartões
de
crédito; investimentos de capital [finanças];
títulos de valor (emissão de -); assessoria,
consultoria e informação em empréstimos; banco de
desenvolvimento
[serviços
financeiros];
compensação [bancário]; emissão de títulos de valor;
financiamento de leasing; leasing (financiamento de ); liquidação financeira (serviços de -); assessoria
consultoria e informação em cobrança e cadastro;
câmbio monetário; análise financeira; avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis]; cobranças de
dívidas (agências de -); consultoria financeira;
empréstimos a prazo; financeira (gestão -);
financiamento (serviços de -); patrocínio financeiro;
desconto de título de crédito; assessoria, consultoria
e informação bancária; assessoria, consultoria e
informação em crédito; banco comercial [serviços
financeiros]; capitalização [serviços financeiros];
cheque (verificação de validade de -); crédito
(agências de -); transferência eletrônica de fundos;
constituição e administração de fundo de
investimento [serviços financeiros]; depósito de
valores; acompanhamento de conta; assessoria,
consultoria e informação em fundo de investimentos;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investimentos; informe financeiro relacionado à
assessoria econômico-financeira; câmbio (operações
de -); financeira (avaliação -) [seguros, bancos,
imóveis]; assessoria técnica em linhas de crédito;
assessoria, consultoria e administração de
investimentos de terceiros; análise e gestão de
crédito; assessoria, consultoria e informação em
administração de dívidas; administração financeira;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro; assessoria, consultoria e
informação na área econômico-financeira; banco
múltiplo com ou sem carteira comercial [serviços
financeiros]; liquidação financeira [serviço de-].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
FACTORING E CÂMBIO.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902694871 16/06/2010
Tit.AXI MAX BUSINESS LTDA (BR/SP)

400

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00972712000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: oximoro
NCL(9) 35 econômicas (previsões -);econômicas
(previsões -)[ informação, assessoria, consultoria
];negócios de gestão hoteleira; negócios de gestão
hoteleira[ informação, assessoria, consultoria
];sistematização de informações em bancos de
dados
de
computador;
sistematização
de
informações em bancos de dados de computador[
informação,
assessoria,
consultoria
];gestão
(consultoria em -) de negócios; gestão (consultoria
em -) de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];negócios (informações de -);negócios
(informações de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
empresarial; assessoria, consultoria e informação
empresarial[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação sobre
assuntos governamentais; assessoria, consultoria e
informação
sobre
assuntos
governamentais[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em investigações,
avaliações e pesquisas em negócios; assessoria,
consultoria e informação em investigações,
avaliações e pesquisas em negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];estatísticas (compilações
de- );estatísticas (compilações de- )[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria em gestão
comercial ou industrial; assessoria em gestão
comercial ou industrial[ informação, assessoria,
consultoria ];negócios (assessoria em gestão de );negócios (assessoria em gestão de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão
comercial];assessoria,
consultoria
e
informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão
comercial][
informação,
assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
sobre oportunidades de negócio; assessoria,
consultoria e informação sobre oportunidades de
negócio[
informação,
assessoria,
consultoria
];bancos de dados de computador (compilação de
informação em -);bancos de dados de computador
(compilação de informação em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];negócios (consultoria
profissional em -);negócios (consultoria profissional
em -)[ informação, assessoria, consultoria ];negócios
(pesquisa em -);negócios (pesquisa em -)[
informação, assessoria, consultoria ];perícia técnica
na área de administração; perícia técnica na área de
administração[ informação, assessoria, consultoria
];avaliações de negócios; avaliações de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];negócios
(avaliações de -);negócios (avaliações de -)[
informação, assessoria, consultoria ];negócios
(levantamentos de informações de -);negócios
(levantamentos de informações de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];pesquisa em negócios;
pesquisa em negócios[ informação, assessoria,
consultoria
];administração
de
empresa;
administração de empresa[ informação, assessoria,
consultoria ];análise de custo; análise de custo[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria em
gestão de negócios; assessoria em gestão de
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];negócios (consultoria em gestão de -);negócios
(consultoria em gestão de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];negócios (consultoria em gestão e
organização de -);negócios (consultoria em gestão e
organização de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];pesquisa de dados em arquivos de
computador [para terceiros];pesquisa de dados em
arquivos de computador [para terceiros][ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em gestão de negócios para companhias
industriais ou comerciais; assessoria, consultoria e
informação em gestão de negócios para companhias
industriais ou comerciais[ informação, assessoria,
consultoria ];estudos e pareceres pertinentes à
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macro e microeconomia, serviços estes prestados
com fins de assessoria na gestão de negócios e
operação de uma empresa comercial; estudos e
pareceres pertinentes à macro e microeconomia,
serviços estes prestados com fins de assessoria na
gestão de negócios e operação de uma empresa
comercial[ informação, assessoria, consultoria
];programa
de
qualidade
total
[gestão
empresarial];programa de qualidade total [gestão
empresarial][ informação, assessoria, consultoria
];gestão pública/privada; gestão pública/privada[
informação, assessoria, consultoria ];bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações em -);bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em organização
de negócios; consultoria em organização de
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];consultoria profissional em negócios; consultoria
profissional em negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];organização e administração de
empresa; organização e administração de empresa[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902695991 16/06/2010
400
Tit.MIL SABORES ALIMENTOS LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09290287000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAIS MIL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 tapioca (farinha de -) para uso alimentar;
aveia (alimentos à base de -);bolos; farinha de
rosca; pãezinhos; bolachas; amido (produtos de -)
para uso alimentar; alimentos farináceos; amido para
uso alimentar; brioches; empadas [tortas];tortillas;
waffles; biscoitos; alimentares (massas -);fermentos
para massas; tortas; farinha de milho; farinhas para
uso alimentar; fermento; tortas [doces e
salgadas];café;chá;farinha de trigo; pastel
Procurador: JOSÉ SARMENTO
No.902696351 16/06/2010
235
Tit.STARLUX HOTEL DEVELOPMENT LIMITED (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9071415
*CED.1 - ALEJANDRO MATÍAS FRENKEL
Procurador: CARLA CASTELLO BRIGAGÃO
No.902696505 16/06/2010
235
Tit.STARLUX HOTEL DEVELOPMENT LIMITED (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9071415
*CED.1 - ALEJANDRO MATÍAS FRENKEL
Procurador: CARLA CASTELLO BRIGAGÃO
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CFE(4) 26.4.5; 26.4.18; 27.5.1
NCL(9) 39 assessoria, consultoria e informação em
serviços de tráfego
;assessoria, consultoria e
informação em embalagem; assessoria, consultoria
e informações sobre transportes; informações sobre
transportes; assessoria, consultoria e informação em
serviços de entrega; logística referente ao transporte
de carga; corretagem de transporte; assessoria,
consultoria e informação em armazenagem
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LOGISTIC DATA CONVERGENCE".
Procurador: EDEMAR SOARES ANTONINI
No.902698818 17/06/2010
400
Tit.COMPUMARKET COMUNICACAO DE DADOS
IND COM E REPRES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95774212000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: go simple LOGISTIC DATA
CONVERGENCE

CFE(4) 26.4.5; 26.4.18; 27.5.1
NCL(9) 42 elaboração [concepção] de software de
computador;
programação
de
computador
[informática];software de computador (atualização de
-);projeto de sistema de computadores; conversão
de dados e programas de computador [exceto
conversão
física];análise
de
sistemas
[informática];instalação de software de computador;
software de computador (aluguel de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LOGISTIC DATA CONVERGENCE".
Procurador: EDEMAR SOARES ANTONINI
No.902699172 17/06/2010
400
Tit.EFFECTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72711583000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EFFECTUS

No.902696653 16/06/2010
235
Tit.STARLUX HOTEL DEVELOPMENT LIMITED (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9071415
*CED.1 - ALEJANDRO MATÍAS FRENKEL
Procurador: CARLA CASTELLO BRIGAGÃO

qualquer meio) de amianto; comércio (através de
qualquer meio) de matérias tintoriais; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias adesivas
destinadas à indústria; comércio (através de
qualquer meio) de resinas artificiais não
processadas; comércio (através de qualquer meio)
de tintas, vernizes, lacas; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas; comércio (através de qualquer meio)
de asfalto, piche e betume; comércio (através de
qualquer meio) de matérias têxteis fibrosas em bruto;
representação comercial; comércio (através de
qualquer meio) de matérias para calafetar, vedar e
isolar; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à indústria;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos para absorver, molhar e
ligar a pó;comércio (através de qualquer meio) de
borracha
Procurador: SILVIO DARRE JUNIOR
No.902700634 17/06/2010
400
Tit.FIBRACON - CONSULTORIA, PERÍCIAS E
PROJETOS AMBIENTAIS S/S LTDA. (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08374309000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FIBRACON

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informações
sobre pesquisas no campo biológico; assessoria,
consultoria e informações sobre pesquisas no campo
biológico[ informações, assessoria, consultoria
];pesquisa no campo de proteção ambiental;
pesquisa no campo de proteção ambiental[
informações, assessoria, consultoria ];perícia técnica
na área de biologia; perícia técnica na área de
biologia[ informações, assessoria, consultoria
];consultoria em proteção ambiental; consultoria em
proteção ambiental[ informações, assessoria,
consultoria ];controle ambiental de poluição do ar e
sonora[
informações,
assessoria,
consultoria
];projetos técnicos (estudos para -);projetos técnicos
(estudos
para
-)[
informações,
assessoria,
consultoria ];proteção ambiental (pesquisa no campo
de - );proteção ambiental (pesquisa no campo de - )[
informações, assessoria, consultoria ].
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.902700910 17/06/2010
235
Tit.SPAZZIO JURERE COMERCIO E SERVICOS
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10940923000187
*CED.1 - GANESHA LIVRARIA E CAFE LTDA EPP
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902701711 17/06/2010
Tit.PD SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11864490000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PD PROPRIETÁRIO DIRETO

No.902698737 17/06/2010
400
Tit.COMPUMARKET COMUNICACAO DE DADOS
IND COM E REPRES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95774212000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: go simple LOGISTIC DATA
CONVERGENCE
CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; comércio (através de

400

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 515

Tit.KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7466277
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Ninja
NCL(9) 12 veículos para locomoção por via terrestre,
aérea, fluvial, marítima e ferroviária; triciclo
(veículo);bicicleta a motor; calotas das rodas;
veículos elétricos; motocicletas
Procurador: ERICA AOKI

CFE(4) 3.9.18; 27.5.1
NCL(9) 35 publicidade on-line em rede de
computadores; assessoria, consultoria e informação
em publicidade e propaganda através de qualquer
meio; promoção de venda para terceiros
[publicidade];assessoria, consultoria e informação
em compilação de informações em bancos de dados
de computador; informações de negócios, serviços
de divulgação e disseminação de propaganda para
terceiros através da internet; serviços de compilação
e disponibilização de informações em bancos de
dados de computador, em portais e sites na internet;
compra e venda de mercadorias, equipamentos e
bens, especialmente via internet; exposição de
mercadorias, equipamentos e bens em um site da
web [internet]; divulgação de espaços na internet
[web sites]; representação de outras sociedades,
nacionais ou estrangeiras, por conta própria ou de
terceiros; publicidade; publicidade on-line em rede
de computadores.
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.902701746 17/06/2010
Tit.PD SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11864490000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PD PROPRIETÁRIO DIRETO

400

CFE(4) 3.9.18; 27.5.1
NCL(9) 45 encontros (serviços de -); serviços
pessoais e sociais prestados por terceiros, para
satisfazer necessidades de indivíduos; serviços de
encontro mediante o provimento de um comunidade
virtual online e provimento de um website
especializado em uma rede de socialização de
computadores.
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.902702556 17/06/2010
400
Tit.KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7466277
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Kawasaki
NCL(9) 18 mochilas; barraca de praia [guardasol];bolsa do vestuário comum; bolsas de couro para
embalagem; malas de roupas para viagem; pastas
escolares; frasqueira [mala ou bolsa];guarda-sóis
[sombrinhas];pastas [malas];bolsas de mão; bolsas
de viagem; guarda-chuvas; malas de viagem; praia
(bolsas de -);bolsa para tênis ;roupas (malas de -)
para viagem; pasta de viagem; bolsas; bolsas para
alpinistas; sacolas de compras; sacolas escolares;
maletas para documentos; chaveiro [artigo de couro,
tipo carteira];mochilas escolares
Procurador: ERICA AOKI
No.902702610 17/06/2010

400

No.902702653 17/06/2010
400
Tit.KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7466277
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MULE
NCL(9) 18 roupas (malas de -) para viagem; barraca
de
praia
[guarda-sol];frasqueira
[mala
ou
bolsa];chaveiro
[artigo
de
couro,
tipo
carteira];mochilas;
bolsas;
guarda-sóis
[sombrinhas];pastas
escolares;
pastas
[malas];bolsas de couro para embalagem; bolsas de
couro para ferramentas; maletas para documentos;
sacolas de compras; bolsa do vestuário comum;
bolsas de malhas; bolsas de viagem; guarda-chuvas;
malas de viagem; praia (bolsas de -);pasta de
viagem; bolsas para alpinistas; bolsas de mão;
malas de roupas para viagem; mochilas escolares;
sacolas escolares; bolsa para tênis
Procurador: ERICA AOKI
No.902702688 17/06/2010
400
Tit.KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7466277
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Mule
NCL(9)
25
couro
(roupas
de
-);faixas
[vestuário];macacões; malhas [vestuário];casacos
[vestuário];couro (roupas de imitação de -);luvas
[vestuário];automobilistas (vestuário para -);botas
[vestuário];botas para esportes [vestuario];cintos
[vestuário];ferragens de metal para sapatos e botas;
calçado esportivo; suéteres; artigos de malha
[vestuário];chapéus, bonés etc; gorros; jaquetas;
luvas sem dedos; bandanas; esportes (botas para -)
[vestuário];agasalhos para as mãos; botinas;
cachecóis; camisetas; faixas para a cabeça
[vestuário];meias; roupas de couro; roupas de
imitação couro; bonés; coletes; lenços de pescoço;
boné
Procurador: ERICA AOKI
No.902703498 18/06/2010
400
Tit.KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7466277
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VERSYS
NCL(9) 18 bolsas de couro para embalagem;
frasqueira [mala ou bolsa];mochilas; praia (bolsas de
-);sacolas de compras; guarda-chuvas; pasta de
viagem; bolsas de malhas; chaveiro [artigo de couro,
tipo
carteira];mochilas
escolares;
pastas
[malas];roupas (malas de -) para viagem; guardasóis [sombrinhas];malas de roupas para viagem;
bolsa do vestuário comum; sacolas escolares; bolsas
de mão; bolsas para alpinistas; bolsas de viagem;
pastas escolares; bolsa para tênis ;bolsas; bolsas de
couro para ferramentas; maletas para documentos;
barraca de praia [guarda-sol]
Procurador: ERICA AOKI
No.902703714 18/06/2010
Tit.COLOCAR SUPORTE EM RECURSOS
HUMANOS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04074313000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COLOCAR RECURSOS HUMANOS

351

CFE(4) 24.17.25; 27.5.17; 29.1.13
NCL(9) 35 recrutamento de pessoal; recrutamento
de pessoal[ assessoria, consultoria ];agências de
emprego; agências de emprego[ assessoria,
consultoria ];consultoria em gestão de pessoal[
consultoria
];agenciamento
de
mão-de-obra;
agenciamento
de
mão-de-obra[
assessoria,
consultoria ];pessoal (recrutamento de -);pessoal
(recrutamento de -)[ assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "COLOCAR" E "RECURSOS
HUMANOS", ISOLADAMENTE.
*PARA INSERIR EXPLICAÇÃO DA APOSTILA,
CONFORME ORIENTAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA.
Procurador: FERNANDO BENEDITO PELEGRINI
No.902704397 18/06/2010
400
Tit.KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7466277
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VERSYS

CFE(4) 27.5.1,17
NCL(9) 12 veículos elétricos; bicicleta a motor;
triciclo (veículo);veículos para locomoção por via
terrestre, aérea, fluvial, marítima e ferroviária;
calotas das rodas; motocicletas
Procurador: ERICA AOKI
No.902704443 18/06/2010
400
Tit.WOLDMACK IND} COM } IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03588929000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLORES REGINA
NCL(9) 26 flores artificiais
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"FLORES".
Procurador: ELVIS FERNANDO REGONASCHI
No.902704460 18/06/2010
400
Tit.KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7466277
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JET SKI
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CFE(4) 27.5.1,17
NCL(9) 12 motocicletas; veículos náuticos; lanchas;
veículos para locomoção por via terrestre, aérea,
fluvial, marítima e ferroviária; barcos
Procurador: ERICA AOKI
No.902704583 18/06/2010
400
Tit.BIOTA BITKISEL ILAÇ VE KOZMETIK
LABORATUARLARI ANONIM SIRKETI (TR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7466536
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOXIDIL
NCL(9) 03 água dentifrícia • alvejantes (produtos -)
[lavagem] • cosméticos • creme desengraxante para
limpeza de mãos • cremes cosméticos • cremes para
polir • dentifrícios • desengordurar (produtos para -),
exceto os utilizados durante o processo de
fabricação • líquido, creme e pó para limpeza do
dente • loções capilares • loções para uso cosmético
• óleos essenciais • óleos para limpeza • óleos para
perfumes e essências • óleos para uso cosmético •
perfumaria (produtos de -) • perfumes • produto para
limpeza e hidratação da pele não medicamentoso •
produtos para alvejar roupa • produtos para
enxaguar a roupa [lavanderia] • produtos para
limpeza • produtos para polimento • removedor de
cosmético • sabões • sabonetes • sachês para
perfumar roupa • substância química para
desengraxar de uso doméstico
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS
No.902706837 18/06/2010
400
Tit.MINERTEC MINERACAO E COMERCIO LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02683365000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASIL MINÉRIOS

RPI 2207 de 24/04/2013

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 16 quadros de avisos, de papel ou papelão;
fichas [papelaria];fitas de papel; grampos para papel;
gravuras; lápis; lápis de carvão; paletas para
pintores; papel para cópias [papelaria];papelpergaminho; aquarelas; argila para modelar;
calendários; canetas; papel de seda; fichários para
papéis
soltos;
furadores
[material
de
escritório];lousas para escrever; blocos para
anotações; blocos para desenho; cartolina; telas
para pintura; papel vegetal; decalcomania;
descansos de papel redondos para mesa; desenhar
(artigos para -);esquadros para desenho; estojos de
tintas [material escolar];lenços de papel; caixas de
papelão ou papel; cartazes [pôsteres];colas para
escritório ou uso doméstico; compassos para
desenhar; tintas *;toalhas de mesa e guardanapos,
de papel; embalagens de papel ou plástico; papel
almaço pautado; desenhos impressos; etiquetas
adesivas [papelaria];fitas adesivas para papelaria ou
para
uso
doméstico;
folhas
de
papel
[papelaria];livros; papel de carta; papelão *;agenda;
revistas
em
quadrinhos;
envelopes
[papelaria];espátulas para cortar papel [material de
escritório];estojos para canetas; globos terrestres;
livros para escrever ou desenhar; cortador [material
de escritório] ;marcadores de livros; material escolar
[papelaria];papel machê;álbuns; canetas para
desenho; cartão com imagem e mensagem
impressa; suportes para canetas e lápis; papel
acetinado; elásticos para escritório; giz para
escrever;
lápis
para
lousa;
pastas
[papelaria];borrachas para apagar; cartão postal;
pincéis para pintores; quadros-negros; suportes de
livros; grampeadores [material de escritório];papel
para embrulho; carimbos [selos];cartões de
felicitações; pranchetas; revistas [periódicos];papel
crepom; cromos; guardanapos de papel; jogo
americano de papel para mesa; lapiseiras; papel
encerado; papel laminado; caixas para canetas;
cartões musicais de felicitações; clipes de papel
Procurador: PAULO C. OLIVEIRA & CIA
No.902708180 21/06/2010
235
Tit.SKINBIQUINI MODAS CONFECÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12482959000190
*CED.1 - SUPO NAM EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
Procurador: JUSCELINA SOUZA DA SILVA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 37 mineração; extração mineral
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL MINÉRIOS".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.

No.902708406 21/06/2010
400
Tit.EXIMPOINT IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07241939000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KIDVERTIDO

No.902707361 18/06/2010
400
Tit.GEP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61075594000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EMME

NCL(9) 28 damas (jogo de -);espoletas para pistolas
[brinquedos];jogos (incluídos nesta classe);bolas de
gude para jogos; bolas para jogos; bombons com
bombinhas; bonecas (mamadeiras de -);brinquedo
(máscaras de -);camas de bonecas; chocalhos
[brinquedos];confete; mesas para futebol de salão;
móbiles [brinquedos];piões [brinquedos];salão (jogos
de -);tabuleiros de damas; jogo de roleta; cavalinho
de brinquedo; aparelho automático acionado pela
introdução de moeda ou cartão [com finalidade de
entretenimento e diversão];aeroplano de brinquedo;
discos volantes [brinquedos];gamão; jogos (bolas
para -);jogos de tabuleiro; construção (jogos de );copos para jogos de dados; miniaturas de veículos;
quartos de bonecas; quilhas [jogo];dominó
[jogo];tambor [brinquedo] ;corneta para caça
[brinquedo];culote
do
cartucho
de
metal
[brinquedos];ar (pistolas de -) [brinquedos];baralho
(cartas de -);bastões para jogos [tacos];blocos de
armar [brinquedos];cartas de baralho; controle
remoto (veículos de brinquedo de -);modelos de
veículos [miniaturas];triciclo para o entretenimento
infantil [brinquedo];pedalinho; roleta [jogo] ;roupa
para boneca; calçado para boneca; ábaco
[brinquedo];carrinho
de
brinquedo;
carrossel;
cartucheira de brinquedo; boneco para pugilismo ou
futebol americano; dominós; futebol de salão (mesas
para -);balanços; bonecas (quartos de -);cartões
para bingo; marionetes; patinetes; pistolas
(espoletas
para
-)
[brinquedos];velocípede
(brinquedo);brinquedo para animal; brinquedo para
fazer bolha de sabão; brinquedo para montar;
veículos (modelos de -) [miniaturas];veículos de
brinquedo de controle remoto; jogo (balões de );arcos [arco e flecha];bonecas (roupas de -);botas
com patins; brinquedos; brinquedos (pistolas de );jogos eletrônicos, exceto aqueles adaptados para
uso apenas com aparelhos de televisão; malha (jogo
da -);patins em linha; pelúcia (ursos de -);quebracabeça de armar; roleta (rodas de-);tabuleiros de
xadrez; dominó [máscara] ;gangorra; veículo para
entretenimento e diversão (brinquedo);máscara de
fantasia descartável ou não; corda de pular;
atiradeira [estilingue];bola de pingue-pongue;
brinquedo
óptico
[caleidoscópio];escorregas
[brinquedos];argolas (jogos de -);armar (blocos de -)
[brinquedos];balões de jogo; bonecas; carretéis para
pipas [papagaios];carrossel de parque de diversões;
máscaras de brinquedo; mesas de bilhar; mesas
para tênis de mesa; patins (botas com -);patins com
rodas; piñatas; rodas (patins com -);jogo de cartas;
tobogã;pião; estojo de cosméticos de brinquedo
(com
cosméticos
falsos/brinquedo);carapeta/carrapeta [piãozinho que
se faz girar com os dedos] ;carrinho de boneca;
balanço russo; balões de festa; xadrez; estilingue
[atiradeira];gude (bolas de -) para jogos; jogo de
damas; jogos automáticos exceto os adaptados para
uso apenas com aparelhos de televisão; jogos de
salão; brinquedos para animais de estimação; cavalo
de balanço; mamadeiras de bonecas; patins para
gelo; petecas; pinos de jogo de boliche; pipas
[papagaios];guizo
[brinquedo];passatempo
[divertimento,
diversão,
entretenimento];conca
[jogo];carrocinha de brinquedo; avião de brinquedo;
brinquedo de corda; veículos de brinquedos; damas
(tabuleiro para -);fantoches; fichas para jogos; jogos
(fichas para -);bolas de jogo; bolas pequenas para
jogos; bolinhas de sabão [brinquedo];brinquedos de
pelúcia; casas de bonecas; luvas para jogos;
máquinas de entretenimento automáticas, operadas
por moedas; objetos para festas; piscinas
[brinquedos];pistolas de brinquedos; tacos para
jogos; flecha; cata-vento de brinquedo; cavalo
mecânico para diversão; roda-gigante; dardo [jogo
de-];cinto para cartucho de brinquedo; cartão
impresso para recortar e armar [brinquedo];balão
[objeto para festa]
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902710176 21/06/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E
SERVIÇOS DE SANTO ANTONIO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89833420000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
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Marca: SPK LINGERIE

Marca: ACISAP Associação Comercial, Industrial
e De Serviços De Santo Antonio Da Patrulha

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 45 serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
diante da administração pública ou de entidades
privadas.;serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"Associação Comercial, Industrial e De Serviços".
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas
Procurador: SORAYA MARIA BEZERRA E
AZEVEDO
No.902714260 22/06/2010
400
Tit.GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27865757000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: G1 RJ

No.902710400 21/06/2010
235
Tit.SKINBIQUINI MODAS CONFECÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12482959000190
*CED.1 - SUPO NAM EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
Procurador: JUSCELINA SOUZA DA SILVA
No.902711717 21/06/2010
400
Tit.KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7466277
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MULE
NCL(9) 09 porta-cd ;viseira de proteção; luvas para
proteção contra acidentes; óculos de sol; fones de
ouvido; óculo para guiar moto e ciclo; óculos
(armação de -);óculos para esportes; relógio de
quartzo [de precisão, instrumento científico]
;viseiras antiofuscantes; caixa [estojo] para telefone
celular; segurança (capacetes de -) para esportes;
armações de óculos; capacetes de segurança para
esportes; óculos (cordões para -) [pincenê];esportes
(capacetes de segurança para -);estojo porta-cds;
capacete de proteção para motociclista; bússolas;
óculos
(estojos
para
-);viseiras
[proteção];antiofuscantes (viseiras -);calçados para
proteção contra acidentes, irradiação e fogo;
capacetes para proteção; correntes para óculos;
óculos (correntes para -);óculos antiofuscantes;
estojos para óculos; roupas para proteção contra
acidentes, irradiação e fogo; cordões para óculos
[pincenê];mouse pads [informática];esportes (óculos
para -);estojos de óculos
Procurador: ERICA AOKI
No.902711890 22/06/2010
Tit.GESSÉ RODRIGUES BICALHO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06058447631
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 banho (roupas de -);corpete; íntima
(roupa -);roupa íntima; combinação [roupa
íntima];roupas
de
fantasia;
combinações
[vestuário];roupas de banho; lingerie (fr.);sutiãs;
roupa para ginástica; vestuário *;roupa de baixo;
confeccionado (vestuário -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LINGERIE"
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.902715674 22/06/2010
351
Tit.BRUNA DE CASSIA CALEGON TEIXEIRA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10454069000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REGARDER

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 41 jornalismo (reportagens)
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902714368 22/06/2010
295
Tit.PLANITRADE ASSESSORIA COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90050097000130
*INDEFERIMENTO PUBLICADO NA RPI 2199 DE
26/02/2013 TENDO EM VISTA EXISTÊNCIA DE
PETIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA.
Procurador: PAULO RICARDO FERRAZ
PALHARES
No.902714406 22/06/2010
400
Tit.GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27865757000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: G1 SP

150

No.902712535 22/06/2010
400
Tit.MARIA EUDENIRA P DA SILVA CONFECÇÕES
ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05351258000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZS ZONA SUL
CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 41 jornalismo (reportagens)
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902714988 22/06/2010
400
Tit.SAPEKA DE FRIBURGO MODA INTIMA LTDA EPP (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04571932000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

CFE(4) 2.9.1; 25.1.25; 26.4.3; 26.4.9; 27.5.1
NCL(9) 03 pulverizadores para perfumar hálito;
sabonete antitranspirante para os pés; toalete
(produtos de-);óleos para perfumes e essências;
produtos depilatórios; banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; cílios (produtos cosméticos para os-);água
de lavanda; óleos para toalete; talco para toalete;
banho de espuma (preparações para - ), exceto para
uso medicinal; óleos essenciais; perfumaria
(produtos de -);água depilatória; creme, pasta e
líquido rejuvenescedor, protetor e para limpeza da
pele, orgânico, inorgânico e sintético; defumação
(produtos para -) [perfumaria];essenciais (óleos );incenso; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; amêndoas (óleo de -);sabonete para
barbear; tinturas para os cabelos; líquido, creme e
pó para limpeza do dente; cera para depilação;
preparação cosmética para redução da gordura
localizada; tinturas cosméticas; xampus; óleos para
uso cosmético; perfumes; pó para maquiagem;
água-de-toalete; papel impregnado de substância
para higiene pessoal; acetona para uso pessoal;
geléia de petróleo para uso cosmético; lápis para
uso cosmético; leite de amêndoas para uso
cosmético; leites de limpeza para toalete; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores
para
-);estojo
cosmético
;cosméticos;
extratos
de
flores
[perfumaria];sobrancelhas (cosméticos para as );produto para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso; removedor de cosmético; loções
capilares; argila para estética; esmalte para as
unhas; jasmim (óleo de -);água de colônia; antiséptico bucal, exceto para uso medicinal;
antitranspirante (sabonete -);cabelos (preparações
para ondular -);odorizadores de uso pessoal; óleo de
lavanda; aromáticos [óleos essenciais];varetas de
incenso;
sabonete desodorante; erva para
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defumador e incenso; loções para uso cosmético;
cremes cosméticos; estojo de cosméticos de
brinquedo (com cosméticos reais);pele (produtos
cosméticos para cuidados da -);água dentifrícia; erva
para banho; madeira aromática; maquiagem (pó
para -);maquiagem (produtos para remover -);cristal
para banho de uso pessoal; cosméticos para os
cílios; cremes para clarear pele; desodorantes para
uso pessoal; acetona (removedor de esmalte de
unhas);adstringentes para uso cosmético; água de
cheiro; condicionador [cosmético];sais de banho,
exceto para uso medicinal; antiperspirante
[desodorante];loções pós-barba; cola para unha
artificial; composto fluorado para higiene bucal;
decalques decorativos para uso cosmético; esmalte
para unhas; lápis de sobrancelhas; laquê para
cabelos;
lenços
impregnados
com
loções
cosméticas;
âmbar
[perfume];bronzeadoras
(preparações -) [cosméticos];maquiagem (produtos
para -);amêndoas (sabonete de -);sabonetes; sachês
para perfumar roupa; unhas (produtos para o
cuidado das -);produto de higiene pessoal à base de
própole; maquiagem para o rosto; petróleo (geléia de
-) para uso cosmético; creme desengraxante para
limpeza de mãos; colorantes para toalete;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
antitranspirantes [produtos de toalete];barba (tinturas
para -);barbear (produtos para -);batons para os
lábios; beleza (máscaras de -);pomadas para uso
cosmético;
preparações
cosméticas
para
emagrecimento; banhos (preparações cosméticas
para -);dentifrícios
Procurador: LUCIMAR APARECIDA ROQUE

CFE(4) 5.3.14; 27.5.1
NCL(9) 39 armazenagem; assessoria, consultoria e
informação em transportes; assessoria, consultoria e
informações sobre transportes; mercadorias (entrega
de -);transporte; assessoria, consultoria e informação
em armazenagem; logística referente ao transporte
de carga; entrega de mercadorias; transporte por
carro; informações sobre transportes; mercadorias
(armazenagem de -);transporte por caminhão;
transportes (informações sobre -)
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA

CFE(4) 2.9.25; 26.2.5; 27.5.1
NCL(9) 44 assistência médica; clínicas médicas;
fisioterapia;
tratamento
médico;
assessoria,
consultoria e informação no campo da saúde e da
medicina;
cirurgias
médicas
[serviços
médicos];hospitais; saúde (serviços de -);consultas
médicas [serviços médicos]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'GRUPO COLUNA'.
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.902715763 22/06/2010
351
Tit.BRUNA DE CASSIA CALEGON TEIXEIRA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10454069000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REGARDER

CFE(4) 5.3.14; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA

No.902715704 22/06/2010
400
Tit.DOBRAC - CORTE E DOBRA DE CHAPAS
LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05168808000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DOBRAC CORTE E DOBRA DE CHAPAS

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 37 afiação de faca; informação sobre
reparos; veículos (manutenção de -);ferramentaria
manual
[reparação,
montagem
e
construção];tratamento antioxidante para veículos;
recondicionamento de motores desgastados ou
parcialmente destruídos; construção e reparação em
colocação de calha; centro de diagnóstico de veículo
(serviços de -) [serviços de manutenção/reparo de
automóveis];serralheria
[conserto];recondicionamento
de
máquinas
desgastadas ou parcialmente destruídas; reparo de
veículos; capoteiro [conserto de capota de
automóvel];construção e manutenção de oleoduto;
instalação, manutenção e reparo de máquinas;
tratamento antiferrugem; instalação e reparo de
elevadores;
reparos
(informação
sobre
);conservação e manutenção de container;
construção e reparos de armazém; construção e
reparação em colocação de esquadria; assessoria,
consultoria e informação em reparo e manutenção
de veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " CORTE E DOBRA DE CHAPAS".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902715755 22/06/2010
Tit.MARCOS MASAYUKI ISHI (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24821248832
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO COLUNA

No.902716646 23/06/2010
400
Tit.LB COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89860860000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LB

No.902717316 23/06/2010
Tit.DISTRIBUIDORA DE CARNES DISTRIBOI
LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11072768000197
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 2.9.1; 25.1.25; 26.4.3; 26.4.9; 27.5.1
NCL(9) 35 terceirização [fornecimento de mão-deobra];terceirização [fornecimento de mão-de-obra][
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de dentifrícios; comércio
(através de qualquer meio) de dentifrícios[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de loções para os
cabelos; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de óleos essenciais;
comércio (através de qualquer meio) de óleos
essenciais[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: LUCIMAR APARECIDA ROQUE
No.902716620 23/06/2010
400
Tit.LB COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89860860000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LB

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
44
criação
de
gado
[serviço
agropecuário];cria e engorda de gado bovino;
criação de animais
Procurador: AGOSTINHO DE MELO
No.902718177 23/06/2010
Tit.CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
KINDERGARTEN LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07120665000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
KINDERGARTEN

400

CFE(4) 2.5.8; 2.5.25; 27.5.1

400
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NCL(9) 41 educação (informações sobre -)
[instrução];ensino (serviços de -);instrução (serviços
de -);organização e apresentação de colóquios;
colóquios (organização e apresentação de );assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer];informações
sobre educação [instrução];informações sobre
recreação; educação (serviços de -);cursos livres
[ensino];assessoria, consultoria e informação ensino;
informações sobre entretenimento [lazer];assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino];assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL" E "KINDERGARTEN".
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
No.902718622 23/06/2010
400
Tit.INDUSTRIA ALIMENTICIA NETTO LTDA ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41935248000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PANETTO

CFE(4) 26.11.8; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação
empresarial; assessoria, consultoria e informação
em investigações, avaliações e pesquisas em
negócios; assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio; assessoria, consultoria e
informação em gestão de negócios para companhias
industriais ou comerciais; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902723057 24/06/2010
400
Tit.FUNDACAO VISCONDE DE PORTO SEGURO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60960465000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FUNDAÇÃO VISCONDE DE PORTO
SEGURO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 bolos; tortas; pão; biscoitos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PANETTO".
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.902721569 24/06/2010
400
Tit.ORIENTAL RESTAURANTE LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52168176000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ABU-ZUZ RESTAURANTE

CFE(4) 5.1.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 43 restaurantes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'RESTAURANTE'.
Procurador: ALEXANDRE DOS SANTOS
COCCIOLITO
No.902722972 24/06/2010
Tit.SERVICO DE APOIO AS MIC E PEQ
EMPRESAS DO RN SEBRAE/RN (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08060774000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEBRAE RN

400

CFE(4) 18.3.25; 24.13.4; 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 41 ensino (serviços de -);exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
cursos livres [ensino]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FUNDAÇÃO"
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902723073 24/06/2010
400
Tit.FUNDACAO VISCONDE DE PORTO SEGURO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60960465000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PORTINHO
NCL(9) 41 cursos livres [ensino];ensino (serviços de
-);exposições (organização de -) para fins culturais
ou educativos
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

CFE(4) 24.13.4; 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 41 ensino (serviços de -);cursos livres
[ensino];exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COLÉGIO"
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902723383 24/06/2010
400
Tit.FUNDACAO VISCONDE DE PORTO SEGURO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60960465000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO

CFE(4) 24.13.4; 27.5.1
NCL(9) 41 exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos; cursos livres [ensino];ensino
(serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COLÉGIO"
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902724622 24/06/2010
351
Tit.CREAFORM INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7638310
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VxScan
NCL(9) 09 programas de computador [para
download];programas de computador gravados
Prior.:1.480.438
10/05/2010 CA
Procurador: WALDEMAR DO NASCIMENTO
No.902725661 28/06/2010
Tit.JOSÉ PACHICO DA SILVA-ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02547144000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: D'GEL MODA ÍNTIMA

400

No.902723111 24/06/2010
400
Tit.FUNDACAO VISCONDE DE PORTO SEGURO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60960465000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas
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Tit.GLASS LINE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10319110000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GLASSPOINT IMPORT & EXPORT

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MODA ÍNTIMA".
Procurador: MARIA DO CARMO CAITANO DA
SILVA
No.902726277 28/06/2010
Tit.FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62294053000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARKHI-ARQUITETO

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 bufê (serviço de -);restaurantes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "RESTAURANTE E BUFFET".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 41 cursos livres [ensino];universidade
[serviço de educação];ensino (serviços de );organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de simpósios;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento];organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
colóquios
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.902726390 28/06/2010
400
Tit.FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62294053000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARKHI-ARQUITETO É O ARQUITETO +

No.902728237 29/06/2010
400
Tit.EDUARDO RUPPEL SCHIAVO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00335989080
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EDUCATIVE ASSESSORIA ESPORTIVA

CFE(4) 2.1.8; 27.5.1
NCL(9) 41 organização de competições desportivas;
eventos desportivos (cronometragem de -);educação
física; competições desportivas (organização de );aulas de ginástica; personal trainer
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "EDUCATIVE" E "ASSESSORIA
ESPORTIVA".
Procurador: SIDEMIR ROGÉRIO DE SOUZA
No.902728938 29/06/2010
Tit.FRUTAS SOLO LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02771894000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRUTAS SOLO

400

CFE(4) 24.17.5; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 41 organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];organização
e
apresentação de congressos; universidade [serviço
de educação];organização e apresentação de
seminários; ensino (serviços de -);cursos livres
[ensino];organização e apresentação de simpósios
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.902727540 28/06/2010
400
Tit.GRÁFICA E EDITORA NORDESTE LTDA.
(BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69554137000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRÁFICA NORDESTE
NCL(9) 40 zincografia, linotipia e litografia;
impressão
ofsete;
plastificação;
silk-screen
[serigrafia];impressão; fotolito; tipografia [sistema de
imprimir com fôrmas em relevo; impressão
tipográfica];plotagem
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRÁFICA".
Procurador: CLODOALDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA NETO
No.902727826 29/06/2010
400
Tit.RESTAURANTE JAMAICA LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06269151000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RESTAURANTE E BUFFET JAMAICA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 industrial ou comercial (assessoria em
gestão -);comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comercial ou industrial
(assessoria em gestão -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'FRUTAS'.
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.902729195 29/06/2010
150
Tit.EXTRATHUN, INDUSTRIA E COMERCIO DE
COSMETICOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12081868000142
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902730460 29/06/2010

400

CFE(4) 26.4.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cordas e fios; comércio (através de qualquer meio)
de
instrumentos
manuais
(propulsão
muscular);comércio (através de qualquer meio) de
matérias para calafetar, vedar e isolar; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de ventilação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para
conduzir, interromper, transformar, acumular, regular
ou controlar eletricidade; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
(através de qualquer meio) de monumentos não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
asfalto, piche e betume; comércio (através de
qualquer meio) de molduras; comércio (através de
qualquer meio) de construções transportáveis não
metálicas; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de cabos e fios de metal comuns não elétricos;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de vime; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de instalações sanitárias; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
secagem; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de distribuição de
água; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
tubos metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar; comércio (através de
qualquer meio) de mordentes [fixador para
tintas];comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de redes; comércio (através de
qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
comércio (através de qualquer meio) de
preservativos contra oxidação e contra a
deterioração da madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de porcelana; comércio (através de qualquer
meio) de pincéis; comércio (através de qualquer
meio) de móveis; comércio (através de qualquer
meio) de espelhos; comércio (através de qualquer
meio) de tubos flexíveis não metálicos; importaçãoexportação (agências de -);comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de produção de vapor;
comércio (através de qualquer meio) de metais em
folhas e em pó para pintores, decoradores,
impressores e artistas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas; comércio (através de qualquer meio) de
tintas, vernizes, lacas; comércio (através de qualquer
meio) de construções metálicas transportáveis;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
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de aquecimento; comércio (através de qualquer
meio) de matérias tintoriais
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IMPORT & EXPORT".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902730959 29/06/2010
Tit.LUCIANO TORELLI & CIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06010666000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRONTINHA & CREMOSA

Marca: SAÚDE HCOR

400

CFE(4) 26.4.1-2; 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 38 computador (transmissão de mensagens
e de imagens por meio de-);transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação; computador (comunicação por
terminais de -);comunicação por terminais de
computador; transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
CFE(4) 26.4.6; 26.11.12; 27.5.1
NCL(9) 30 alimentos farináceos; engrossar creme
batido (preparações para -);alimentares (massas );farinha de milho; milho moído; milho (flocos de );fubá
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
PRONTINHA & CREMOSA.
Procurador: MORAS & CORREA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA

No.902735926 30/06/2010
400
Tit.LANCAMENTOS CRIACOES EM COURO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68935105000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MITTY COLLEZIONE

No.902731211 29/06/2010
400
Tit.M SAAD BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63967772000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAAD
NCL(9) 14 relógios de pulso
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902735098 30/06/2010
400
Tit.LM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08179359000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LETÍCIA BIRKHEUER LB

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 18 carteiras de bolso; estojo para cosméticos
[nécessaire vazia, somente a bolsa] ;bolsas; praia
(bolsas de -);carteira para moeda; frasqueira [mala
ou bolsa];bolsas de viagem; bolsas de mão
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.902735586 30/06/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60453024000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SAÚDE HCOR
NCL(9) 41 produção de filme; televisão e rádio
(produção de programas de -);produção de vídeos;
produção de programas de rádio e televisão
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902735640 30/06/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60453024000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 5.5.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 03 desodorantes para uso pessoal; banhos
(preparações cosméticas para -);sabonete para
barbear; pó para maquiagem; papel impregnado de
substância para higiene pessoal; banho de imersão
de uso pessoal (preparações para - ), exceto para
uso medicinal; talco para toalete; cremes
cosméticos; xampus; óleos para toalete; lenços
impregnados com loções cosméticas; roupa (sachês
para perfumar -);sais de banho, exceto para uso
medicinal; pele (produtos cosméticos para cuidados
da -);água-de-toalete; algodão para a higiene
pessoal; batons para os lábios; maquiagem para o
rosto; odorizadores de uso pessoal; banho de
espuma (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; água de colônia; sabonete desodorante;
toalete (produtos de-);caixa para pó de arroz [estojo
cosmético];esmalte para as unhas; perfumaria
(produtos de -);aromáticos [óleos essenciais];unhas
(produtos para o cuidado das -);loções para uso
cosmético; loções pós-barba; maquiagem (produtos
para -);perfumes; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; cristal para banho
de uso pessoal; cosméticos; cosméticos (estojos
de);leites de limpeza para toalete; água de cheiro;
algodão para uso cosmético; antitranspirantes
[produtos
de
toalete];sabonetes;
maquiagem
(produtos para remover -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COLLEZIONE".
Procurador: J. BARONE E PAPA, ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902735977 30/06/2010
400
Tit.LANCAMENTOS CRIACOES EM COURO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68935105000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MITTY COLLEZIONE

CFE(4) 1.1.1; 26.1.2; 26.1.10; 27.5.1
NCL(9) 03 loções pós-barba; perfumaria (produtos
de -);creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor
e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e
sintético; caixa para pó de arroz [estojo
cosmético];banho de espuma (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; sabonete para barbear;
toalete (produtos de-);maquiagem (produtos para );cosméticos (estojos de);cremes cosméticos;
banhos (preparações cosméticas para -);sachês
para perfumar roupa; banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; lenços impregnados com loções
cosméticas;
antitranspirantes
[produtos
de
toalete];talco para toalete; algodão para uso
cosmético; batons para os lábios; sabonete
desodorante; unhas (produtos para o cuidado das );xampus; perfumes; algodão para a higiene pessoal;
leites de limpeza para toalete; água de cheiro; sais
de banho, exceto para uso medicinal; loções para
uso cosmético; desodorantes para uso pessoal;
óleos para toalete; odorizadores de uso pessoal;
papel impregnado de substância para higiene
pessoal; cristal para banho de uso pessoal; água-detoalete; cosméticos; esmalte para as unhas; água de
colônia; aromáticos [óleos essenciais];sabonetes;
maquiagem (produtos para remover -);maquiagem
para o rosto; pele (produtos cosméticos para
cuidados da -);pó para maquiagem
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COLLEZIONE".
Procurador: J. BARONE E PAPA, ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902736060 30/06/2010
400
Tit.LANCAMENTOS CRIACOES EM COURO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68935105000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MITTY COLLEZIONE

CFE(4) 5.5.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 18 porta-cartão; bolsas; maletas para
documentos; porta-chaves [artigos de couro];bolsa
do vestuário comum; porta nota; pastas
[malas];carteiras de bolso; chaveiro [artigo de couro,
tipo carteira];valises; carteira para moeda
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COLLEZIONE".
Procurador: J. BARONE E PAPA, ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902736116 30/06/2010
400
Tit.LANCAMENTOS CRIACOES EM COURO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68935105000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MITTY COLLEZIONE
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BANDIDA
NCL(9) 30 confeitos; gomas de mascar, exceto para
uso medicinal; bombons; bala comestível ;chocolate
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902738313 01/07/2010
Tit.NEUROTECH LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05359081000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RISKPACK

400

CFE(4) 1.1.1; 26.1.2; 26.1.10; 27.5.1
NCL(9) 18 valises; porta nota; porta-chaves [artigos
de couro];carteira para moeda; bolsas; pastas
[malas];porta-cartão; chaveiro [artigo de couro, tipo
carteira];maletas para documentos; bolsa do
vestuário comum; carteiras de bolso
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COLLEZIONE".
Procurador: J. BARONE E PAPA, ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902736205 30/06/2010
400
Tit.LANCAMENTOS CRIACOES EM COURO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68935105000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MITTY COLLEZIONE

CFE(4) 5.5.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 25 artigos de malha [vestuário]; botas
[incluídas nesta classe]; calçados [incluídos nesta
classe]; jaquetas; chinelo [vestuário comum];
vestuário [incluído nesta classe]; viseiras; cintos
porta-moedas [vestuário]; saias; camisetas; luvas
[vestuário]; cinta [vestuário comum]; macacões;
roupas de couro; camisas; cintos [vestuário];
confeccionado (vestuário -); bonés; calças; chinelos
[pantufas]; sandálias; bermudas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COLLEZIONE".
Procurador: J. BARONE E PAPA, ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902737376 30/06/2010
400
Tit.DEGRADABLE SOLUTIONS AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7482817
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOLINKER
NCL(9) 10 membros artificiais; olhos artificiais
[prótese];cirúrgicos (aparelhos e instrumentos );veterinários
(aparelhos
e
instrumentos
);odontológicos (aparelhos e instrumentos -);médicos
(aparelhos e instrumentos -);dentes artificiais; artigos
ortopédicos
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.902737538 30/06/2010
400
Tit.WALLERIUS DO BRASIL LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87315834000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NÓIG
NCL(9) 30 gomas de mascar, exceto para uso
medicinal; bala comestível ;chocolate; bombons;
confeitos
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902737589 30/06/2010
Tit.WALLERIUS DO BRASIL LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87315834000174

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 aluguel de equipamento de construção;
aluguel de escavadeiras; asfaltamento; mineração.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRAS DE MARCA
No.902741969 01/07/2010
Tit.FOCUS PUBLICIDADE LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04673330000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Cidade da Moda
CFE(4) 26.5.4; 27.5.1
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informação em
software; software de computador (manutenção de );projeto de sistema de computador; elaboração
[concepção] de software de computador; software de
computador (atualização de -);consultoria em
hardware de computador; software de computador
(aluguel de -);projeto de sistema de computadores;
hardware de computador (consultoria em );instalação de software de computador; manutenção
de software de computador; assessoria, consultoria
e informação em tecnologia da informação; banco de
dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática];pesquisa e desenvolvimento [para
terceiros];software de computador (instalação de );computadores (projeto de sistema de -);software de
computador
(elaboração
[concepção]
de);atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática];programação de
computador [informática]
Procurador: INFORME FEDERAL ASSESSORIA DA
PROP INDUSTRIAL LTDA
No.902740156 01/07/2010
400
Tit.SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM
INFORMÁTICA LTDA - EPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02704524000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOFTWARE PROCESS

CFE(4) 26.3.23; 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 42 atualização de software de computador;
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática];assessoria, consultoria e
informação em software; elaboração [concepção] de
software de computador; manutenção de software
de computador; consultoria em hardware de
computador; análise de sistemas [informática]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOFTWARE PROCESS"
Procurador: ACERTI - MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902740938 01/07/2010
Tit.OTTOMAR MINERAÇÃO LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14671903000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OTTOMAR

400

CFE(4) 11.7.3; 27.5.1
NCL(9) 41 organização de concursos de beleza;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos;
congressos
(organização
e
apresentação de -);organização e apresentação de
congressos;
shows
(produção
de
-);festas
(planejamento de -);organização e apresentação de
conferências; planejamento de festas; competições
(organização
de
-)
[educação
ou
entretenimento];entretenimento [lazer] (informações
sobre -);espetáculos (serviços de -);empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos];assessoria, consultoria e informação
em entretenimento [lazer];conferências (organização
e apresentação de -);divertimento; organização de
competições [educação ou entretenimento];rádio e
televisão (produção de programas de -);exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
concursos
de
beleza
(organização
de
);entretenimento; produção de programas de rádio e
televisão; desfile de moda somente para
entretenimento
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MODA"
Procurador: JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ
No.902742086 01/07/2010
Tit.FOCUS PUBLICIDADE LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04673330000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Cidade da Moda

400

CFE(4) 11.7.3; 27.5.1

400
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NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas; promoção de venda para terceiros
[publicidade];assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; assessoria, consultoria e
informação em marketing; publicidade por qualquer
meio;
promoção
de
vendas
[para
terceiros];publicidade; publicidade por catálogos de
vendas; propaganda; publicidade on-line em rede de
computadores; assessoria, consultoria e informações
sobre marketing; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MODA"
Procurador: JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ
No.902742337 01/07/2010
400
Tit.PLENA VISÃO VISTÓRIA VEICULAR LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10618724000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR
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No.902743104 02/07/2010
400
Tit.UNIPAULO CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05670547000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SVP

No.902743830 02/07/2010
400
Tit.SERGIO FERNANDO FORTUNA OLIVEIRA IMAGERIA CRIATIVA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09637102000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Imageria Criativa

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 uniformes
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.902743260 02/07/2010
Tit.TOLIFE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS S/A
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11267250000109
*NOME ALTERADO.
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD

230

No.902743406 02/07/2010
400
Tit.AMPLIUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01390658000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEGURO INSITE

CFE(4) 1.17.25; 17.5.1; 20.1.1; 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação em
franquia, exceto licenciamento da propriedade
intelectual [gestão comercial];assessoria, consultoria
e informação em franquia, exceto licenciamento da
propriedade
intelectual
[gestão
comercial][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios e comercialização de produtos
sob contrato de franquia[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre franchising [gestão comercial];assessoria,
consultoria e informações sobre franchising [gestão
comercial][ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'VISTORIA VEICULAR'.
Procurador: MARCELO LOTZE
No.902742558 02/07/2010
400
Tit.ASSOCIACAO COMUNITARIA CARAMURUACC (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11901427000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARAMURU

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 38 radiodifusão
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.

consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CLEAR".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 10.3.10; 26.11.3; 27.5.1,24
NCL(9) 36 seguros (corretagem de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SEGURO".
Procurador: EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO
SIM
No.902743678 02/07/2010
Tit.THALES FOIZER OLIVEIRA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54907861168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Multi Clear

400

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1,3
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos abrasivos para limpeza; comércio (através
de qualquer meio) de produtos abrasivos para
limpeza[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de material de
limpeza; comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza[ informação, assessoria,

CFE(4) 29.1.12
NCL(9) 41 educação (serviços de -);produção de
vídeos; ensino (serviços de -);instrução (serviços de
-);organização e apresentação de oficinas de
trabalho [treinamento];educação (informações sobre
-) [instrução]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902744216 02/07/2010
400
Tit.FAST TRAINING ACADEMIA DE GINÁSTICA
LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11358509000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAST TRAINING

CFE(4) 26.5.4; 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 41 competições desportivas (organização de
-); competições desportivas (organização de -)
[informação, assessoria, consultoria]; educação
física; educação física [informação, assessoria,
consultoria]; aulas de ginástica; aulas de ginástica
[informação, assessoria, consultoria]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento]
[informação,
assessoria,
consultoria]; academias [educação]; academias
[educação] [informação, assessoria, consultoria];
organização
de
competições
desportivas;
organização
de
competições
desportivas
[informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais [informação,
assessoria, consultoria]; personal trainer; personal
trainer
[informação,
assessoria,
consultoria];
academia de ginástica (serviços de-); academia de
ginástica (serviços de-) [informação, assessoria,
consultoria]; organização de competições [educação
ou entretenimento]; organização de competições
[educação
ou
entretenimento]
[informação,
assessoria, consultoria]; conferências (organização e
apresentação de -); conferências (organização e
apresentação de -) [informação, assessoria,
consultoria].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
FAST TRAINING.
Procurador: MELISSA ALVES
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No.902744453 02/07/2010
400
Tit.GROUPE ADEO (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0333301
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARTENS
NCL(9) 27 linóleo; assoalho (revestimento de );carpetes; esteiras *;tapetes de banheiro; capachos;
papel de parede; tapeçarias murais [colgaduras],
exceto de matéria têxtil; grama artificial; tapetes *
Prior.:10/3702821
06/01/2010 FR
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.902745514 05/07/2010
097
Tit.IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62955505000167
*REAPRESENTE PROCURAÇÃO COM PODERES
EXPRESSOS PARA DESISTIR
Procurador: JOSÉ MONTEIRO
No.902745743 05/07/2010
400
Tit.PRODER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10401672000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRO-ELAST
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 descansos de papel redondos para
mesa; toalhas de rosto, de papel; fitas de papel;
papel toalha; babadores de papel; molde de papel e
de papelão; cueiros de papel ou celulose para bebês
[descartáveis];folhas de celulose reciclada para
embrulhar; guardanapos de papel; laços de papel;
bandeiras [de papel];capa de papel para assento de
vaso sanitário; tubos de papelão; revestimento de
papel para gavetas [perfumado ou não];sacos
[invólucros, sacolas] para embalar, de papel ou
plástico; folhetos; papelão *;cartuchos de papel, de
forma cônica; formulários [impressos];papel *;papel
para embalagem; caixas de papelão ou papel;
bobina de papel e papelão; papel higiênico;
papelaria (artigos de -);toalhas de papel para mesa;
filtro de papel; fraldas de papel ou celulose para
bebês [descartáveis];papelão (artigos de -);jogo
americano de papel para mesa
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.902747169 05/07/2010
Tit.TUNKERS DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02619891000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EXPERT EXPERT-TÜNKERS GMBH

400

Tit.GLD COMERCIAL DE PRODUTOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04246862000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GETHAL

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 19 cimento *;compensados de madeira;
argamassa para construção; cofragens não
metálicas para concreto; painéis não metálicos para
construção; concreto (elementos de -) para
construção; folhas de madeira compensada
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902753177 07/07/2010
Tit.BEROMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08520636000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OTTO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 17 calafetar (materiais para -);calafetar (tiras
para -);tampões de borracha; auto-adesivas (fitas -),
exceto para papelaria e uso medicinal ou doméstico;
borracha (mangas de -) para proteção de partes de
máquinas; borracha sintética; fita isolante; borracha
em estado natural [bruto];borracha, bruta ou
semitrabalhada; compostos selantes para juntas;
isolantes; borracha [liga, folha, tira, laminado,
pó];cordas de borracha; látex [borracha];recipientes
(juntas de borracha para bocais de -);isolamento de
construções contra umidade (substâncias para );adesivas (fitas -), exceto para papelaria e uso
medicinal ou doméstico; sintética (borracha );espuma de borracha; artificiais (resinas -) [produtos
semi-acabados];isolantes (fita e faixa -);fitas
adesivas, exceto para papelaria e uso medicinal ou
doméstico; antiderrapantes de borracha ou silicone
usados em mesas de tampo de vidro; elásticos (fios ), exceto para uso em têxteis; faixas adesivas,
exceto para papelaria e uso medicinal ou doméstico;
adesivas (faixas -), exceto para papelaria e uso
medicinal ou doméstico
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.902746790 05/07/2010
400
Tit.INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78534674000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAMPIONE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 07 pneumáticos (transportadores );acabamento (máquinas para -);bate-estacas;
esteiras-rolantes; vibradores [máquinas] para uso
industrial; encadernação (aparelhos e máquinas para
-) para uso industrial; ferramentas mecânicas;
máquinas centrífugas; estampagem (máquinas para
-);martelos elétricos; metais (máquinas para
trabalhar -);selecionar (máquinas para -) de uso
industrial; transportadores [máquinas];mecanismos
de controle para máquinas e motores; ar comprimido
(máquinas de -);guias para máquinas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'GMBH'.
Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902747487 05/07/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA APC (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76659820000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA
CATARINA
NCL(9) 41 ensino (serviços de -);educação
(informações sobre -) [instrução];educação (serviços
de -);universidade [serviço de educação]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CENTRO UNIVERSITÁRIO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902749986 06/07/2010
351
Tit.JUSCELINO PEREIRA ALVES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10340481803
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA TEMPESTADE DO FORRÓ
NCL(9) 41 espetáculos (serviços de -);conjunto
musical
(serviços
de
-)
[serviços
de
entretenimento];banda de música [serviços de
entretenimento];grupo musical
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BANDA" E "FORRÓ".
Procurador: MARIA ISABEL MONTANÊS
FRANCISCO
No.902750712 06/07/2010

351

400

CFE(4) 16.3.13; 27.5.1
NCL(9) 09 óculos antiofuscantes; óculos de sol;
óculo para guiar moto e ciclo; óculo para soldador;
óculos para esportes; óculos; óculo para prática de
tiro ao alvo; óculo para uso em sala de emergência e
de cirurgia; óculos de natação (ompi)
Procurador: CONTINENTAL MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.902753266 07/07/2010
Tit.BEROMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08520636000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OTTO

400

CFE(4) 16.3.13; 27.5.1
NCL(9) 28 luvas de boxe; luvas para esgrima; patins
com rodas; cinto de segurança para alpinistas;
cotoveleiras [artigos esportivos];raquetes; luvas de
beisebol; luvas de golfe; luvas para jogos; pranchas
skates; equipamento manual para alpinista; cinto
para exercício; ginástica (aparelhos de -);joelheiras
[artigos desportivos];patins para gelo; patinetes;
artigo para esporte, exceto roupa ;aparelhos para
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musculação; patins em linha; bolsas para esquis e
pranchas de surfe; nadadeiras para natação;
acolchoado para prática de esporte
Procurador: CONTINENTAL MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.902754572 07/07/2010
400
Tit.SAUDE & MOVIMENTO -CONDICIONAMENTO
FISICO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09128639000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAÚDE & MOVIMENTO
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material publicitário; distribuição de material
publicitário[ assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'COMUNICAÇÃO & MARKETING'
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 academias [educação];academia de
ginástica (serviços de-)
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA

CFE(4) 26.11.3,12
NCL(9) 35 comerciais de rádio; comerciais de rádio[
assessoria, consultoria ];publicidade; publicidade[
assessoria,
consultoria
];material
publicitário
(atualização de -);material publicitário (atualização
de -)[ assessoria, consultoria ];agências de
propaganda; marketing (estudos de -);marketing
(estudos de -)[ assessoria, consultoria ];agências de
publicidade;
publicidade
externa
[letreiros,
outdoors];publicidade externa [letreiros, outdoors][
assessoria, consultoria ];externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors];externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors][ assessoria, consultoria ];pesquisa de
marketing[ assessoria ];propaganda; propaganda[
assessoria, consultoria ];publicidade de televisão;
publicidade de televisão[ assessoria, consultoria
];feiras (organização de -) para fins comerciais ou
publicitários[ assessoria, consultoria ];mala direta
(publicidade por -);material publicitário (distribuição
de -);material publicitário (distribuição de -)[
assessoria, consultoria ];publicidade de rádio;
publicidade de rádio[ assessoria, consultoria
];promoção de vendas [para terceiros];promoção de
vendas [para terceiros][ assessoria, consultoria
];serviços de layout para fins publicitários; serviços
de layout para fins publicitários[ assessoria,
consultoria ];atualização de material publicitário;
atualização de material publicitário[ assessoria,
consultoria ];exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários[ assessoria, consultoria
];comerciais de televisão; comerciais de televisão[
assessoria, consultoria ];publicidade on-line em rede
de computadores; publicidade on-line em rede de
computadores[ assessoria, consultoria ];publicidade
por catálogos de vendas; publicidade por catálogos
de vendas[ assessoria, consultoria ];distribuição de

400

No.902755064 07/07/2010
230
Tit.ALIMENTA NUTRIÇÃO ANIMAL S/A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22458798000152
*NOME E SEDES ALTERADOS.
Procurador: SÂMIA AMIN SANTOS
No.902755064 07/07/2010
400
Tit.ALIMENTA NUTRIÇÃO ANIMAL S/A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22458798000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EQUICELLENCE

No.902754670 07/07/2010
400
Tit.ANDRÉIA DE FÁTIMA FERREIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04868217658
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MD21 COMUNICAÇÃO & MARKETING

No.902760963 09/07/2010
Tit.LEVI STRAUSS & CO. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7489692
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 27.5.1,11
NCL(9) 31 alimentos para animais; animais
(alimentos para -); ração para animal; animais de
criação; animais (preparações para engorda de -);
animais de criação (preparações para engorda de -);
farinha para animais; grãos para consumo animal;
alpiste; alimentos para animais de estimação;
pássaros (alimentos para -)
Procurador: SÂMIA AMIN SANTOS

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 25 vestuário *;chapéus, bonés etc; calçados.
todos incluídos nesta classe.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.902761242 09/07/2010
400
Tit.BUSCHLE & LEPPER S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84684471000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DICLORO BEL
NCL(9) 01 substâncias químicas industriais;
purificação de água (substâncias químicas para );purificação (preparações de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DICLORO".
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902761471 09/07/2010
Tit.LA RAUXA CAFE LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11599189000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LA RAUXA

400

No.902757636 08/07/2010
400
Tit.G. G 01 CHOPERIA, RESTAURANTE E
PIZZARIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07279180000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BARTEKIM
NCL(9) 43 churrascaria [restaurante];restaurantes
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902760416 09/07/2010
400
Tit.GROW ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97362537000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GROW

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 restaurantes; cafeterias; lanchonetes;
bufê (serviço de -);bar (serviços de -)
Procurador: JOÃO XAVIER SIMÕES
No.902761587 09/07/2010
400
Tit.UNITED STATES STEEL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4875010
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: USS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 construção e reparação de obra civil;
construção e reparação em colocação de alvenaria;
assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção; assentamento de tijolos; construção
(informação sobre -);construção e reparos de
armazém; construção *;assessoria consultoria e
informação em construções; assessoria, consultoria
e informações sobre montagem/construção de
estrutura predial; construção de fábricas; construção
civil (supervisão de trabalhos de -);construtor
(serviços de -)
Procurador: JAHIR MALTA NUNES

CFE(4) 26.1.1
NCL(9) 40 serviços de caldeireiro; serviços de
caldeireiro [ informação, assessoria, consultoria
];ferreiro (serviços de -); ferreiro (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; soldagem;
soldagem [ informação, assessoria, consultoria ];
caldeireiro (serviços de -); caldeireiro (serviços de -)[
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informação, assessoria, consultoria ]; estanhagem;
estanhagem[ informação, assessoria, consultoria ];
niquelagem; niquelagem [ informação, assessoria,
consultoria ]; caldeiraria [oficina de caldeireiro];
caldeiraria [oficina de caldeireiro][ informação,
assessoria, consultoria ];temperamento de metal;
temperamento de metal [ informação, assessoria,
consultoria ]; laminação; laminação[ informação,
assessoria,
consultoria
];
galvanização;
galvanização[ informação, assessoria, consultoria ];
materiais (informação sobre processamento de -);
materiais (informação sobre processamento de -)[
informação, assessoria, consultoria ];metalizar;
metalizar [ informação, assessoria, consultoria ];
fundição de metal; fundição de metal [informação,
assessoria,
consultoria
];
magnetização;
magnetização [ informação, assessoria, consultoria ];
metal (temperamento de -); metal (temperamento de
-)[ informação, assessoria, consultoria ]; metal
(tratamento de -); metal (tratamento de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; usinagem
[operação mecânica pela qual se dá forma à
matéria-prima], transformação, beneficiamento e
tratamento; usinagem [operação mecânica pela qual
se dá forma à matéria-prima], transformação,
beneficiamento
e
tratamento[
informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.902762036 09/07/2010
400
Tit.UNITED STATES STEEL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4875010
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: USS

CFE(4) 26.1.1
NCL(9) 42 estudos para projetos técnicos; estudos
para projetos técnicos[ informação, assessoria,
consultoria ]; hardware de computador (consultoria
em -); hardware de computador (consultoria em -)[
informação, assessoria, consultoria ]; desenho
artístico; desenho artístico [ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação no
campo da segurança da informática; assessoria,
consultoria e informação no campo da segurança da
informática [ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informações sobre gás
(química); assessoria, consultoria e informações
sobre gás (química)[ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informações
sobre óleo industrial (química); assessoria,
consultoria e informações sobre óleo industrial
(química)[ informação, assessoria, consultoria ];
assistência técnica em software; assistência técnica
em software [ informação, assessoria, consultoria ];
prospecção de petróleo; prospecção de petróleo[
informação, assessoria, consultoria ];engenharia
naval [projeto de -]; engenharia naval [projeto de -][
informação, assessoria, consultoria ]; serviços de
ilustrações gráficas, técnicas e simulações gráficas
de projeto; serviços de ilustrações gráficas, técnicas
e simulações gráficas de projeto[ informação,
assessoria, consultoria ]; medição e análise de solo;
medição e análise de solo[ informação, assessoria,
consultoria ]; atualização de software de
computador; atualização de software de computador
[ informação, assessoria, consultoria ]; geológicas
(pesquisas -); geológicas (pesquisas -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; levantamentos em campos
petrolíferos; levantamentos em campos petrolíferos[
informação, assessoria, consultoria ]; análise de
solo; análise de solo [ informação, assessoria,
consultoria ]; análise e processamento de dados
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[serviço de informática]; análise e processamento de
dados [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ]; criação de software de
computação gráfica; criação de software de
computação
gráfica[
informação,
assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação
sobre desenvolvimento de produtos; assessoria,
consultoria e informação sobre desenvolvimento de
produtos [ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia; assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia [ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informações
sobre líquidos (química); assessoria, consultoria e
informações sobre líquidos (química)[ informação,
assessoria, consultoria ]; pesquisas geológicas;
pesquisas geológicas[ informação, assessoria,
consultoria ]; testes em poços de petróleo; testes em
poços de petróleo [ informação, assessoria,
consultoria ]; engenharia da computação [projeto de
-]; engenharia da computação [projeto de -][
informação, assessoria, consultoria ]; automação
industrial
[desenvolvimento,
instalação
e
manutenção de sistemas]; automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas][ informação, assessoria, consultoria ];
computador (duplicação de programas de -);
computador (duplicação de programas de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; levantamentos
topográficos;
levantamentos
topográficos[
informação, assessoria, consultoria ];análise de
material; análise de material[ informação, assessoria,
consultoria ]; apoio à exploração, perfuração,
produção de petróleo e gás; apoio à exploração,
perfuração, produção de petróleo e gás[ informação,
assessoria,
consultoria
];computação
gráfica
[serviços de informática]; computação gráfica
[serviços de informática][ informação, assessoria,
consultoria ]; projeto de tubulação; projeto de
tubulação[ informação, assessoria, consultoria ];
geodesia [estudo e pesquisa]; geodesia [estudo e
pesquisa][ informação, assessoria, consultoria
];conversão de dados e documentos de suporte
físico para suporte eletrônico; conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte
eletrônico[ informação, assessoria, consultoria
];desenho industrial; desenho industrial[ informação,
assessoria, consultoria ];engenharia; engenharia[
informação, assessoria, consultoria ];materiais (teste
de -); materiais (teste de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação
em tecnologia da informação; assessoria, consultoria
e informação em tecnologia da informação [
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros[ informação, assessoria, consultoria ];
pesquisas técnicas; pesquisas técnicas[ informação,
assessoria, consultoria ]; petróleo (prospecção de -);
petróleo (prospecção de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; engenharia civil [projeto de -];
engenharia civil [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ]; campos petrolíferos
(análise para exploração de -);campos petrolíferos
(análise para exploração de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; campos petrolíferos
(levantamentos em -); campos petrolíferos
(levantamentos em -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; elaboração [concepção] de software de
computador; elaboração [concepção] de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria ];
geológicas (prospecções -); geológicas (prospecções
-)[ informação, assessoria, consultoria ];industrial
(desenho -); industrial (desenho -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; levantamentos geológicos;
levantamentos geológicos [ informação, assessoria,
consultoria ]; pesquisa em física; pesquisa em física [
informação, assessoria, consultoria ];análise de
suporte e sistema [serviço de informática];análise de
suporte e sistema [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
análise de processamento de dados [serviço de
informática]; serviços de análise de processamento

de dados [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informação em software; assessoria, consultoria e
informação em software[ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia industrial; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia industrial[ informação,
assessoria,
consultoria
];
programação
de
computador
[informática];
programação
de
computador [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];recuperação de dados [informática];
recuperação de dados [informática][ informação,
assessoria, consultoria ]; software de computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação, assessoria, consultoria ]; software de
computador (manutenção de -); software de
computador (manutenção de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; engenharia de mina
[projeto de -]; engenharia de mina [projeto de -][
informação, assessoria, consultoria ]; projeto
industrial; projeto industrial[ informação, assessoria,
consultoria ]; tratamento de informação/dados
[serviço
de
informática];
tratamento
de
informação/dados
[serviço
de
informática][
informação, assessoria, consultoria ]; geografia
[estudo e pesquisa];geografia [estudo e pesquisa][
informação, assessoria, consultoria ]; geologia
[estudo e pesquisa]; geologia [estudo e pesquisa][
informação, assessoria, consultoria ]; análise para
exploração de campos petrolíferos; análise para
exploração de campos petrolíferos[ informação,
assessoria, consultoria ]; consultoria em hardware de
computador;
consultoria
em
hardware
de
computador[ informação, assessoria, consultoria ];
geológicos
(levantamentos
-);
geológicos
(levantamentos
-)[
informação,
assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação
sobre pesquisas científicas no campo da bioquímica
e biotecnologia; assessoria, consultoria e informação
sobre pesquisas científicas no campo da bioquímica
e biotecnologia [ informação, assessoria, consultoria
]; atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática]; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática][ informação, assessoria,
consultoria ]; projetos técnicos (estudos para -);
projetos técnicos (estudos para -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; software de computador
(instalação de -); software de computador (instalação
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];
topográficos
(levantamentos
-);
topográficos
(levantamentos
-)[
informação,
assessoria,
consultoria ]; serviços de engenharia e planejamento
no campo de redes de informação e comunicações;
serviços de engenharia e planejamento no campo de
redes de informação e comunicações [ informação,
assessoria, consultoria ]; conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão física];
conversão de dados e programas de computador
[exceto conversão física][ informação, assessoria,
consultoria ]; duplicação de programas de
computador;
duplicação
de
programas
de
computador [ informação, assessoria, consultoria ];
instalação de software de computador; instalação de
software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ]; projeto de sistema de computadores;
projeto de sistema de computadores informação,
assessoria, consultoria ]; prospecções geológicas;
prospecções geológicas[ informação, assessoria,
consultoria ]; software de computador (aluguel de -);
software de computador (aluguel de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; software de computador
(atualização de -); software de computador
(atualização de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; engenharia industrial [projeto de -];
engenharia industrial [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ];projeto e cálculo; projeto e
cálculo[
informação,
assessoria,
consultoria
];sondagem de solo e subsolo; sondagem de solo e
subsolo[
informação,
assessoria,
consultoria
];computadores (projeto de sistema de );computadores (projeto de sistema de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; levantamentos
geodésicos; levantamentos geodésicos[ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
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informações
sobre
petroquímica;
assessoria,
consultoria e informações sobre petroquímica [
informação, assessoria, consultoria ]; teste de
materiais; teste de materiais[ informação, assessoria,
consultoria ]; engenharia oceânica [projeto de -];
engenharia oceânica [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ]; projeto de sistema de
computador; projeto de sistema de computador
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.902762150 09/07/2010
400
Tit.UNITED STATES STEEL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4875010
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: USS

CFE(4) 26.1.1
NCL(9) 06 aço (canos de -); aço (chapas de -); aço
(folhas de -); aço (mastros de -); alumínio (folhas de ) *; balizas de metal, não luminosas; blindagem
(chapas para -); tela metálica; viga metálica; cabo de
aço para rebocar plataforma de petróleo; canos
(junções de metal para -); canos de metal; cargas
(cintas de metal para sustentação de -); cintas de
aço; cintas de metal para sustentação de cargas;
construção (materiais de metal para reforço de -);
materiais de metal para construção; reforço de canos
(materiais de metal para -); revestimento de metal
para construções e edificações; tiras de ferro; folhas
de ferro; aço (ligas de -); alumínio (fios de -);
andaimes de metal; lâmina de metal; cabo e fio
blindado não elétrico; canos de metal para esgoto;
cargas (correias de metal para manuseio de -);
chapas e placas de metal; construção (painéis de
metal para -); construção civil (vigas de metal para -);
reforço de concreto (materiais de metal para -);
correntes de metal de segurança; esquadros de
metal para construção; ferro (minério de -); cabos
(virolas de metal para -) [empunhaduras]; aço para
cimentação; cabo de aço para fazer sondagem em
poço de petróleo; carga (plataformas de metal para ); cintas de metal para barris; construções de metal;
minérios de metal; tubos de aço; vigas de metal para
escadas; estacas de metal para amarração;
ferragens para construção; argentão (guarnições de
-) para edificações ou móveis; armaduras de metal
para sustentação de concreto; cabos (uniões de
metal para -), não elétricos; cremalheira [corrente de
ferro]; aço estirado; aço galvanizado; aço plano e
não plano; chumbo, bruto ou semitrabalhado;
condutos forçados [de metal]; reforço de construção
(materiais de metal para -); aço (construções de -);
cabos (cordagem de metal para -); cabos teleféricos;
aço; construções transportáveis de metal; poços de
petróleo (revestimentos de metal para -); tubos de
metal; vigas de metal para construção civil;
dificações (revestimento de metal para -);
abraçadeiras de metal; abraçadeiras de metal para
cabos ou tubos; aço fundido; alumínio; antifricção
(metal -); argentão; cabos de metal, não elétricos; fio
e cabo blindado não elétrico; chapa metálica; canos
de metal para água; canos de metal para instalações
de aquecimento central; chapas para ancoragem;
tubulações de metal para encanamentos; anéis de
metal *; anilhos [arruelas] de metal; cabo de aço;
chapa de alumínio; aço para trilho; aço soldado;
cabo de aço para ancorar plataforma de petróleo;
cobre (anéis de -); cordas de metal; painéis de metal
para construção; tubos de metal para drenagem
[válvulas]; uniões de metal para cabos [não
elétricos]; correntes de metal *; ferragens para
edificações; aço (fios de -); aço, bruto ou
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semitrabalhado; aquecimento central (dutos e canos
de metal para instalações de -); chapa blindada;
chapa modelo
[metálica]; aço de cadinho; aço
laminado; aço rápido para torno de grande
velocidade; canaletas de metal; canos (materiais de
metal para reforço de -); canos de metal para
drenagem; chapas grossas de ferro; cintas de metal
para prender canos; colunas metálicas para
edificações; revestimentos de metal para poços de
petróleo; dosadores de metal; encanamento de
metal; ferro (fio de -); ferro (tiras de -)
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.902762192 09/07/2010
400
Tit.UNITED STATES STEEL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4875010
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: U.S. STEEL TUBULAR PRODUCTS
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
engates de máquinas e componentes de
transmissão (exceto para veículos terrestres);
comércio (através de qualquer meio) de engates de
máquinas e componentes de transmissão (exceto
para veículos terrestres)[ informação, assessoria,
consultoria ]; aluguel de espaço publicitário; aluguel
de espaço publicitário [ informação, assessoria,
consultoria ]; aluguel de máquinas de venda
automática; aluguel de máquinas de venda
automática [ informação, assessoria, consultoria ];
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos [
informação, assessoria, consultoria ]; comércio
(através de qualquer meio) de tubos metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de tubos
metálicos [ informação, assessoria, consultoria ];
comércio (através de qualquer meio) de palha de
aço; comércio (através de qualquer meio) de palha
de aço[ informação, assessoria, consultoria ];
agências de propaganda; agências de propaganda [
informação, assessoria, consultoria ]; administração
comercial; administração comercial[ informação,
assessoria, consultoria ]; comércio (através de
qualquer meio) de materiais metálicos para vias
férreas; comércio (através de qualquer meio) de
materiais metálicos para vias férreas[ informação,
assessoria, consultoria ]; amostras (distribuição de ); amostras (distribuição de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; aluguel de máquinas e
equipamentos de escritório *; aluguel de máquinas e
equipamentos
de
escritório
*[
informação,
assessoria, consultoria ];agências de publicidade;
agências de publicidade[ informação, assessoria,
consultoria ]; comércio (através de qualquer meio) de
cabos e fios de metal comuns não elétricos;
comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios
de metal comuns não elétricos[ informação,
assessoria, consultoria ]; agências de informação
comercial; agências de informação comercial[
informação, assessoria, consultoria ]; aluguel de
material publicitário; aluguel de material publicitário[
informação, assessoria, consultoria ]; administração
de empresa; administração de empresa [
informação, assessoria, consultoria ]; administração
de holding [tipo de empresa]; administração de
holding [tipo de empresa][ informação, assessoria,
consultoria ]; comércio (através de qualquer meio) de
metais comuns e suas ligas; comércio (através de
qualquer meio) de metais comuns e suas ligas[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STEEL TUBULAR PRODUCTS".
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.902762214 09/07/2010
400
Tit.UNITED STATES STEEL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4875010
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: U.S. STEEL TUBULAR PRODUCTS
NCL(9) 40 caldeireiro (serviços de -); caldeireiro
(serviços de -) [ informação, assessoria, consultoria
]; ferreiro (serviços de -); ferreiro (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; serralheria
[fabricação]; serralheria [fabricação][ informação,
assessoria, consultoria ]; revestimento com cádmio;
revestimento com cádmio [ informação, assessoria,

consultoria ]; serragem [serraria]; serragem
[serraria][ informação, assessoria, consultoria ];
materiais (informação sobre processamento de -);
materiais (informação sobre processamento de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; metalizar;
metalizar [ informação, assessoria, consultoria ];
niquelagem; niquelagem [ informação, assessoria,
consultoria ]; soldagem; soldagem [ informação,
assessoria, consultoria ];usinagem [operação
mecânica pela qual se dá forma à matéria-prima],
transformação,
beneficiamento
e
tratamento;
usinagem [operação mecânica pela qual se dá forma
à matéria-prima], transformação, beneficiamento e
tratamento [ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informação em tratamento
de materiais; assessoria, consultoria e informação
em tratamento de materiais [ informação, assessoria,
consultoria ]; magnetização; magnetização [
informação, assessoria, consultoria ]; serviços de
caldeireiro; serviços de caldeireiro [ informação,
assessoria, consultoria ]; temperamento de metal;
temperamento de metal [ informação, assessoria,
consultoria ]; fundição de metal; fundição de metal [
informação, assessoria, consultoria ]; metal
(temperamento de -); metal (temperamento de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; caldeiraria
[oficina de caldeireiro]; caldeiraria [oficina de
caldeireiro][ informação, assessoria, consultoria ];
laminação; laminação [ informação, assessoria,
consultoria ]; blindagem de veículo; blindagem de
veículo [ informação, assessoria, consultoria ];
estanhagem; estanhagem [ informação, assessoria,
consultoria]; fresagem; fresagem [ informação,
assessoria, consultoria ]; galvanização; galvanização
[ informação, assessoria, consultoria ]; metal
(tratamento de -); metal (tratamento de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; ferramentaria
[transformação, tratamento ou beneficiamento];
ferramentaria
[transformação,
tratamento
ou
beneficiamento][ informação, assessoria, consultoria
]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STEEL TUBULAR PRODUCTS".
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.902762222 09/07/2010
400
Tit.UNITED STATES STEEL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4875010
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: U.S. STEEL TUBULAR PRODUCTS
NCL(9) 42 conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física]; conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão
física][
informação,
assessoria,
consultoria
];
levantamentos
topográficos;
levantamentos topográficos [ informação, assessoria,
consultoria ]; materiais (teste de -); materiais (teste
de -)[ informação, assessoria, consultoria ]; apoio à
exploração, perfuração, produção de petróleo e gás;
apoio à exploração, perfuração, produção de
petróleo e gás[ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação; assessoria, consultoria e informação
em tecnologia da informação [ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informação sobre desenvolvimento de produtos;
assessoria, consultoria e informação sobre
desenvolvimento
de
produtos[
informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informações sobre óleo industrial (química);
assessoria, consultoria e informações sobre óleo
industrial
(química)[
informação,
assessoria,
consultoria ]; recuperação de dados [informática];
recuperação de dados [informática][ informação,
assessoria, consultoria ]; software de computador
(instalação de -);software de computador (instalação
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];teste de
materiais; teste de materiais[ informação, assessoria,
consultoria ];engenharia da computação [projeto de ];engenharia da computação [projeto de -][
informação, assessoria, consultoria ]; projeto de
sistema de computador; projeto de sistema de
computador [ informação, assessoria, consultoria ];
serviços de engenharia e planejamento no campo de
redes de informação e comunicações; serviços de
engenharia e planejamento no campo de redes de
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informação
e
comunicações
[
informação,
assessoria, consultoria ]; serviços de ilustrações
gráficas, técnicas e simulações gráficas de projeto;
serviços de ilustrações gráficas, técnicas e
simulações gráficas de projeto[ informação,
assessoria, consultoria ]; geodesia [estudo e
pesquisa];
geodesia
[estudo
e
pesquisa][
informação, assessoria, consultoria ]; geologia
[estudo e pesquisa]; geologia [estudo e pesquisa][
informação, assessoria, consultoria ];campos
petrolíferos (análise para exploração de -); campos
petrolíferos (análise para exploração de -)[
informação, assessoria, consultoria ];duplicação de
programas de computador; duplicação de programas
de computador[ informação, assessoria, consultoria
];hardware de computador (consultoria em );hardware de computador (consultoria em -)[
informação, assessoria, consultoria ]; industrial
(desenho -);industrial (desenho -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; pesquisa em física;
pesquisa em física[ informação, assessoria,
consultoria ]; criação de software de computação
gráfica; criação de software de computação gráfica[
informação, assessoria, consultoria ]; serviços de
análise de processamento de dados [serviço de
informática]; serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
gás
(química);assessoria,
consultoria e informações sobre gás (química)[
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informações sobre petroquímica;
assessoria, consultoria e informações sobre
petroquímica[ informação, assessoria, consultoria ];
programação
de
computador
[informática];programação
de
computador
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (aluguel de -);software de
computador (aluguel de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];engenharia naval [projeto de ];engenharia naval [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ]; projeto de tubulação;
projeto de tubulação[ informação, assessoria,
consultoria ]; projeto e cálculo; projeto e cálculo[
informação, assessoria, consultoria ]; sondagem de
solo e subsolo; sondagem de solo e subsolo[
informação, assessoria, consultoria ]; medição e
análise de solo; medição e análise de solo[
informação, assessoria, consultoria ]; consultoria em
hardware de computador; consultoria em hardware
de computador[ informação, assessoria, consultoria
]; desenho industrial; desenho industrial [
informação, assessoria, consultoria ]; engenharia;
engenharia [ informação, assessoria, consultoria ];
levantamentos
em
campos
petrolíferos;
levantamentos em campos petrolíferos [ informação,
assessoria, consultoria ]; análise de solo análise de
solo[ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em software[
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas científicas
no campo da bioquímica e biotecnologia; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas científicas
no campo da bioquímica e biotecnologia [
informação, assessoria, consultoria ]; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática]; atualização de informação
em banco de dados de computador [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria
];pesquisas
técnicas;
pesquisas
técnicas[
informação, assessoria, consultoria ]; software de
computador (elaboração [concepção] de-); software
de computador (elaboração [concepção] de-)[
informação, assessoria, consultoria ]; geológicas
(prospecções -); geológicas (prospecções -)[
informação, assessoria, consultoria ]; levantamentos
geológicos; levantamentos geológicos[ informação,
assessoria, consultoria ];análise de suporte e
sistema [serviço de informática]; análise de suporte e
sistema [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia industrial; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia
industrial [ informação, assessoria, consultoria ];
prospecções geológicas; prospecções geológicas [
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informação, assessoria, consultoria ]; testes em
poços de petróleo; testes em poços de petróleo [
informação, assessoria, consultoria ]; engenharia
industrial [projeto de -]; engenharia industrial [projeto
de -][ informação, assessoria, consultoria ];
atualização de software de computador; atualização
de software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ]; computador (duplicação de programas
de -); computador (duplicação de programas de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; conversão de
dados e documentos de suporte físico para suporte
eletrônico; conversão de dados e documentos de
suporte físico para suporte eletrônico[ informação,
assessoria, consultoria ]; elaboração [concepção] de
software de computador; elaboração [concepção] de
software de computador [ informação, assessoria,
consultoria ]; computação gráfica [serviços de
informática]; computação gráfica [serviços de
informática][ informação)[ informação, assessoria,
consultoria ]; campos petrolíferos (levantamentos em
-); campos petrolíferos (levantamentos em -)[
informação, assessoria, consultoria ]; geológicas
(pesquisas -); geológicas (pesquisas -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; levantamentos geodésicos;
levantamentos geodésicos [ informação, assessoria,
consultoria ];análise de material; análise de material[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia;
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia[ informação, assessoria, consultoria ];
software de computador (atualização de -); software
de computador (atualização de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; software de computador
(manutenção de -); software de computador
(manutenção de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; topográficos (levantamentos -);
topográficos
(levantamentos
-)[
informação,
assessoria, consultoria ]; projeto industrial; projeto
industrial[ informação, assessoria, consultoria ];
computadores (projeto de sistema de -);
computadores (projeto de sistema de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; estudos para projetos
técnicos; estudos para projetos técnicos[ informação,
assessoria, consultoria ]; geológicos (levantamentos
-); geológicos (levantamentos -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; análise e processamento
de dados [serviço de informática];
análise e
processamento de dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ]; assistência
técnica em software; assistência técnica em
software[ informação, assessoria, consultoria ];
engenharia civil [projeto de -]; engenharia civil
[projeto de -][ informação, assessoria, consultoria ];
engenharia de mina [projeto de -]; engenharia de
mina [projeto de -][ informação, assessoria,
consultoria ];engenharia oceânica [projeto de ];engenharia oceânica [projeto de -][ informação,
assessoria,
consultoria
];tratamento
de
informação/dados [serviço de informática];tratamento
de informação/dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];análise para
exploração de campos petrolíferos; análise para
exploração de campos petrolíferos[ informação,
assessoria, consultoria ]; automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas]; automação industrial [desenvolvimento,
instalação e manutenção de sistemas][ informação,
assessoria, consultoria ]; instalação de software de
computador; instalação de software de computador[
informação, assessoria, consultoria ]; desenho
artístico; desenho artístico[ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação no
campo da segurança da informática; assessoria,
consultoria e informação no campo da segurança da
informática [ informação, assessoria, consultoria ];
pesquisas geológicas; pesquisas geológicas [
informação, assessoria, consultoria ]; projeto de
sistema de computadores; projeto de sistema de
computadores[ informação, assessoria, consultoria ];
projetos técnicos (estudos para -); projetos técnicos
(estudos para -)[ informação, assessoria, consultoria
]; prospecção de petróleo; prospecção de petróleo [
informação, assessoria, consultoria ]; geografia
[estudo e pesquisa]; geografia [estudo e pesquisa][
informação, assessoria, consultoria ]

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STEEL TUBULAR PRODUCTS".
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.902762249 09/07/2010
400
Tit.UNITED STATES STEEL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4875010
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: U.S. STEEL
NCL(9) 35 administração de holding [tipo de
empresa]; administração de holding [tipo de
empresa][ informação, assessoria, consultoria ];
comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios
de metal comuns não elétricos; comércio (através de
qualquer meio) de cabos e fios de metal comuns não
elétricos[ informação, assessoria, consultoria ];
aluguel de espaço publicitário; aluguel de espaço
publicitário[ informação, assessoria, consultoria ];
comércio (através de qualquer meio) de metais
comuns e suas ligas; comércio (através de qualquer
meio) de metais comuns e suas ligas[ informação,
assessoria, consultoria ]; comércio (através de
qualquer meio) de palha de aço; comércio (através
de qualquer meio) de palha de aço [ informação,
assessoria, consultoria ]; administração comercial;
administração comercial[ informação, assessoria,
consultoria ]; comércio (através de qualquer meio) de
materiais metálicos para vias férreas; comércio
(através de qualquer meio) de materiais metálicos
para vias férreas [ informação, assessoria,
consultoria ]; agências de propaganda; agências de
propaganda [ informação, assessoria, consultoria ];
aluguel de máquinas e equipamentos de escritório *;
aluguel de máquinas e equipamentos de escritório *[
informação, assessoria, consultoria ]; aluguel de
máquinas de venda automática; aluguel de
máquinas de venda automática[ informação,
assessoria, consultoria ]; aluguel de material
publicitário; aluguel de material publicitário[
informação, assessoria, consultoria ]; comércio
(através de qualquer meio) de engates de máquinas
e componentes de transmissão (exceto para
veículos terrestres); comércio (através de qualquer
meio) de engates de máquinas e componentes de
transmissão (exceto para veículos terrestres)[
informação, assessoria, consultoria ]; agências de
publicidade; agências de publicidade [ informação,
assessoria, consultoria ]; amostras (distribuição de ); amostras (distribuição de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos metálicos[
informação, assessoria, consultoria ]; agências de
informação comercial; agências de informação
comercial[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STEEL".
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.902764675 12/07/2010
400
Tit.MARCUS VINICIUS DAVARIZ (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39361142000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Mercadão da Vila Rubim
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MERCADÃO"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902765124 12/07/2010
Tit.ROSA & RAUPP LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825870000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOJAS MAY

400
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CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LOJAS".
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902766392 12/07/2010
004
Tit.COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34117366000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CIDADE PARA-OLÍMPICA RIO 2016
NCL(9) 35 serviços de agência de promoção de
esportes; pesquisa de marketing relacionada a
eventos esportivos; serviços de organização de
feiras na área do esporte; serviços de publicação de
anúncios; serviços de agência de propaganda;
serviços de propaganda na internet; difusão de
anúncios; serviços de leasing de cartazes; serviços
de aluguel de espaço para anúncios; serviços de
anúncio em cartazes; serviços de anúncios em
televisão e rádio; serviços de relações públicas;
serviços de pesquisa de opinião pública;
organização de publicidade para exposições
comerciais; serviços de compilação de dados;
serviços de gerenciamento de banco de dados;
serviços de licenciamento de banco de dados;
serviços de arquivo para imagens estáticas e em
movimento; serviços de registros e informações
estatísticas na área de esporte.
*TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL
NA ESPECIFICAÇÃO REIVINDICADA.
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.902766449 12/07/2010
400
Tit.UNITED STATES STEEL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4875010
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: U.S. STEEL PRODUTOS TUBULARES DO
BRASIL
NCL(9) 35 agências de propaganda; agências de
propaganda [ informação, assessoria, consultoria ];
comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios
de metal comuns não elétricos; comércio (através de
qualquer meio) de cabos e fios de metal comuns não
elétricos [ informação, assessoria, consultoria ];
amostras (distribuição de -); amostras (distribuição
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];
administração de holding [tipo de empresa];
administração de holding [tipo de empresa][
informação, assessoria, consultoria ]; comércio
(através de qualquer meio) de tubos metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de tubos
metálicos [ informação, assessoria, consultoria ];
comércio (através de qualquer meio) de metais
comuns e suas ligas; comércio (através de qualquer
meio) de metais comuns e suas ligas[ informação,
assessoria, consultoria ]; comércio (através de
qualquer meio) de palha de aço; comércio (através
de qualquer meio) de palha de aço [ informação,
assessoria, consultoria ]; comércio (através de
qualquer meio) de engates de máquinas e
componentes de transmissão (exceto para veículos
terrestres);comércio (através de qualquer meio) de
engates de máquinas e componentes de
transmissão (exceto para veículos terrestres)[
informação, assessoria, consultoria ]; agências de
informação comercial; agências de informação
comercial[ informação, assessoria, consultoria ];
aluguel de material publicitário; aluguel de material
publicitário[ informação, assessoria, consultoria ];
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agências de publicidade; agências de publicidade[
informação, assessoria, consultoria ]; aluguel de
espaço publicitário; aluguel de espaço publicitário [
informação, assessoria, consultoria ]; aluguel de
máquinas e equipamentos de escritório *; aluguel de
máquinas e equipamentos de escritório *[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos[
informação, assessoria, consultoria ];administração
comercial; administração comercial[ informação,
assessoria, consultoria ]; administração de empresa;
administração de empresa[ informação, assessoria,
consultoria ]; comércio (através de qualquer meio) de
materiais metálicos para vias férreas; comércio
(através de qualquer meio) de materiais metálicos
para vias férreas [ informação, assessoria,
consultoria ]; aluguel de máquinas de venda
automática; aluguel de máquinas de venda
automática [ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STEEL PRODUTOS TUBULARES
DO BRASIL".
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.902766570 12/07/2010
400
Tit.UNITED STATES STEEL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4875010
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: U.S. STEEL PRODUTOS TUBULARES DO
BRASIL
NCL(9) 40 fresagem; fresagem [ informação,
assessoria, consultoria ]; materiais (informação
sobre processamento de -); materiais (informação
sobre processamento de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];metal (tratamento de -); metal
(tratamento
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria ]; serralheria [fabricação]; serralheria
[fabricação][ informação, assessoria, consultoria ];
ferramentaria
[transformação,
tratamento
ou
beneficiamento];
ferramentaria
[transformação,
tratamento
ou
beneficiamento][
informação,
assessoria, consultoria ];revestimento com cádmio;
revestimento com cádmio[ informação, assessoria,
consultoria ];laminação; laminação[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em tratamento de materiais; assessoria,
consultoria e informação em tratamento de materiais
[ informação, assessoria, consultoria ]; usinagem
[operação mecânica pela qual se dá forma à
matéria-prima], transformação, beneficiamento e
tratamento; usinagem [operação mecânica pela qual
se dá forma à matéria-prima], transformação,
beneficiamento e tratamento [ informação,
assessoria, consultoria ]; serragem [serraria];
serragem
[serraria][
informação,
assessoria,
consultoria ]; caldeireiro (serviços de -); caldeireiro
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria ];
ferreiro (serviços de -); ferreiro (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; fundição de
metal; fundição de metal[ informação, assessoria,
consultoria
];
galvanização;
galvanização[
informação, assessoria, consultoria ]; serviços de
caldeireiro; serviços de caldeireiro[ informação,
assessoria, consultoria ];niquelagem; niquelagem[
informação, assessoria, consultoria ];blindagem de
veículo; blindagem de veículo[ informação,
assessoria, consultoria ];caldeiraria [oficina de
caldeireiro];caldeiraria [oficina de caldeireiro][
informação, assessoria, consultoria ]; temperamento
de metal; temperamento de metal [ informação,
assessoria, consultoria ]; estanhagem; estanhagem [
informação, assessoria, consultoria ]; magnetização;
magnetização [ informação, assessoria, consultoria ];
soldagem; soldagem[ informação, assessoria,
consultoria ]; metal (temperamento de -); metal
(temperamento de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];metalizar; metalizar[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STEEL PRODUTOS TUBULARES
DO BRASIL".
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.902767836 13/07/2010

351

Tit.ROQUE MENDES DA SILVA 94558167849
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12000148000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BB blueberry

CFE(4) 27.5.1,14
NCL(9) 03 cosméticos (estojos de);desodorantes
para uso pessoal; adstringentes para uso cosmético;
barba (tinturas para -);barbear (produtos para );sobrancelhas (cosméticos para as -);unhas
(esmalte para -);unhas (produtos para o cuidado das
-);maquiagem (pó para -);pó para maquiagem;
removedor de cosmético; lenços impregnados com
loções
cosméticas;
aromáticos
[óleos
essenciais];banhos (preparações cosméticas para );sobrancelhas (lápis de -);maquiagem (produtos
para remover -);produto para limpeza e hidratação
da pele não medicamentoso; caixa para pó de arroz
[estojo cosmético];talco para toalete; cílios (produtos
cosméticos para os-);cosméticos (estojos de );esmalte para as unhas; antitranspirante (sabonete );tinturas cosméticas; maquiagem para o rosto;
perfumes; depilatórios (produtos -);esmalte para
unhas; maquiagem (produtos para -);perfumaria
(produtos de -);pele (produtos cosméticos para
cuidados da -);pomadas para uso cosmético;
cosméticos; cremes cosméticos; cabelos postiços
(substâncias adesivas para fixar -);óleos para uso
cosmético;
antitranspirantes
[produtos
de
toalete];cabelos (preparações para ondular );cabelos (tinturas para os -);sabonete desodorante;
sabonete para barbear; sabonetes; xampus; loções
cosméticas (lenços impregnados com -);loções para
uso cosmético; cosméticos para os cílios;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético; lápis
de sobrancelhas; lápis para uso cosmético; batons
para os lábios; tinturas para os cabelos; loções pósbarba; ondular os cabelos (preparações para );estojo cosmético ;condicionador [cosmético]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " BLUEBERRY "
Procurador: MÁRCIO LOBO PETINATI
No.902769030 13/07/2010
400
Tit.KELCO PRODUTOS ANIMAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48298798000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PIPICAT
NCL(9) 31 granulado sanitário para animal
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902769073 13/07/2010
150
Tit.DITEL COMÉRCIO E INSTALAÇÕES
TELEFONICAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02992287000109
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: LMN MARCAS E PATENTES
No.902769138 13/07/2010
400
Tit.J AVELINO DA SILVA NETO COSMÉTICOS ME
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10374053000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BEAUTY HOUR
NCL(9)
03
xampus;
cremes
cosméticos;
condicionador [cosmético];cosméticos
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.902769405 13/07/2010
400
Tit.CAFEONA TORREFACAO E MOAGEM DE
CAFE LTDA ME (BR/SP)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59680322000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAIS
NCL(9) 30 café (bebidas à base de -);café;café em
pó;café solúvel; café em grão
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902769960 13/07/2010
Tit.ATAR INCORPORAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07098376000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATAR
NCL(9) 36 incorporação de imóvel
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO

400

No.902769995 13/07/2010
Tit.ELENILDO CONCEIÇÃO LOPES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10096686766
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MeuHerói

400

CFE(4) 24.1.5
NCL(9) 41 informações sobre entretenimento
[lazer];informações sobre entretenimento [lazer][
informação ];publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos[ informação ];estúdios de cinema[
informação
];livros
(publicação
de
-);livros
(publicação de -)[ informação ];produção de filme;
produção de filme[ informação ];entretenimento
[lazer] (informações sobre -)[ informação ];jogos online
(provimento
de
serviços
para
-)
[computadores];jogos
on-line
(provimento
de
serviços para -) [computadores][ informação
];produção de vídeos; produção de vídeos[
informação
];entretenimento;
entretenimento[
informação ];jogos eletrônicos (provimento de
serviços para -);jogos eletrônicos (provimento de
serviços para -)[ informação ];notícias (agências de )[ informação ];publicação de livros; publicação de
livros[ informação ].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902770357 13/07/2010
400
Tit.NICE REALTY BRASIL E PARTICIPAÇÕES
LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10247091000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NICE REALTY BRASIL

CFE(4) 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 36 agências imobiliárias; agências
imobiliárias[
assessoria,
consultoria
];análise
financeira;
análise
financeira[
informação,
assessoria, consultoria ];loteamento imobiliário;
loteamento imobiliário[ informação, assessoria,
consultoria ];incorporação de imóvel; incorporação
de imóvel[ informação, assessoria, consultoria

];administração de imóveis; administração de
imóveis[ assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "REALTY BRASIL"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902770454 13/07/2010
400
Tit.NICE REALTY BRASIL E PARTICIPAÇÕES
LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10247091000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NICE REALTY BRASIL

Marca: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SANTA
CATARINA
NCL(9) 41 ensino (serviços de -);educação (serviços
de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CENTRO UNIVERSITÁRIO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902773291 14/07/2010
400
Tit.J CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04398251000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BABY FRUIT
NCL(9) 32 bebidas não-alcoólicas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FRUIT"
Procurador: RUBEM DOS SANTOS QUERIDO
No.902773461 14/07/2010
Tit.INFOLES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03916076000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INFOLES

400

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 assessoria consultoria e informação em
construções[ informação, assessoria, consultoria
];informação sobre construção; informação sobre
construção[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção[ informação, assessoria, consultoria
];construção [serviço][ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " REALTY BRASIL"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902771078 14/07/2010
400
Tit.MANDARINO & ANDRADE LTDA ME. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04046797000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BOSEN TIRE

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 12 pneus; pneus de bicicleta; pneus de
bicicletas, triciclos, etc; pneus sem câmara de ar
para bicicletas, triciclos, etc
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"TIRE".
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.902772007 14/07/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA APC (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76659820000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRO UNIVERSITÁRIO COMUNITÁRIO
DE SANTA CATARINA
NCL(9) 41 educação (serviços de -);ensino (serviços
de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CENTRO UNIVERSITÁRIO
COMUNITÁRIO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902772023 14/07/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA APC (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76659820000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 2.9.14; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9)
42
dados
(recuperação
de
-)
[informática];dados (recuperação de -) [informática][
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
software; assessoria, consultoria e informação em
software[ consultoria ];software de computador
(aluguel de -);software de computador (aluguel de -)[
consultoria ];software de computador (atualização de
-);software de computador (atualização de -)[
consultoria ];software de computador (instalação de );software de computador (instalação de -)[
consultoria ];software de computador (manutenção
de -);software de computador (manutenção de -)[
consultoria ];análise de sistemas [informática];análise
de sistemas [informática][ consultoria ];assistência
técnica em software; assistência técnica em
software[ consultoria ];aluguel de software de
computador; aluguel de software de computador[
consultoria ];aluguel de tempo de acesso a banco de
dados; aluguel de tempo de acesso a banco de
dados[ consultoria ];assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; assessoria, consultoria e informação no
campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros[
consultoria ];atualização de informação em banco de
dados
de
computador
[serviço
de
informática];atualização de informação em banco de
dados de computador [serviço de informática][
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação; assessoria, consultoria e
informação em tecnologia da informação[ consultoria
];atualização
de
software
de
computador;
atualização de software de computador[ consultoria
];assessoria, consultoria e informação no campo da
automação de locais de trabalho; assessoria,
consultoria e informação no campo da automação de
locais de trabalho[ consultoria ];software de
computador (elaboração [concepção] de-);software
de computador (elaboração [concepção] de-)[
consultoria ]
Procurador: HEMERSON GABRIEL SILVA
No.902773992 14/07/2010
Tit.GILBERTO SILVA DE SOUZA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12162873842
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

400
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Marca: MM - MODELO METASSISTÊMICO
NCL(9)
16
material
didático
[exceto
aparelhos];impresso
(material
-);impressas
(publicações -);material escolar [papelaria];livro
didático; apostila para fim educacional
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MODELO METASSISTÊMICO"
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902775529 15/07/2010
Tit.OXICRIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79884409000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OXICRIL

Marca: RALLYE DA INDEPENDÊNCIA

No.902777530 15/07/2010
400
Tit.AL JSILVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09944274000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALJ SILVA

400

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 41 organização de competições desportivas;
competições desportivas (organização de -);eventos
desportivos (cronometragem de -);entretenimento
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"RALLYE"
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902777262 15/07/2010
400
Tit.PLOOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59534701000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HIPOALERGÊNICO

CFE(4) 15.9.1; 27.5.1
NCL(9)
35
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação];comércio (através de qualquer meio)
de preparações para temperar e soldar metais;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
serralharia; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias químicas destinadas à
indústria; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902776851 15/07/2010
Tit.STUDIO LUMEN S/C LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80819105000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LUMEN DESIGN

400
CFE(4) 24.13.1; 24.13.22; 25.1.9; 27.5.1,3
NCL(9) 20 sacos de dormir para acampamento;
almofadas; rolos de cama [travesseiros];colchões
(incluídos
nesta
classe);apoio
de
cabeça
[móveis];travesseiros.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HIPOALERGÊNICO".
Procurador: MARTHOM ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.902777343 15/07/2010
400
Tit.VANZINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E VESTUÁRIO LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10719449000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DEL CASTELLANO

CFE(4) 27.5.1; 29.1.8,11
NCL(9) 35 mala direta (publicidade por -);material
publicitário (distribuição de -);publicação de textos
publicitários;
publicidade
externa
[letreiros,
outdoors];assessoria promocional, consultoria e
informação sobre propaganda; agências de
propaganda; espaço publicitário (aluguel de );propaganda; assessoria, consultoria e informações
sobre marketing; publicidade por qualquer meio;
publicidade; publicidade de televisão; publicidade
on-line em rede de computadores; publicidade por
catálogos
de
vendas;
material
publicitário
(atualização
de
-);pesquisa
de
marketing;
publicidade de rádio; textos publicitários (publicação
de -);agências de publicidade; promoção de venda
para terceiros [publicidade]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DESIGN".
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE
No.902776908 15/07/2010
Tit.RALLYE DA INDEPENDENCIA LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12124408000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

;sorvetes; bebidas à base de cacau; café;flocos de
aveia; leite de soja [condimento];pó para bolo; sal de
cozinha;
biscoitos;
condimentos;
doces
[confeitos];chá de flor; chocolate; espaguete;
farinhas para uso alimentar; pipoca salgada [pronta]
Procurador: MARI LOURDES MACHADO GUERRA

400

CFE(4) 2.1.1; 2.1.4; 24.9.5; 26.1.14; 27.5.1
NCL(9) 30 gelados comestíveis; pipoca doce
[pronta];bala comestível ;pizzas; pudins; açúcar
*;bolos; bombons; chá da china; temperos; arroz;
bebidas à base de café;bolachas; mel; creme
[culinária];especiarias; flocos de milho; molho de
tomate; pó para pudim; pastel; barra dietética de
cereais; pasta de amêndoas; molho para salada;
alimentos
farináceos;
geléias
de
frutas
[confeitos];chá de fruta; complemento/ suplemento
alimentar composto por cereais [não medicinal]

CFE(4) 2.1.15; 27.5.1
NCL(9) 37 edifícios (limpeza de interiores de );impermeabilização de edificações; limpeza de
fachada de edificações; limpeza de interiores de
edifícios; zelador; edifícações (limpeza de fachada
de -)
Procurador: ACERTI - MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902777599 15/07/2010
400
Tit.FABRICA DE MODA LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10730784000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REVIVER
NCL(9) 25 botas (viras para -); sapatos
(antiderrapantes para -); sapatos de praia; botas
(ferragens para -); botas [incluídas nesta classe];
calçados [incluídos nesta classe]; sapatos (ferragens
para -); cintos porta-moedas [vestuário]; calçado
esportivo; botas (calcanheiras para -); botas (canos
de -); botinas; chinelos [pantufas]; cintos [vestuário];
chinelo [vestuário comum]; saltos de sapatos;
sandálias; botas (antiderrapantes para -).
Procurador: LEILA KRAUSE SIGNORELLI
No.902778285 15/07/2010
400
Tit.INSTITUTO PRO CIDADANIA DE CURITIBA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78416450000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Vitrine Curitiba

CFE(4) 3.13.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
borracha; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de velas e pavios para iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
produtos em matérias plásticas semiprocessadas;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
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madrepérola; comércio (através de qualquer meio)
de matérias plásticas não processadas; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais;
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"VITRINE".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902778323 15/07/2010
400
Tit.INSTITUTO PRO CIDADANIA DE CURITIBA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78416450000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Manhãs Curitibanas
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902779150 16/07/2010
400
Tit.THE DRUCKER 1996 LITERARY WORKS
TRUST (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7500769
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PETER F. DRUCKER
NCL(9) 41 educação (serviços de -)
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902779630 16/07/2010
Tit.SUSANA MARIA COSTA FERNANDES
FONSECA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01923314424
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FIRULAS

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 caixas para chapéus (papelão para );caixas de papelão ou papel; caixas para canetas;
cartões musicais de felicitações; embalagens de
papel ou plástico
Procurador: ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
JÚNIOR
No.902779699 16/07/2010
Tit.SUSANA MARIA COSTA FERNANDES
FONSECA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01923314424
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FIRULAS

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria; comércio (através de qualquer
meio) de metais preciosos e suas ligas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas para
embalagem; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira
Procurador: ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
JÚNIOR
No.902779958 16/07/2010
400
Tit.ALLKAR SAO ROQUE COMERCIO DE PECAS E
ACESSORIOS PARA AUTO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02452012000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALLKAR
NCL(9) 12 veículos (raios para rodas de );retrovisores (espelhos -);luzes direcionais para
veículos; amortecedoras (molas -) para veículo;
aparelhos e instalações de transporte por cabo;
tampas para tanques de gasolina de veículos;
tanques de gasolina (tampas para -) de veículos;
buzinas para veículos; espelhos retrovisores; párachoques de veículos; pneus de automóvel;
antiderrapantes
(correntes
-);antiderrapantes
(dispositivos -) para pneus de veículo; assento
ejetável [para aeronaves];veículo (pneus para rodas
de -);veículos (motores para -) terrestres; freio (lonas
de -) para veículos; molas amortecedoras para
veículos; pregos para pneus; veículos (aros para
rodas de -);veículos (pneus para rodas de -);roda
(anéis de eixos de -);rodas (pneus para -) de
veículos; cintos de segurança para assentos de
veículos; pára-lamas; alarmes de marcha à ré para
veículos;
amortecedores
para
automóveis;
antiofuscantes (dispositivos -) para veículos
*;assentos para veículos; veículos (assentos para );estofamentos para veículos; freio (sapatas de -)
para veículos; freio (segmentos de -) para veículos;
pára-choques para automóveis; pneus (dispositivos
antiderrapantes para -) de veículos; amortecedores
para suspensão de veículos; ar (bombas de -)
[acessórios de veículos];aro de roda; bloqueador de
automóveis
(segurança);veículos
(molas
de
suspensão para -);rodas (flanges para aros de -) de
ferrovia; rodas de veículos (eixos para -);câmaras de
ar para pneumáticos; airbag [dispositivos de
segurança para automóveis];anéis de eixos de roda;
anti-roubo (dispositivos -) para veículos; aros para
rodas de veículos; assentos de segurança para
crianças [para veículos];veículo (rodas de -);veículos
(eixos para rodas de -);veículos (luzes direcionais
para -);rodas de veículo; molas de suspensão para
veículos; para-sóis adaptados para automóveis;
pneus; alarme anti-roubo para veículos; assentos de
teleféricos; atrelagem de reboque para veículos;
veículos (capas de assento para -);veículos (estribos
de -);veículos (pára-choques de -);banda de
rodagem para recauchutar pneus; calotas das rodas;
correntes para automóvel; limpadores de pára-brisa;
assento (capas de -) para veículos; bagagem (porta-)
para veículos
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902780077 16/07/2010
Tit.STUDIO LUMEN S/C LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80819105000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LUMEN DESIGN

400

CFE(4) 27.5.1; 29.1.8,11
NCL(9) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros; manutenção (criação e -) de web sites para
terceiros; pesquisa e desenvolvimento [para
terceiros];composição gráfica [criação em arte
gráfica];criação
de
homepage;
assessoria,
consultoria e informações sobre artes gráficas;
hospedagem de web sites; desenho industrial;
desenho artístico; desenho de arte gráfica, inclusive
para homepage; desenho de plantas para
construção; embalagens (serviços de desenho de );desenho de embalagens (serviços de -);design de
homepage; criação em artes gráficas (serviços de );computação
gráfica
[serviços
de
informática];construção (desenho de plantas para );criação e projeto de planta para construção
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DESIGN".
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE
No.902780921 19/07/2010
400
Tit.ARTPLAN COMUNICAÇÃO S.A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33673286000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ORLANDO & ORLEY
NCL(9) 35 publicidade; propaganda
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902781090 19/07/2010
Tit.MIRIAM RODRIGUES SANTANA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05270818000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: gráficalog

400

CFE(4) 26.1.5,18
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRÁFICA" ISOLADAMENTE.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902781820 19/07/2010
400
Tit.MARTINATO MAQUINAS DE PRECISAO LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89281414000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TAKUBOMATIC
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informações
sobre franchising [gestão comercial];comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos; administração de holding [tipo
de empresa];assessoria, consultoria e informação
em franquia, exceto licenciamento da propriedade
intelectual [gestão comercial];assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; franchising (venda e licenciamento de -),
tratando-se de administração de negócios em
franchising; franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração de negócios];comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos;
gestão de franquia; industrial ou comercial
(assessoria em gestão -);comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição; importação-exportação (agências de );comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
e instrumentos científicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cirúrgicos
Procurador: ABDULCARIM BAKKAR
No.902782355 19/07/2010
351
Tit.GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL SA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12130013000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GLOBALWEB

CFE(4) 26.1.1; 26.4.9; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria em gestão de negócios;
assessoria em gestão de negócios [ informação,
assessoria, consultoria ]; compilação de informação
para bancos de dados de computador; compilação
de informação para bancos de dados de computador
[ informação, assessoria, consultoria ]; digitação;
digitação[ informação, assessoria, consultoria ];
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -); bancos de dados de computador
(compilação de informação em -) [informação,
assessoria,
consultoria
];
arquivos
(gestão
computadorizada
de
-);
arquivos
(gestão
computadorizada de -)
informação, assessoria,
consultoria ]; serviços de processamento de dados
[compilação em banco de dados]; serviços de
processamento de dados [compilação em banco de
dados] [ informação, assessoria, consultoria ];
bancos de dados de computador (sistematização de
informações em -); bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -) [ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
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bancos de dados de computador; assessoria,
consultoria e informação em compilação de
informações em bancos de dados de computador [
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisa de dados
em arquivos de computador para terceiros;
assessoria, consultoria e informação sobre pesquisa
de dados em arquivos de computador para terceiros
[ informação, assessoria, consultoria ]; gestão
computadorizada
de
arquivos;
gestão
computadorizada de arquivos [ informação,
assessoria, consultoria ]; documentos (reprodução
de -); documentos (reprodução de -) [ informação,
assessoria, consultoria ]; sistematização de
informações em bancos de dados de computador;
sistematização de informações em bancos de dados
de computador [ informação, assessoria, consultoria
].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GLOBALWEB".
*RETIFICAÇÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO,
PUBLICADO NA RPI 2202, DE 19/03/2013, POR
OMISSÃO DA APOSTILA.
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.902782444 19/07/2010
351
Tit.GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL SA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12130013000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GLOBALWEB

CFE(4) 26.1.1; 26.4.9; 27.5.1
NCL(9) 37 computadores (instalação, manutenção e
reparo de -);computadores (instalação, manutenção
e reparo de -)[ informação, assessoria, consultoria
];assistência técnica e manutenção de computador
[hardware];assistência técnica e manutenção de
computador [hardware][ informação, assessoria,
consultoria ];instalação e reparo de aparelhos
elétricos; instalação e reparo de aparelhos elétricos[
informação, assessoria, consultoria ];instalação,
manutenção e reparo de máquinas e equipamentos
de escritório; instalação, manutenção e reparo de
máquinas e equipamentos de escritório[ informação,
assessoria, consultoria ];instalação, manutenção e
conserto de computador [hardware];instalação,
manutenção e conserto de computador [hardware][
informação, assessoria, consultoria ];instalação,
manutenção e reparo de máquinas; instalação,
manutenção e reparo de máquinas[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GLOBALWEB".
*RETIFICAÇÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO,
PUBLICADO NA RPI 2202, DE 19/03/2013, POR
OMISSÃO DA APOSTILA.
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.902782568 19/07/2010
351
Tit.GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL SA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12130013000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GLOBALWEB

CFE(4) 26.1.1; 26.4.9; 27.5.1
NCL(9) 38 fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores; fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de equipamentos de telecomunicação;
aluguel de equipamentos de telecomunicação[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
modems; aluguel de modems[ informação,
assessoria, consultoria ];provedor de acesso
[telecomunicação];provedor
de
acesso
[telecomunicação][
informação,
assessoria,
consultoria ];correio eletrônico; correio eletrônico[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria
consultoria e informação em telecomunicação;
assessoria
consultoria
e
informação
em
telecomunicação[
informação,
assessoria,
consultoria ];fornecimento de acesso a banco de
dados; fornecimento de acesso a banco de dados[
informação, assessoria, consultoria ];fornecimento
de acesso a usuários a uma rede mundial de
computadores [provedores de serviço];fornecimento
de acesso a usuários a uma rede mundial de
computadores [provedores de serviço][ informação,
assessoria, consultoria ];mensagem (transmissão de
-);mensagem (transmissão de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];transmissão de mensagens
e de imagens por meio de computador; transmissão
de mensagens e de imagens por meio de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];comunicação por redes de fibra óptica;
comunicação por redes de fibra óptica[ informação,
assessoria, consultoria ];computador (comunicação
por terminais de -);computador (comunicação por
terminais de -)[ informação, assessoria, consultoria
];teleconferência (serviços de -);teleconferência
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-);computador (transmissão de
mensagens e de imagens por meio de-)[ informação,
assessoria, consultoria ];comunicação por terminais
de computador; comunicação por terminais de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];consultoria referente a implantação, operação,
gerenciamento
e
suporte
de
redes
de
telecomunicações e suas configurações; consultoria
referente a implantação, operação, gerenciamento e
suporte de redes de telecomunicações e suas
configurações[ informação, assessoria, consultoria
];serviços de comunicação para a transmissão de
uma transação eletrônica de um estabelecimento até
uma
central
de
processamento
[telecomunicação];serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação][
informação,
assessoria,
consultoria ];fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
o provimento de acesso a um website);fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for o provimento de
acesso a um website)[ informação, assessoria,
consultoria ].
*RETIFICAÇÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO,
PUBLICADO NA RPI 2202, DE 19/03/2013, POR
OMISSÃO DA APOSTILA.
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
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No.902783424 19/07/2010
351
Tit.GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL SA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12130013000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GLOBALWEB

CFE(4) 26.1.1; 26.4.9; 27.5.1
NCL(9) 42 computadores (projeto de sistema de );computadores (projeto de sistema de -)[
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
análise de processamento de dados [serviço de
informática];serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações no campo da manutenção da
segurança e integridade de banco de dados [serviço
de informática];assessoria, consultoria e informações
no campo da manutenção da segurança e
integridade de banco de dados [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria
];análise de sistemas [informática];análise de
sistemas [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];análise e processamento de dados
[serviço de informática];análise e processamento de
dados [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ];assistência técnica em
software; assistência técnica em software[
informação, assessoria, consultoria ];tratamento de
informação/dados [serviço de informática];tratamento
de informação/dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];computador
(duplicação de programas de -);computador
(duplicação de programas de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];manutenção de software de
computador;
manutenção
de
software
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];análise de suporte e sistema [serviço de
informática];análise de suporte e sistema [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria
];recuperação de dados [informática];recuperação de
dados
[informática][
informação,
assessoria,
consultoria
];consultoria
em
hardware
de
computador;
consultoria
em
hardware
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (elaboração [concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação,
assessoria,
consultoria ];fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros);fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros)[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros; assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros[ informação, assessoria,
consultoria ];atualização de informação em banco de
dados
de
computador
[serviço
de
informática];atualização de informação em banco de
dados de computador [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];banco de dados
(aluguel de servidor de -, para terceiros);banco de
dados (aluguel de servidor de -, para terceiros)[
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informação, assessoria, consultoria ];projeto de
sistema de computadores; projeto de sistema de
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (atualização de -);software
de computador (atualização de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(instalação de -);software de computador (instalação
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];hardware
de computador (consultoria em -);hardware de
computador (consultoria em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em software; assessoria, consultoria e
informação em software[ informação, assessoria,
consultoria ];projeto de sistema de computador;
projeto de sistema de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de engenharia e
planejamento no campo de redes de informação e
comunicações;
serviços
de
engenharia
e
planejamento no campo de redes de informação e
comunicações[ informação, assessoria, consultoria
];banco de dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática];banco
de
dados
(serviços
de
desenvolvimento de -) [informática][ informação,
assessoria,
consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores [se for uma
ferramenta de busca];fornecimento de mecanismos
de busca para a obtenção, manutenção e
distribuição de dados a partir de um banco de dados
localizado em uma rede mundial de computadores
[se for uma ferramenta de busca][ informação,
assessoria, consultoria ].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GLOBALWEB".
*RETIFICAÇÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO,
PUBLICADO NA RPI 2202, DE 19/03/2013, POR
OMISSÃO DA APOSTILA.
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.902783602 19/07/2010
Tit.REALME INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79341624000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REALME

400

CFE(4) 12.1.25
NCL(9) 20 móveis para escritório
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902784080 19/07/2010
400
Tit.ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE
EDUCACAO E CULTURA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28638393000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CDHC
NCL(9) 41 competições desportivas (organização de
-); competições desportivas (organização de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; cursos por
correspondência; cursos por correspondência[
informação, assessoria, consultoria ]; ensino
(serviços de -); ensino (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução][
informação, assessoria, consultoria ]; educação
(serviços de -); educação (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; provimento de instalações
desportivas; provimento de instalações desportivas[

informação, assessoria, consultoria ]; educação
(informações sobre -) [instrução]; educação
(informações sobre -) [instrução][ informação,
assessoria, consultoria ]; exames pedagógicos
[avaliação]; exames pedagógicos [avaliação][
informação, assessoria, consultoria ]; exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos[ informação, assessoria, consultoria ];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização de exposições para fins
culturais ou educativos[ informação, assessoria,
consultoria ]; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento][
informação, assessoria, consultoria ]; serviços de
educação, prestados a título de assistência social;
serviços de educação, prestados a título de
assistência
social[
informação,
assessoria,
consultoria ]; organização de competições [educação
ou entretenimento]; organização de competições
[educação
ou
entretenimento][
informação,
assessoria, consultoria ]; competições (organização
de -) [educação ou entretenimento]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento][
informação, assessoria, consultoria ]; informações
sobre educação [instrução]; informações sobre
educação [instrução][ informação, assessoria,
consultoria ]; instrução (serviços de -); instrução
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informação ensino;
assessoria, consultoria e informação ensino[
informação, assessoria, consultoria ]; organização de
competições
desportivas;
organização
de
competições desportivas[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: VIVIANE BEYRUTH
No.902784625 19/07/2010
400
Tit.ASSETUR - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES COLETIVOS URBANO DE
CAMPO GRANDE - MS. (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03685159000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ASSETUR

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 negócios (assessoria em gestão de );negócios (assessoria em gestão de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria em gestão de
negócios; assessoria em gestão de negócios[
informação,
assessoria,
consultoria
];gestão
(consultoria em -) de negócios; gestão (consultoria
em -) de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
relacionadas ao planejamento, análise, gestão e
organização
de
negócios
para
empresas;
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.902784641 19/07/2010
400
Tit.ASSETUR - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES COLETIVOS URBANO DE
CAMPO GRANDE - MS. (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03685159000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ASSETUR
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 assessoria, consultoria e informação em
transportes; assessoria, consultoria e informação em
transportes[ informação, assessoria, consultoria
];transporte por ônibus; transporte por ônibus[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA

CFE(4) 26.1.10; 27.5.1
NCL(9) 35 terceirização [fornecimento de mão-deobra]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TERCEIRIZAÇÃO".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

No.902784692 19/07/2010
400
Tit.ASSETUR - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES COLETIVOS URBANO DE
CAMPO GRANDE - MS. (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03685159000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ASSETUR

No.902785346 19/07/2010
400
Tit.CLUBE DOS VIRA-LATAS-GRUPO DE
PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE RIBERÃO PIRES
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05299525000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBE DOS VIRA-LATAS

[ferramentas manuais];machadinhas; raspadeiras
[ferramentas
manuais];corta-vidro
[ferramenta];alicates; ancinhos [ferramentas];cardas
[ferramentas];cravadores [ferramentas];escardilhos
[ferramentas
manuais];lâminas
[ferramentas
manuais];machetes
[facão
ou
faca
de
mato];perfuradores [ferramentas manuais];malho
[martelo de ferro];forquilha [ferramenta];chaves de
boca;
chaves
inglesas
[ferramentas
manuais];esquadros
[ferramentas];ferramentas
manuais; macacos manuais; maços [ferramentas
manuais];puxavantes [ferramentas manuais];ferro de
amolar; cravador [ferramenta];caixa de meia
esquadria [ferramentas manuais];camartelos; chaves
de
fenda
do
tipo
"catraca"
[ferramentas
manuais];cortadores *;escavadoras [ferramentas
manuais];espátulas
[ferramentas
manuais];esticadores para fios e cintas metálicas
[ferramentas manuais];foices; moletas [ferramentas
manuais];pás
[ferramentas
manuais];serras
[ferramentas manuais];furadeira manual; podadeira;
cabo para ferramenta; atiçadores [ferros para atiçar
fogo];furadores;
porta-brocas
[ferramentas
manuais];machadinha de tanoeiro; amoladores de
facas; ancinhos [ferramentas manuais];marreta;
mandris
[ferramentas
manuais];picaretas
[ferramentas manuais];porta-serras; porta-tarraxas
[ferramentas manuais];atomizadores para inseticidas
[ferramentas
manuais];canivetes;
estampilhas
[ferramentas manuais];facas *;machados; portacossinetes [ferramentas manuais]
Procurador: EDUARDO LÍVIO DAIMOND
No.902786083 19/07/2010
400
Tit.HELENA RIBEIRO NEVES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37238060663
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Céu de Costura
NCL(9) 24 roupa de cama, mesa e banho
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"COSTURA".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 45 representação, diante da administração
pública ou de entidades privadas, de associados,
grupos civis organizados ou da sociedade civil para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos; representação, diante da administração
pública ou de entidades privadas, de associados,
grupos civis organizados ou da sociedade civil para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos[ informação, assessoria, consultoria
];serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, assistência jurídica aos
associados; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados[ informação, assessoria,
consultoria ];representação jurídica de associados,
grupos civis organizados ou da sociedade civil para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos; representação jurídica de associados,
grupos civis organizados ou da sociedade civil para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos[ informação, assessoria, consultoria
];serviços prestados por entidades sindicais, a saber,
orientação e assistência jurídica aos seus
associados; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, orientação e assistência jurídica
aos seus associados[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.902785168 19/07/2010
Tit.SP SP SIST.DE PRESTAÇÃO DE SERV.
PADRONIZADOS S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66494923000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SP SP TERCEIRIZAÇÃO

CFE(4) 3.6.3; 24.17.25; 27.5.1
NCL(9) 45 representação e defesa de causas de
caráter social, defesa dos direitos humanos, defesa
do meio ambiente, defesa das minorias étnicas
perante órgãos da administração pública ou diante
da opinião pública (serviços de assistência e
representação jurídica); adoção (serviços de agência
de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CLUBE DOS VIRA-LATAS".
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902786660 20/07/2010
400
Tit.CYGLAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03570478000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CYGLAS Smart Solution

No.902785850 19/07/2010
400
Tit.TEKFUND - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02988023000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TEKFUND

400
CFE(4) 26.1.6; 27.5.1
NCL(9) 08 chaves de fenda; conchas [ferramentas
manuais];corta-tubos [ferramentas manuais];enxadas
[ferramentas manuais];enxadões [picaretas];enxós
[ferramentas];esmeril [rebolo] (rodas de -);esmerilhar
(instrumentos
manuais
para
-);limas
[ferramentas];martelos
[ferramentas
manuais];tarraxas [ferramentas manuais];macho
[ferramenta];aríetes
[ferramentas
manuais];braçadeiras
[para
carpinteiros
ou
tanoeiros];brocas; buris [ferramentas manuais];fresas

CFE(4) 26.1.16; 27.5.1
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informação em
software; assistência técnica em software; software
de computador (aluguel de -);instalação de software
de computador; atualização de software de
computador; elaboração [concepção] de software de
computador;
manutenção
de
software
de
computador; assessoria, consultoria e informação no
campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"SMART SOLUTION".
Procurador: PERLA NATHALY POLLONIO
No.902786687 20/07/2010
Tit.ORGANIZACAO RIBEIRO TOMAZ LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17685116000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MERCALAR

400
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05529539000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO STAR

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902788248 20/07/2010
400
Tit.NIHON KANSAI CHEMICAL DO BRASIL
AGROQUÍMICA, COM., IMP. E EXPORTAÇÃO
LTDA - ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09413547000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NIHON KANSAI CHEMICAL
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos para a destruição dos animais nocivos,
fungicidas e herbicidas; comércio (através de
qualquer meio) de preparações veterinárias;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
químicas destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CHEMICAL".
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902789864 20/07/2010
400
Tit.MODECOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41755901000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MODECOR

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum; comércio (através de
qualquer meio) de espelhos; comércio (através de
qualquer meio) de decorações para árvores de natal;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de vime; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana;
comércio (através de qualquer meio) de móveis;
comércio (através de qualquer meio) de velas;
comércio (através de qualquer meio) de molduras;
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação.
Procurador: KARLA EMANUELLE DE SÁ ALMEIDA
No.902789937 20/07/2010
Tit.BINDI WEB BAZAR LTDA (BR/RJ)

400

CFE(4) 1.1.1; 1.1.3; 26.4.2; 26.4.13; 26.11.13
NCL(9) 20 pulseiras não metálicas de identificação,
para uso hospitalar; identificação (pulseiras não
metálicas de -), para uso hospitalar
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO".
Procurador: MARCIO LUIZ DONNICI
No.902790609 21/07/2010
400
Tit.CALUER INDUSTRIA E COMERCIO DE
ROUPAS LTDA. ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90465113000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Lehona
NCL(9) 25 roupa íntima; toucas de natação; canga;
maiô;confeccionado (vestuário -);íntima (roupa );roupas de banho; lingerie (fr.);roupões de banho;
banho (roupas de -);banho (toucas de -);calções de
banho [sungas];cuecas; calção para banho; roupa de
baixo; roupa para ginástica; roupa para ginástica
[colante];trajes de banho; biquíni; sutiãs; toucas de
banho; banho (calções de -);praia (roupas de );sungas
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902791630 21/07/2010
Tit.IONS SYSTEMS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10370939000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IONS INDUSTRIAL OPERATIONS
NETWORK SYSTEMS

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 computador (duplicação de programas de
-);computador (duplicação de programas de -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação em software[ informação,
assessoria, consultoria ];atualização de informação
em banco de dados de computador [serviço de
informática];atualização de informação em banco de
dados de computador [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];projeto de
sistema de computadores; projeto de sistema de
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];análise de sistemas [informática];análise de
sistemas [informática][ informação, assessoria,
consultoria
];duplicação
de
programas
de
computador;
duplicação
de
programas
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];hospedagem
de
web
sites[
informação
];manutenção de software de computador;
manutenção
de
software
de
computador[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação; assessoria, consultoria e informação em

tecnologia da informação[ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (manutenção
de -);software de computador (manutenção de -)[
informação, assessoria, consultoria ];perícia técnica
na área de computação e informática[ informação,
assessoria ];atualização de software de computador;
atualização de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de tempo de acesso
a banco de dados[ informação ];serviços de análise
de processamento de dados [serviço de
informática];serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(aluguel de -);software de computador (aluguel de -)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador
(instalação
de
-);software
de
computador
(instalação
de
-)[
informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de computadores;
aluguel de computadores[ informação, assessoria,
consultoria
];consultoria
em
hardware
de
computador;
consultoria
em
hardware
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];hardware de computador (consultoria em );hardware de computador (consultoria em -)[
informação, assessoria, consultoria ];design de
homepage[ informação, assessoria ];assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros[ informação, assessoria, consultoria
];recuperação de dados [informática];recuperação de
dados
[informática][
informação,
assessoria,
consultoria ];software de computador (atualização de
-);software de computador (atualização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];mecanismos de
busca (fornecimento de - ) para a internet[
informação, assessoria ];computadores (projeto de
sistema de -);computadores (projeto de sistema de )[ informação, assessoria, consultoria ];criação em
artes gráficas (serviços de -);análise de suporte e
sistema [serviço de informática];análise de suporte e
sistema [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação no campo da segurança da informática;
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática[ informação, assessoria,
consultoria ];serviço de segurança bancária por meio
de utilização de senha (software);serviço de
segurança bancária por meio de utilização de senha
(software)[ informação, assessoria, consultoria
];tratamento de informação/dados [serviço de
informática];tratamento de informação/dados [serviço
de informática][ informação, assessoria, consultoria
];fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca][
informação,
assessoria,
consultoria
];implantação de sistema [informática];implantação
de sistema [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de software de computador;
aluguel de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];criação e manutenção de
web sites para terceiros; dados (recuperação de -)
[informática];dados (recuperação de -) [informática][
informação, assessoria, consultoria ];instalação de
software de computador; instalação de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];manutenção (criação e -) de web sites para
terceiros[ informação ];criação de homepage[
informação, assessoria ];assistência técnica em
software; assistência técnica em software[
informação, assessoria, consultoria ];banco de dados
(aluguel de servidor de -, para terceiros);banco de
dados (aluguel de servidor de -, para terceiros)[
informação, assessoria, consultoria ];banco de dados
(serviços
de
desenvolvimento
de
-)
[informática];banco
de
dados
(serviços
de
desenvolvimento de -) [informática][ informação,
assessoria, consultoria ];suporte técnico em

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 537

informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados[ informação,
assessoria, consultoria ];computadores (aluguel de );computadores (aluguel de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão
física];conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física][ informação,
assessoria, consultoria ];pesquisa e desenvolvimento
[para
terceiros][
informação,
assessoria
];computação
gráfica
[serviços
de
informática];computação
gráfica
[serviços
de
informática][ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática];assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados
[serviço de informática][ informação, assessoria,
consultoria ];projeto de sistema de computador[
informação, assessoria ];serviço de senha bancária
(software);serviço de senha bancária (software)[
informação, assessoria, consultoria ];fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros);fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros)[ informação,
assessoria, consultoria ];elaboração [concepção] de
software de computador; elaboração [concepção] de
software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ];análise e processamento de dados
[serviço de informática];análise e processamento de
dados [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ];criação de software de
computação gráfica; criação de software de
computação
gráfica[
informação,
assessoria,
consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador
[informática][ informação, assessoria ];software de
computador (elaboração [concepção] de-);software
de computador (elaboração [concepção] de-)[
informação, assessoria, consultoria ];fornecimento
de mecanismos de busca para a internet
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "INDUSTRIAL OPERATIONS" E
"NETWORKS SYSTEMS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902792199 21/07/2010
Tit.ESTAÇÃO DAS FORMAS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03362073000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HUMANIDADES

Procurador: DE SOUZA, GUEUDEVILLE & CIA
LTDA
No.902792970 21/07/2010
400
Tit.RICARDO CNEIO ALVES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27885248895
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: U Need Prana
NCL(9) 41 academias [educação];academias
[educação][ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: PEDRO DE SIQUEIRA PEIXOTO
No.902793535 21/07/2010
Tit.FOCUS PUBLICIDADE LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04673330000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Cidade da Confecção

400

CFE(4) 11.7.3; 27.5.1
NCL(9) 41 planejamento de festas; congressos
(organização e apresentação de -);exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
conferências (organização e apresentação de );organização de exposições para fins culturais ou
educativos; produção de programas de rádio e
televisão; shows (produção de -);empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos];organização de competições [educação
ou
entretenimento];divertimento;
espetáculos
(serviços de -);entretenimento; entretenimento [lazer]
(informações sobre -);festas (planejamento de );organização e apresentação de congressos;
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];organização de concursos de
beleza;
desfile
de
moda
somente
para
entretenimento; concursos de beleza (organização
de -);organização e apresentação de conferências;
rádio e televisão (produção de programas de );assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONFECÇÃO"
Procurador: JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 representação comercial; assessoria,
consultoria e informação em serviços de recursos
humanos para empresas; comércio (através de
qualquer meio) de material de instrução e de ensino;
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG:
820908606.

No.902794086 22/07/2010
400
Tit.INTERVALE TELECOM LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12244449000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERVALE
NCL(9) 38 aluguel de modems; aparelhos de
transmissão de mensagens (aluguel de );telecomunicações (serviços de roteamento e
junção de -);telecomunicações (serviços de
roteamento e junção de -)[ consultoria ];informações
sobre telecomunicação; telefonia (serviços de );telefonia (serviços de -)[ consultoria ];assessoria
consultoria e informação em telecomunicação;
consultoria referente a implantação, operação,
gerenciamento
e
suporte
de
redes
de
telecomunicações e suas configurações; consultoria
referente a implantação, operação, gerenciamento e
suporte de redes de telecomunicações e suas
configurações[
consultoria
];fornecimento
de
conexões de telecomunicações para uma rede
mundial de computadores; fornecimento de
conexões de telecomunicações para uma rede
mundial de computadores[ consultoria ];comunicação
por terminais de computador; transmissão de filmes
de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação; transmissão de filmes de televisão
via cabo, satélite, rede de telecomunicação[
consultoria
];aluguel
de
equipamentos
de
telecomunicação; fornecimento de acesso a usuários

a uma rede mundial de computadores [provedores
de serviço];fornecimento de acesso a usuários a
uma rede mundial de computadores [provedores de
serviço][ assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902795252 22/07/2010
004
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC ONE
NCL(9) 38 serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação]; aluguel de equipamentos de
telecomunicação; aluguel de aparelhos de
transmissão de mensagens; radiocomunicação;
comunicação por terminais de computador; satélite
(transmissão por -); transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador; transmissão
[emissão] de sinal de telecomunicação por satélite;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902795465 22/07/2010
004
Tit.FÉRIAS RIO VIAGENS E TURISMO LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11428529000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Férias Turismo
NCL(9) 39 viagens (reservas para -); organização de
excursões; agências de turismo [exceto para
reservas de hotel]; transporte de passageiros;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902795511 22/07/2010
004
Tit.BIOMATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS NATURAIS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07801309000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACNESTOP
NCL(9) 03 pés (sabonetes antitranspirantes para os ); bronzeadoras (preparações -) [cosméticos];
sabonetes; cremes para clarear pele; cremes
cosméticos;
óleos
para
toalete;
sabonete
antitranspirante para os pés; água de lavanda; filtros
solares; perfumes; depilatórios (produtos -);
fragrâncias (mistura de -); adstringentes para uso
cosmético; toalete (produtos de-); sabonete
desodorante; óleos para uso cosmético; beleza
(máscaras de -); limpeza (leite de -) para toalete;
desodorante (sabonete -); produtos depilatórios;
descolorantes (produtos -); loções cosméticas
(lenços impregnados com -); talco para toalete;
sabonete para barbear; clarear (cremes para -) a
pele; água de cheiro; pele (cremes para clarear a -);
essenciais (óleos -); maquiagem para o rosto;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético; pele
(produtos cosméticos para cuidados da -); pomadas
para uso cosmético; sais de banho, exceto para uso
medicinal; maquiagem (produtos para remover -);
xampus; perfumaria (produtos de -); cosméticos;
maquiagem (pó para -); desodorantes para uso
pessoal; maquiagem (produtos para -); pó para
maquiagem; água de colônia; algodão para uso
cosmético;
sabonete
medicinal;
banhos
(preparações cosméticas para -); antitranspirantes
[produtos de toalete]; loções para uso cosmético;
lenços impregnados com loções cosméticas; leites
de limpeza para toalete;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: AMADEU GENNARI FILHO
No.902795635 22/07/2010
241
Tit.DANIELI E THETHE COMUNICACAO LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08410129000180
*REG C/ PAN 901269980.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902795732 22/07/2010

004
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Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC ONE
NCL(9) 45 consultoria em segurança; monitorização
de
alarmes
anti-roubo
e
de
segurança;
monitoramento e rastreamento de veículos e cargas,
contratação de guarda [serviços de segurança] ;
bloqueio de carro por satélite;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902795767 22/07/2010
004
Tit.BIOMATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS NATURAIS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07801309000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CRAVODERM BIOMATIKA
NCL(9) 03 filtros solares; limpeza (leite de -) para
toalete; talco para toalete; produtos depilatórios;
essenciais (óleos -); fragrâncias (mistura de -);
loções cosméticas (lenços impregnados com -);
perfumaria (produtos de -); óleos para toalete;
sabonete desodorante; cremes cosméticos; pó para
maquiagem; cremes para clarear pele; depilatórios
(produtos -); antitranspirantes [produtos de toalete];
desodorantes para uso pessoal; sabonetes; óleos
para limpeza; desodorante (sabonete -); água de
cheiro; água de lavanda; água de colônia;
maquiagem (produtos para -); sabonete medicinal;
maquiagem (pó para -); óleos para uso cosmético;
algodão para uso cosmético; óleo de lavanda; lenços
impregnados com loções cosméticas; sais de banho,
exceto para uso medicinal; maquiagem para o rosto;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético; leites
de limpeza para toalete; pele (produtos cosméticos
para cuidados da -); beleza (máscaras de -);
sabonete antitranspirante para os pés; cosméticos;
toalete (produtos de-); banhos (preparações
cosméticas para -); loções para uso cosmético;
pomadas para uso cosmético; adstringentes para
uso cosmético; xampus; clarear (cremes para -) a
pele; sabonete para barbear; pele (cremes para
clarear a -); bronzeadoras (preparações -)
[cosméticos]; maquiagem (produtos para remover -);
óleos essenciais; perfumes; descolorantes (produtos
-); pés (sabonetes antitranspirantes para os -);
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: AMADEU GENNARI FILHO
No.902795872 22/07/2010
004
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC TELEMETRIA
NCL(9) 37 instalação e reparo de alarme antifurto;
instalação, manutenção e reparo de máquinas;
instalação e reparação de alarme para veículo;
instalação e reparo de aparelhos elétricos;
manutenção de veículos;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902796046 22/07/2010
004
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC TELEMETRIA
NCL(9) 45 monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança] ; bloqueio de carro por satélite;
monitorização de alarmes anti-roubo e de
segurança; consultoria em segurança;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902796321 22/07/2010
241
Tit.VITORIA AGRONEGOCIOS E
COMERCIALIZAÇAO DE CEREAIS LTDA - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05813439000157
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*PEDS 826520626, 828740976, 829057013,
902099744 E 830571329.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902796712 22/07/2010
004
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IMOBILIZADOR DE VEÍCULOS
NCL(9) 37 instalação e reparação de alarme para
veículo; manutenção de veículos; instalação e
reparo de alarme antifurto; instalação e reparo de
aparelhos elétricos; instalação, manutenção e reparo
de máquinas;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902796771 22/07/2010
004
Tit.TOKO PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10792019000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Café Astoria
NCL(9) 30 café em pó; café solúvel;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: EDUARDO ANTUNES
No.902796879 22/07/2010
Tit.AP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85245660000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

400

CFE(4) 7.3.11; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.902797042 22/07/2010
004
Tit.CAFÉ DINIZ COMÉRCIO E
EMPREENDIMENTOS S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12050173000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CAFÉ BENIXX
NCL(9) 30 café em pó; café; extrato de café; café
não torrado; café (sucedâneos de -); café solúvel;
café em grão;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.902797069 22/07/2010
004
Tit.CAFÉ DINIZ COMÉRCIO E
EMPREENDIMENTOS S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12050173000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CAFÉ BNIZ
NCL(9) 30 café solúvel; café (sucedâneos de -); café
em pó; extrato de café; café não torrado; café em
grão; café;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.902797123 22/07/2010
004
Tit.GENFERTIL COMÉRCIO DE FERTILIZANTES
ORGÂNICOS LTDA EPP (BR/SP)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04231111000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GENESOLO
NCL(9) 01 adubo para agricultura; agricultura (adubo
para -); adubos nitrogenados; adubo composto;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: HEMERSON GABRIEL SILVA
No.902797174 22/07/2010
004
Tit.GENFERTIL COMÉRCIO DE FERTILIZANTES
ORGÂNICOS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04231111000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GENEBOM
NCL(9) 01 agricultura (adubo para -); adubos
nitrogenados; adubo para agricultura; adubo
composto;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: HEMERSON GABRIEL SILVA
No.902797239 22/07/2010
004
Tit.DE PHAEL & ASSOSSIADOS S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68154889000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PEAR
NCL(9) 09 aparelhos para transmissão de som;
televisão (aparelhos de -); telefones portáteis;
aparelho ou instrumento de publicidade; telefônicos
(transmissores -); aparelho de telecomunicação;
aparelho de cd para veículo; aparelho ou
instrumento de reprodução; aparelho, placa e
acessórios de telecomunicação; telefone (aparelhos
de -); som (aparelhos para reprodução de -);
aparelho de comunicação ; aparelho para jogo
adaptado para uso em televisão ; dvd, disco digital
de vídeo - aparelho; aparelho para cd;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: GAETANO MARESCA NETO
No.902797425 22/07/2010
004
Tit.RIMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE COURO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03433772000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RIMINI
NCL(9) 18 pasta de viagem; bolsas de mão; valises;
fios de couro; bolsas para campistas; faixas de
couro; correias de couro usadas a tiracolo; bolsas de
couro para embalagem; mochilas; maletas para
documentos; coleiras para animais; porta-cartão;
alças de valises; roupas (malas de -) para viagem;
couro (correias de -) usadas a tiracolo; tiras de
couro; bolsas de viagem; couro (fios de -); estojos de
cosméticos [nécessaire]; bolso (carteiras de -);
carteira para moeda; embalagem (bolsas de couro
para -); pastas [malas]; malas (alças de -); carteiras
de bolso; couro (cordões de -); malas de roupas para
viagem; correias de couro; porta-chaves [artigos de
couro]; chaveiro [artigo de couro, tipo carteira];
bolsas; cartão-couro [imitação de couro]; bolsas de
couro para ferramentas; malas de viagem; mochilas
escolares; porta nota; pastas escolares; cordões de
couro; correias de arreios; couro (tiras de -); enfeites
de couro para móveis;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902797654 22/07/2010
004
Tit.BAR ANTIGO LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07569872000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JOSÉ MENINO
NCL(9) 43 assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; auto-serviço (restaurantes de -);
restaurantes; assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; restaurantes; bar (serviços de -);
bar (serviços de -); assessoria, consultoria e
informações sobre restaurante; restaurantes de autoserviço; auto-serviço (restaurantes de -); autoserviço (restaurantes de -); bar (serviços de -);
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante;
restaurantes
de
auto-serviço;
restaurantes de auto-serviço; bar (serviços de -);
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restaurantes de auto-serviço; restaurantes; autoserviço (restaurantes de -);
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: CECÍLIA MARIA MANARA PEREIRA
No.902797727 22/07/2010
004
Tit.CERÂMICA AVANTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18775072000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Cerâmica Capitólio
NCL(9) 19 tijolos (barro para -); tijolos; telhas não
metálicas;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902797794 22/07/2010
Tit.CERÂMICA AVANTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18775072000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Telhas Capitólio
NCL(9) 19 telhas não metálicas;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: O PRÓPRIO.

NCL(9) 04 velas para árvores de natal; velas
[iluminação]; velas perfumadas;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: CGM ASSESSORIA LTDA.
No.902798448 23/07/2010
004
Tit.UNART COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08700680000320
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CARAMELLA CAFÉ
NCL(9) 43 cafeterias; lanchonetes; bar (serviços de ); cyber-café [restaurante];
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: O PRÓPRIO.

004

No.902797824 22/07/2010
004
Tit.NEVES & RICARDO LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07777388000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PORTAL SOLIDÁRIO
NCL(9) 16 reproduções gráficas; impressas
(publicações -); almanaques; revistas [periódicos];
brochuras; jornais; periódicos;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE
No.902797891 22/07/2010
004
Tit.CT8 AGENCIA DE MARKETING, PUBLICIDADE
E COMUNICAÇÃO ON LINE LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12213372000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: casatoda
NCL(9) 35 agências de publicidade; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet; publicidade; agências de propaganda;
publicidade on-line em rede de computadores;
propaganda;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902797972 22/07/2010
004
Tit.EDITORA ROCCO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42444703000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Roccoaudio
NCL(9) 41 livros (publicação de -); publicação on-line
de livros e jornais eletrônicos; publicação de livros;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902798243 23/07/2010
004
Tit.D.H. DOS SANTOS ACESSÓRIOS - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10662388000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FULL SAVER
NCL(9) 12 automóveis (para-sóis adaptados para -);
conversor de torque para veículos terrestres;
automóvel (chassi de -); carros motorizados;
veículos (motores para -) terrestres; carros
esportivos; automóveis; propulsores a hélice para
barcos; silenciosos para veículos; elétricos (veículos
-); propulsores de hélice; bombas de ar [acessórios
de veículos];
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902798286 23/07/2010
004
Tit.FÁBRICA DE VELAS GLOBO LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11388185000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VELAS GLOBO CHAMMA

No.902798456 23/07/2010
004
Tit.ALCIONE DONISETE MOTA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85170314000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACAM - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE
ASSISTÊNCIA AO MUCOVISCIDÓTICO
NCL(9) 45 representação, diante da administração
pública ou de entidades privadas, de associados,
grupos civis organizados ou da sociedade civil para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902798464 23/07/2010
004
Tit.AMBITEC LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00679427000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO AMBIPAR
NCL(9) 35 organização e administração de empresa;
administração de holding [tipo de empresa];
assessoria em gestão de negócios; gestão
(consultoria em -) de negócios; administração de
holding [tipo de empresa]; administração de holding
[tipo de empresa]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -); consultoria em organização de
negócios; assessoria em gestão comercial ou
industrial;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: ITAMARATI PATENTES E MARCAS
LTDA.
No.902798545 23/07/2010
004
Tit.AMBITEC LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00679427000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES
NCL(9) 35 administração de holding [tipo de
empresa]; administração de holding [tipo de
empresa]; administração de holding [tipo de
empresa]; consultoria em organização de negócios;
negócios (consultoria em gestão e organização de -);
assessoria em gestão comercial ou industrial; gestão
(consultoria em -) de negócios; assessoria em
gestão de negócios; organização e administração de
empresa;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: ITAMARATI PATENTES E MARCAS
LTDA.
No.902798596 23/07/2010
004
Tit.JPF COSTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09377662000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GUARNITAL
NCL(9) 17 gaxetas; fita isolante; tecidos isolantes;
vedação (anéis de -); anéis de vedação; vedação
(juntas de -); juntas de vedação; isolantes (materiais
-); isolantes; gaxetas para vedação;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: ITAMARATI PATENTES E MARCAS
LTDA.
No.902798618 23/07/2010
Tit.EDITORA PINI LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60859519000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

004

Marca: INFRAESTRUTURA URBANA
NCL(9) 16 publicações impressas; jornais; revistas
[periódicos]; livros; impressas (publicações -);
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: ITAMARATI PATENTES E MARCAS
LTDA.
No.902798669 23/07/2010
400
Tit.COOPERATIVA JURITI (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84093137000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JURACI
NCL(9) 30 farinha de arroz [para uso alimentar];
Procurador: PROMARK MARCAS & PATENTES
LTDA ME
No.902798731 23/07/2010
004
Tit.CORTICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS
CIRÚRGICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69069904000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CORTICAL
NCL(9) 10 próteses; médicos (aparelhos e
instrumentos -); estojos de instrumentos para
médicos e cirurgiões; fios guia médicos; aparelho ou
instrumento médico; cirúrgicos (aparelhos e
instrumentos -); fios [cirúrgicos]; artigos ortopédicos;
ortodônticos (aparelhos -); implantes cirúrgicos
[materiais artificiais];
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: PAULO SÉRGIO CALIXTO MENDES
No.902798847 23/07/2010
004
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IMOBILIZADOR DE VEÍCULOS
NCL(9) 38 serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação]; transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador; aluguel de
equipamentos de telecomunicação; transmissão
[emissão] de sinal de telecomunicação por satélite;
aluguel de aparelhos de transmissão de mensagens;
radiocomunicação; satélite (transmissão por -);
comunicação por terminais de computador;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902798863 23/07/2010
004
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IMOBILIZADOR DE VEÍCULOS
NCL(9) 45 consultoria em segurança; monitoramento
e rastreamento de veículos e cargas, contratação de
guarda [serviços de segurança] ; monitorização de
alarmes anti-roubo e de segurança; bloqueio de
carro por satélite;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902798960 23/07/2010
004
Tit.BIOMATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS NATURAIS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07801309000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ICEHOT BIOMATIKA
NCL(9) 03 loções capilares; loções cosméticas
(lenços impregnados com -); loções para uso
cosmético; beleza (máscaras de -); água-de-toalete;
pomadas para uso cosmético; água de colônia;
bronzeadoras (preparações -) [cosméticos]; óleo de
lavanda; limpeza (leite de -) para toalete; água de
cheiro; óleos para uso cosmético; sabonete
desodorante; pele (cremes para clarear a -); hálito
(pulverizadores para perfumar -); sabonetes; creme,
pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e para
limpeza da pele, orgânico, inorgânico e sintético;
maquiagem (produtos para -); dentifrícios; xampus;
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antitranspirantes [produtos de toalete]; maquiagem
para o rosto; anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal; pés (sabonetes antitranspirantes para os ); barbear (produtos para -); leites de limpeza para
toalete; desodorantes para uso pessoal; adesivos
(substâncias -) para uso cosmético; óleos
essenciais; desodorante (sabonete -); essenciais
(óleos -); limpeza de próteses dentárias (produtos
para -); óleos para limpeza; sabonete para barbear;
óleos para toalete; produtos depilatórios; perfumaria
(produtos de -); pulverizadores para perfumar hálito;
banhos (preparações cosméticas para -); algodão
para fins cosméticos (hastes com pontas de -);
perfumes; óleos para perfumes e essências;
cosméticos; depilatórios (produtos -); aromáticos
[óleos essenciais]; pele (produtos cosméticos para
cuidados da -); água de lavanda; lenços
impregnados com loções cosméticas; água
dentifrícia; clarear (cremes para -) a pele; talco para
toalete; loções pós-barba; toalete (produtos de-);
cremes cosméticos; fragrâncias (mistura de -);
sabonete antitranspirante para os pés; sais de
banho, exceto para uso medicinal; unhas (produtos
para o cuidado das -);
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: AMADEU GENNARI FILHO
No.902798987 23/07/2010
004
Tit.BRASCOM HOME TELEMARKETING LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04914296000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BELAVITTA
NCL(9) 29 alimentos à base de vegetais
fermentados [kimichi]; cápsula de gelatina pura para
uso alimentar; cápsula de cartilagem de tubarão para
complemento alimentar; cápsula de óleo vegetal
para uso alimentar; preparados, complementos e
suplementos alimentares à base de albumina;
cápsula de alga marinha para uso alimentar;
complemento/ suplemento alimentar à base de
frutas [não medicinal]; preparados, complementos e
suplementos alimentares à base de proteína;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902799061 23/07/2010
004
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SITE MERCADO SEGURADOR
NCL(9) 42 estudos para projetos técnicos;
elaboração [concepção] de software de computador;
manutenção de software de computador; instalação
de software de computador; hardware de
computador (consultoria em -); projeto de sistema de
computadores; análise de sistemas [informática];
aluguel de software de computador;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902799118 23/07/2010
004
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SITE MERCADO SEGURADOR
NCL(9) 45 monitorização de alarmes anti-roubo e de
segurança; monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança] ; consultoria em segurança; bloqueio
de carro por satélite;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902799169 23/07/2010
Tit.CORREIAS MERCURIO SA INDUSTRIA E
COMERCIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50937564000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MONITRANS

004

NCL(9) 07 correias transportadoras [peças de
máquinas]; correias transportadoras; correias para
transportadores;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: CONTINENTAL MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.902799177 23/07/2010
004
Tit.BIOMATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS NATURAIS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07801309000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STOP CARIE
NCL(9) 03 cremes para polir; branquear (sais para -);
hálito (pulverizadores para perfumar -); tártaro
(produto para a remoção do -) para uso doméstico;
pomadas para uso cosmético; próteses dentárias
(preparações para limpeza de -); polimento de
próteses dentárias (produtos para -); dentifrícios;
líquido, creme e pó para limpeza do dente; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal; pulverizadores para perfumar hálito;
cosméticos; próteses dentárias (produtos para
polimento de -); creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; água dentifrícia;
cremes cosméticos; toalete (produtos de-); dentifrício
e composto fluorado usado na higiene bucal de
animal;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: AMADEU GENNARI FILHO
No.902799231 23/07/2010
004
Tit.EDULIFE S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7505710
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EDULIFE
NCL(9) 42 projeto de sistema de computadores;
instalação de software de computador; consultoria
em hardware de computador; aluguel de software de
computador; computadores (aluguel de -); software
de computador (manutenção de -); pesquisa e
desenvolvimento [para terceiros]; software de
computador (atualização de -);
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.902799304 23/07/2010
004
Tit.SUPERDELLI COMESTÍVEIS FINOS S/A
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35881333000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MEGA BOX
NCL(9) 33 bebidas destiladas; aguardente de arroz;
bebidas alcoólicas contendo frutas; mosto de pêra
[vinho de pêra]; extratos alcoólicos; aguardente
destilada de vinho ou de suco de frutas; aperitivos *;
uísque; rum; menta (licores de -); sidra; destiladas
[bebidas alcoólicas] [espirituosas]; mulso [hidromel];
licores; aguapé; gim; hidromel [mulso]; coquetéis *;
digestivos [licores e destilados]; quirche [kirsch];
bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; amargas
(bebidas -); extratos de fruta [alcoólicos]; arroz
(aguardente de -); anis [licor]; destiladas (bebidas -);
anisete [licor de anis]; áraque [araca]; frutas (bebidas
alcoólicas contendo -); vodca; araca [áraque]; saquê;
alcoólicas (bebidas -) [exceto cerveja]; vinho;
essências alcoólicas; curaçau;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS
No.902799606 23/07/2010
004
Tit.VISUSTV, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7505795
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VISUSTV
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para suporte de registro magnético;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a

reprodução de som ou imagens; importaçãoexportação (agências de -); comércio (através de
qualquer meio) de equipamento de processamento
de dados e computadores; representação comercial;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: ALGO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.
No.902799720 23/07/2010
004
Tit.TRIBUNE IMPERIUS PORTAL LIVRE ARBITRIO
- TEAJ TRIBUNAL ESPECIAL DE ARBITRAGENS
JURIDICAS S/S LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09422050000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TEAJ TRIBUNAL ESPECIAL DE
ARBITRAGENS JURIDICAS
NCL(9) 45 serviços jurídicos; arbitragem (serviços de
-);
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: ALBANEZ BASTOS, VICENTE &
ASSOCIADOS S/C LTDA
No.902799762 23/07/2010
004
Tit.SUPERDELLI COMESTÍVEIS FINOS S/A
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35881333000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MEGA BOX
NCL(9) 28 chamariz (apito -); jogos (bolas para -);
cinto de segurança para alpinistas; malha (jogo da -);
bonecas; cordas de tripa para raquetes; teatro
(máscaras de -); taco de bilhar (pontas de -);
almofadas de proteção [partes de vestimentas
desportivas]; brinquedo (máscaras de -); bolinhas de
sabão [brinquedo]; trotes (artigos para -); paintball
(munição para armas de -) [artigos desportivos];
cavalo de balanço; piñatas; cartões para bingo; párapente; aparelhos para reabilitação; pombos de barro
[alvos]; pombo de barro (lançador de -); bastões para
jogos [tacos]; patins em linha; discos para esportes;
trela [correia] para pranchas de surfe; árvores de
natal (decorações para -) [exceto iluminações e
confeitos]; decorações para árvores de natal [exceto
iluminações e confeitos]; bicicletas fixas para
exercícios de ginástica; pranchas de surfe (bolsas
para esquis e -); damas (tabuleiro para -); balanços;
argolas (jogos de -); botas com patins; raspadores
para esquis; pranchas de surfe; bolas de gude para
jogos; esgrima (máscaras para -); patins para gelo;
pelúcia (ursos de -); bombons com bombinhas; jogos
automáticos exceto os adaptados para uso apenas
com aparelhos de televisão; exercícios físicos
(aparelhos para -); marionetes; máquinas de
entretenimento automáticas, operadas por moedas;
alvos; esquis e pranchas de surfe (bolsas para -);
quartos de bonecas; arcos [arco e flecha]; luvas de
boxe; bilhar (tacos de -); brinquedos; casas de
bonecas; bilhar (tabelas de -); modelos de veículos
[miniaturas]; jogo (balões de -); bilhar (mesas de -)
operadas por moedas; quebra-cabeça de armar;
móbiles [brinquedos]; baralho (cartas de -); prancha
de body-board; luvas para jogos; varas de pescar;
bolas para jogos; asas-delta; fantoches; rodas
(patins com -); dados; fichas para jogos; grama
(instrumentos para recolocar tufos de -) [golfe]; iscas
artificiais para pesca; bóias para pesca; bonecas
(mamadeiras de -); velas (suportes para -) para
árvores de natal; extensores peitorais para
exercícios; truques (artigos para -); brinquedos
(pistolas de -); raquete para neve [calçado]; armas
de paintball [artigos desportivos]; aparelhos para
musculação; cera para esquis; redes para
borboletas; carretéis para pesca; brinquedos de
pelúcia; esgrima (luvas para -); máscaras para
esgrima; anzóis para peixe; cotoveleiras [artigos
esportivos]; raquetes (cordas de tripa para -);
raquetes; dados (copos para jogos de -); blocos de
armar [brinquedos]; tacos de bilhar; jogos *;
batedores (luvas para -) [acessórios para jogos];
roleta (rodas de-); instrumentos para recolocar tufos
de grama [golfe]; tabuleiros de xadrez; arpões (lança
-) [artigos desportivos]; miniaturas de veículos; armar
(blocos de -) [brinquedos]; bolas de bilhar; windsurfe
(arreios para -); linhas para pesca; futebol de salão
(mesas para -); tênis (lançador de bolas de -); tacos
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de hóquei; luvas para esgrima; peles de foca
[revestimentos de esquis]; jogos (ferraduras com -);
tacos para jogos; patins (botas com -); boxe (luvas
de -); esquis aquáticos; esquis (revestimentos de -);
balões de jogo; esgrima (armas para -); tabuleiros de
damas; objetos para festas; neve artificial para
árvores de natal; jogos de tabuleiro; esquis de surfe;
cartas de baralho; jogos eletrônicos, exceto aqueles
adaptados para uso apenas com aparelhos de
televisão; arco e flecha (material para -); jogos
(fichas para -); gamão; mesas para tênis de mesa;
sinos para árvores de natal; copos para jogos de
dados; bonecas (roupas de -); sarrico [rede para
pesca]; xadrez; pipas [papagaios]; apetrechos de
pesca; sensores de mordida [material de pesca];
cordas para raquetes; blocos de partida [para
esportes]; cilindros de bicicletas fixas para
exercícios; lança-arpões [artigos desportivos];
indicadores de mordida [material de pesca]; nassas
[equipamento de pesca]; brinquedos para animais de
estimação; caça ou pesca (chamariz para -); pontas
de taco de bilhar; luvas de beisebol; pranchas
skates; armas para esgrima; boliche (maquinaria e
aparelhos para -); construção (jogos de -); mah-jong;
máscaras de brinquedo; cintos de
halterofilia
[artigos desportivos]; proteção (almofadas de -)
[partes de vestimentas desportivas]; árvores de natal
(suportes para -); salão (jogos de -); sacos de golfe,
com ou sem rodinhas; escorregas [brinquedos];
bolsas para esquis e pranchas de surfe; patinetes;
dardos; peixe (anzóis para-); tripa para pesca;
confete; pistolas (espoletas para -) [brinquedos];
bonecas (quartos de -); estilingue [atiradeira];
exercício (bicicletas fixas para -); esquis (cera para ); esquis (arestas de -); ginástica (aparelhos de -);
veículos de brinquedo de controle remoto; raquetes
(cordas para -); sacos de críquete; bombinhas
(bombons com -); arestas de esquis; floretes para
esgrima; apito-chamariz; carrossel de parque de
diversões; alpinismo (cinto de segurança para -);
windsurfe (mastro para -); joelheiras [artigos
desportivos]; golfe (luvas de -); espoletas para
pistolas [brinquedos]; nadadeiras para natação;
redes para esportes; máscaras de teatro; pinos de
jogo de boliche; lançador de pombo de barro; mesas
para futebol de salão; trampolins [artigos
desportivos]; esquis; bilhar (marcadores de -);
halterofilia (cintos de -) [artigos desportivos]; redes
para tênis; piões [brinquedos]; pranchas à vela;
chocalhos [brinquedos]; controle remoto (veículos de
brinquedo de -); mesas de bilhar; quilhas [jogo];
patins com rodas; arreios para windsurfe;
prestidigitadores (equipamentos de -); pés-de-pato
[nadadeiras para natação]; sacos de bater
[pugilismo]; paintball (armas de -) [artigos
desportivos]; veículos (modelos de -) [miniaturas];
chamariz para caça ou pesca; luvas de golfe;
halteres; dominós; carretéis para pipas [papagaios];
culote do cartucho de metal [brinquedos]; esquis
(fixadores de -) [calços de segurança]; bingo (cartões
para -); bolas de jogo; caneleiras [artigos
desportivos]; mesas de bilhar operadas por moedas;
bolas pequenas para jogos; damas (jogo de -);
revestimentos de esquis; bicicletas fixas para
exercícios (cilindros de -); bicicletas fixas para
exercícios; discos volantes [brinquedos]; giz para
tacos de bilhar; bolas de neve; caleidoscópio; camas
de bonecas; gelo (patins para -); beisebol (luvas de ); veículos de brinquedos; jogos de salão;
mamadeiras de bonecas; marcadores de bilhar;
gude (bolas de -) para jogos; árvores de natal de
material sintético; bilhar (pontas de taco de -); tênis
de mesa (mesas para -); petecas; mastro para
windsurfe; trenós [artigos desportivos]; musculação
(aparelhos para -); trenó duplo; bastões de balizas;
jogo de damas; tufos de grama (instrumentos para
recolocar -) [golfe]; pistolas de brinquedos; ar
(pistolas de -) [brinquedos]; câmaras de ar de bolas
para jogos; borboletas (redes para -); golfe (tacos de
-); tacos de golfe; resina utilizada por atletas;
exercícios (extensores para -); pesca (apetrechos de
-); piscinas [brinquedos];
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS
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No.902800043 23/07/2010
004
Tit.BLK SISTEMAS FINANCEIROS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09477474000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ROBOBROKERS
NCL(9) 42 elaboração [concepção] de software de
computador; atualização de software de computador;
conversão de dados e programas de computador
[exceto conversão física]; análise de sistemas
[informática]; projeto de sistema de computadores;
análise de sistemas [informática]; conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão física]; programação de computador
[informática];
manutenção
de
software
de
computador;
manutenção
de
software
de
computador;
programação
de
computador
[informática]; análise de sistemas [informática];
elaboração [concepção] de software de computador;
aluguel de software de computador; manutenção de
software de computador; atualização de software de
computador; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física]; elaboração
[concepção] de software de computador; instalação
de software de computador; programação de
computador [informática]; projeto de sistema de
computadores; análise de sistemas [informática];
instalação de software de computador; projeto de
sistema de computadores; conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão física];
aluguel de software de computador; elaboração
[concepção]
de
software
de
computador;
programação de computador [informática]; instalação
de software de computador; atualização de software
de computador; aluguel de software de computador;
instalação de software de computador; manutenção
de software de computador; projeto de sistema de
computadores; atualização de software de
computador; aluguel de software de computador;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: CONTINENTAL MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.902800078 23/07/2010
004
Tit.TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ON VIDEO
NCL(9) 09 radiotelefonia (aparelhos para -);
telefones portáteis; central telefônica; cabos de fibra
óptica; secretária eletrônica (aparelhos de -);
receptores de telefone; aparelho de comunicação ;
telefone (aparelhos de -); aparelho, placa e
acessórios de telecomunicação; transmissores
[telecomunicação]; intercomunicação (aparelhos
para -); telefônicos (transmissores -); canais
acústicos;
fios
telefônicos;
aparelho
de
telecomunicação;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902800108 23/07/2010
004
Tit.INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01263896000407
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Zecológico
NCL(9) 35 material publicitário (atualização de -);
publicidade; clipping (serviços de -); material
publicitário (atualização de -); distribuição de material
publicitário; distribuição de material publicitário;
clipping (serviços de -); publicidade;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902800175 23/07/2010
004
Tit.RELTHY LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58884735000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SILIMARIN
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

No.902800256 23/07/2010
004
Tit.ATOALL'S PROMOÇÕES E EVENTOS E. S/C
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03882429000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACÚSTICO GOSPEL
NCL(9) 41 televisão (programas de entretenimento
de -); televisão e rádio (produção de programas de ); gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio); rádio e televisão (produção de programas
de -); empresário [organização e produção de
espetáculos]; rádio (programas de entretenimento de
-);
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902800426 23/07/2010
004
Tit.COMERCIO E REBENEFICIAMENTO DE
CEREAIS MERCOSUL LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02018294000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAFRAMIL
NCL(9) 31 feijão [grão, produto agrícola in natura];
fava de feijão [in natura]; broto de feijão;
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902800787 23/07/2010
004
Tit.ATA ASSESSORIA INDUSTRIA E COMERCIO
DE TENSOATIVOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55420970000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SURFATA DISPERSE
NCL(9) 01 molhar (preparações para -) para uso na
indústria têxtil; separação de óleo (substâncias
químicas para -); aditivos químicos para óleos;
éteres *; detergentes para uso em processos de
manufatura; aditivos químicos para lama de furação;
tintas (preparações químicas para fabricação de -);
antiestáticas (preparações -), exceto para uso
doméstico; couro (substâncias químicas para
impregnação
de
-);
emulsificadores;
couro
(substâncias químicas para renovar -); aditivos
químicos para combustível; industriais (substâncias
químicas -); esmalte (preparações químicas, exceto
pigmentos, para fabricação de -); orgânicas
(substâncias químicas para branquear matérias -);
inseticidas (aditivos químicos para -); aditivos
químicos para inseticidas; lecitina [matéria-prima];
condensação (preparações químicas de -); sabão
[metálico] para uso industrial; agentes tensioativos;
floculantes;
silicones;
concreto
(substâncias
químicas para aeração de -); lamas de furação
(aditivos químicos para -); substâncias químicas para
agricultura, exceto fungicidas, herbicidas, inseticidas
e parasiticidas; aditivos químicos para fungicidas;
dispersantes para óleo; agricultura (substâncias
químicas para -), com exceção dos fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas; glicerídeos;
dispersantes para petróleo; reagentes químicos,
exceto para uso médico ou veterinário; couro
(substâncias químicas para impermeabilização de -);
dispersões
de
matérias
plásticas;
bases
[preparações químicas]; pigmentos (preparações
químicas para fabricação de -);
*PARA PUBLICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902801139 23/07/2010
Tit.ADIT DO NORDESTE LTDA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02399455000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ADIT DO NORDESTE ARGAMASSAS
COLANTES E REJUNTES

400
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00940095000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOMPAR

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 19 argamassa para construção; cimento *
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ARGAMASSAS COLANTES" E
"REJUNTES".
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.902801287 23/07/2010
004
Tit.PAÚBA IMÓVEIS DE LAZER LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55706048000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CHEQUE FÉRIAS
NCL(9) 43 acomodações temporárias (reservas de ); reservas em hotéis; reservas de acomodações
temporárias;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: MAYA GARCIA CÂMERA
No.902801830 23/07/2010
004
Tit.EMERSON CARLOS ANGELO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00549152000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FIRST LEVEL
NCL(9) 25 polainas; cachecóis; lingerie (fr.); bonés;
roupas de banho; camisas; bermudas; ligas;
macacões; confeccionado (vestuário -); roupa para
ginástica; jaquetas; túnicas; sobretudos [vestuário];
coletes; cintas [roupa íntima]; pijamas; roupa de
baixo; roupa íntima; gorros; gravatas; ternos;
corpete; uniformes; camisetas; sutiãs; luvas
[vestuário]; vestuário *; paletós; calças; camisola;
trajes; robe; blazers [vestuário]; togas; capuzes
[vestuário]; casacos [vestuário]; toucas de banho;
baby-doll; faixas [vestuário]; espartilhos; suéteres;
cuecas; roupões de banho; meias; ceroulas;
pulôveres; saias; sungas; gabardines [vestuário];
bandanas; xales; combinações [vestuário];
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902802011 23/07/2010
004
Tit.M.O.R. COM SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO
LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03085855000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HIT OR MISS
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; franchising (venda e licenciamento
de -), tratando-se de administração de negócios em
franchising; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; importaçãoexportação (agências de -); comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
agenciamento de mercadoria [intermediação];
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: LUIZ AUGUSTO DAS NEVES GONDIN
No.902802259 24/07/2010
Tit.P. PASSAFARO SOBRINHO ME (BR/PR)

400

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 automação industrial [instalação e
manutenção de máquinas];aplicação de tinta e
impermeabilizante; desentupimento e limpeza de
cano e tubulação; assessoria, consultoria e
informação
em
supervisão
de
construção;
manutenção de equipamentos elétricos
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.902802275 24/07/2010
Tit.EMMANUELLE GONIK (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07797883700
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Bolimbola Box

CFE(4) 1.1.5
NCL(9) 41 planejamento
(planejamento de -)
Procurador: O PRÓPRIO.

de

festas;

400

festas

No.902802445 25/07/2010
400
Tit.AEROBYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E
AERONÁUTICOS LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07236071000137
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.7.25
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia; engenharia
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902802739 26/07/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA APC (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76659820000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: lumen fm

CFE(4) 26.2.5; 26.7.25
NCL(9)
38
bbs
[serviços
de
telecomunicação];radiodifusão
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FM".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902802755 26/07/2010
400
Tit.JMB INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11364836000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TERRAMAXX SOLUÇÕES EM
IMPLEMENTOS FLORESTAIS

CFE(4) 5.1.1; 15.7.3; 26.2.7; 27.5.1; 29.1.15
NCL(9)
07
motorizados
(subsoladores
);subsoladores motorizados; agrícolas (máquinas -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOLUÇÕES EM IMPLEMENTOS
FLORESTAIS".
Procurador: WAGNER JOSÉ FAFA BORGES
No.902802798 26/07/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA APC (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76659820000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: lumen tv

CFE(4) 26.2.5; 26.7.25
NCL(9) 38 noticiário [serviço de transmissão de ];telecomunicações
(informações
sobre
);televisionamento
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TV".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902802828 26/07/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA APC (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76659820000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO lumen DE COMUNICAÇÃO
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CFE(4) 26.2.5; 26.7.25
NCL(9)
38
bbs
[serviços
de
telecomunicação];agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão
de
informações);telecomunicações (informações sobre )
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRUPO DE COMUNICAÇÃO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902802887 26/07/2010
400
Tit.JMB INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11364836000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TERRAMAXX SOLUÇÕES EM
IMPLEMENTOS FLORESTAIS

CFE(4) 5.1.1; 15.7.3; 26.2.7; 27.5.1; 29.1.15
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos agrícolas não manuais; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOLUÇÕES EM IMPLEMENTOS
FLORESTAIS".
Procurador: WAGNER JOSÉ FAFA BORGES
No.902803158 26/07/2010
400
Tit.SOCIEDADE EDUCACIONAL PRO MASTER
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81233389000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRÓ MASTER VESTIBULARES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 academias [educação];academias
[educação][ informação, assessoria, consultoria
];educação (serviços de -);educação (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];empréstimos de
livros [biblioteca];empréstimos de livros [biblioteca][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação ensino; assessoria,
consultoria e informação ensino[ informação,
assessoria, consultoria ];bibliotecas [empréstimo de
livros];bibliotecas [empréstimo de livros][ informação,
assessoria, consultoria ];psicotécnicos (testes,
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exames, provas) para orientação vocacional;
psicotécnicos (testes, exames, provas) para
orientação vocacional[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução];assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução][ informação,
assessoria, consultoria ];instrução (serviços de );instrução (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];psicotécnico; teste, exame e prova para
orientação vocacional; psicotécnico; teste, exame e
prova para orientação vocacional[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino];assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino][
informação, assessoria, consultoria ];educação
(informações
sobre
-)
[instrução];educação
(informações sobre -) [instrução][ informação,
assessoria, consultoria ];ensino (serviços de );ensino (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria
];informações
sobre
educação
[instrução];informações sobre educação [instrução][
informação, assessoria, consultoria ];curso de
ciências ocultas; curso de ciências ocultas[
informação, assessoria, consultoria ];curso técnico
de formação; curso técnico de formação[ informação,
assessoria, consultoria ];cursos livres [ensino];cursos
livres [ensino][ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "PRÓ MASTER" E
"VESTIBULARES" ISOLADAMENTE.
Procurador: ELSI LUISA PARRON BUIAR
No.902803689 26/07/2010
400
Tit.PACO JEANS CONFECÇÕES LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12162562000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PAILON
NCL(9) 25 praia (roupas de -);faixas para a cabeça
[vestuário];robe;
suéteres;
togas;
aventais
[vestuário];malhas [vestuário];pijamas; camisetas;
confeccionado (vestuário -);roupas de fantasia;
túnicas; vestuário *;anáguas; bonés; cintos
[vestuário];combinações
[vestuário];pulôveres;
roupas de banho; roupas de imitação couro; roupões
de banho; suspensórios; ternos; cachecóis; camisas;
coletes; cuecas; gravatas; roupa de baixo; trajes;
turbantes; xales; blazers [vestuário];calçados
*;calças; roupa íntima; roupa para ginástica; roupas
de couro; sobretudos [vestuário];uniformes; véus
[vestuário];bandanas; capotes; enxovais de bebês;
jaquetas; macacões; meias; saias; agasalhos para
as mãos; bermudas; faixas [vestuário]
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.902804820 26/07/2010
400
Tit.SUN BLOOM PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02067055000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PLANET COSMETICS
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'COSMETICS'.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902807544 27/07/2010
004
Tit.ANJO GABRIEL CONFECCOES LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10607218000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Anjo Gabriel
NCL(9) 25 roupa para ginástica [colante]; calça
(fraldas -); malhas [vestuário]; jaquetas; camisas;
calças compridas; ginástica (roupa para -) [colante];
calças; camisas (palas para -); cuecas; camisetas;
camisa (punho de -); camisas (peitilhos de -);
sobretudos [vestuário]; casacos [vestuário]; artigos
de malha [vestuário]; bonés; roupa para ginástica;
bermudas; camisetas (peitilhos de -); vestuário *;
saias; fantasia (roupas de -); pijamas; roupa íntima;

*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902808931 27/07/2010
004
Tit.CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES S
& S LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11962576000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTO ESCOLA TRANSFORMAÇÃO
NCL(9) 41 educação (informações sobre -)
[instrução];
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902809300 27/07/2010
400
Tit.HILDES & CAIO ASSESSORIA E COMÉRCIO
INTERNACIONAL LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01440179000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HILDES & CAIO

CFE(4) 1.5.4; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria em gestão de negócios;
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação];importação-exportação (agências de
-);serviços de fatura (ompi) [emissão de notas
fiscais]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
FIGURA DO MAPA MUNDI.
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.902809857 27/07/2010
004
Tit.ANDRÉ LUIZ EGYDIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01062687833
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RISO METÁLICO
NCL(9) 44 odontologia; odontologia [cirurgiãodentista];
odontologia
[cirurgião-dentista];
odontologia
[cirurgião-dentista];
odontologia;
odontologia;
odontologia
[cirurgião-dentista];
odontologia;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.902809997 28/07/2010
400
Tit.JP COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04130939000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AVENTURE AV

CFE(4) 26.1.6; 26.1.18; 26.4.2; 26.4.10; 27.5.1
NCL(9) 25 roupa para ginástica; aventais
[vestuário];bermudas;
blazers
[vestuário];boné;calças;
chinelo
[vestuário
comum];vestuário *;banho (calções de -);calças
compridas; capuzes [vestuário];ciclistas (vestuário
para -);calçados *;banho (sandálias de -);banho
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(toucas de -);calçados em geral *;camisetas; roupa
íntima; banho (chinelos de -);camisas; calçado
esportivo; camisola; praia (roupas de -);banho
(roupas de -);casacos [vestuário];chapéus, bonés
etc;
sungas;
sutiãs;
artigos
de
malha
[vestuário];banho (roupões de -);botas *;bermuda
para prática de esporte; biquíni
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902810340 28/07/2010
004
Tit.TOKO PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10792019000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Café Giorno
NCL(9) 30 café em pó; café solúvel;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: EDUARDO ANTUNES
No.902810421 28/07/2010
004
Tit.TOKO PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10792019000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Café Speciale
NCL(9) 30 café solúvel; café em pó;
*PARA INSERÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO, OMITIDA
QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO.
Procurador: EDUARDO ANTUNES
No.902812386 28/07/2010
Tit.DERMO FORMULAÇÕES FARMACIA DE
MANIPULAÇÃO LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07922431000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DERMO FORMULAÇÕES

400

CFE(4) 5.3.13; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 05 albumina (alimentos à base de -) para uso
medicinal; anéis anti-reumáticos; anti-sépticos bucais
para uso medicinal; gravidez (preparações químicas
para diagnóstico de -);higiênicos (absorventes -)
para menstruação; hormônios para uso medicinal;
loções farmacêuticas (lenços impregnados com );loções para uso farmacêutico; mineral (água -) para
uso medicinal; preparações farmacêuticas para
combate à caspa; preparações para hemorróidas;
químicos (reagentes -) para uso medicinal ou
veterinário; remédios antitranspirantes para os pés;
sais para uso medicinal; soluções para lentes de
contato; tônicos [medicamento];vacinas; balsâmicas
(preparações -) para uso medicinal; esparadrapos
para uso medicinal; estojos de primeiros socorros
[completos];calças higiênicas para menstruação;
colírios; compressas; gel anti-séptico para o combate
ao vício do fumo; expectorante; faixa para uso
cirúrgico ou curativo; protetor para cotovelo e
calcanhar [uso terapêutico];vasodilatador; vitamina e
sais minerais; xampu para animal com finalidade
terapêutica; câncer [medicamento para o tratamento
de -];bálsamo e óleo descongestionante nasal e
bronquial para uso externo; banho de espuma
(preparações para - ), para uso medicinal; loção para
assepsia pré-cirúrgica; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; abrasivos dentários; algodão para uso
medicinal; antiparasitas (coleiras -) para animais; ar
(preparações para perfumar o -);germicidas;
herbicidas;
incenso
repelente
de
insetos;
incontinentes (fraldas higiênicas para -);leite maltado
(bebidas de -) para uso medicinal; lupulina para uso

farmacêutico; medicinais (bebidas -);protetores para
seios [amamentação];químicas (preparações -) para
uso
farmacêutico;
químico-farmacêuticas
(preparações
-);solventes
para
remover
esparadrapo; tabaco (cigarros sem -), para uso
medicinal;
tinturas
para
uso
medicinal;
bacteriológicas (preparações -) para uso medicinal e
veterinário; banhos (preparações terapêuticas para );chá para emagrecer para uso medicinal;
compressas de linho para uso medicinal; condutores
químicos para eletrodos de eletrocardiógrafo;
contraste radiológico (substâncias para -) para uso
médico; dietéticas (substâncias -) adaptadas para
uso medicinal; inalante; kit para diagnóstico médico;
carrapaticida; cápsula de alga marinha para uso
medicinal; antimofo; absorventes internos para
menstruação; anestésicos; anti-reumáticos (anéis );goma de mascar para uso medicinal; higiênicas
(ataduras -);higiênicas (toalhas -) para menstruação;
limpeza de lentes de contato (preparações para );loções para uso veterinário; mofo (preparações
químicas para tratar -);óleos para uso medicinal; pele
(preparações farmacêuticas para cuidar da -);pílulas
para uso farmacêutico; queimaduras de sol
(preparações para -) para uso farmacêutico;
químicas (preparações -) para uso medicinal;
químicas (preparações -) para uso veterinário;
radioativas (substâncias -) para uso medicinal; raízes
medicinais; repelente de insetos (incenso -);vaginal
(produtos para lavagem -);vermífugos; balas [doces]
para uso medicinal; eletrodos de eletrocardiógrafo
(condutores químicos para -);ervas daninhas
(preparações para destruir -);esponjas vulnerárias;
farinhas lácteas [para bebês];emético e antiemético;
bebidas dietéticas adaptadas para uso medicinal;
broncodilatadoras (preparações -);crescimento do
cabelo (preparações medicinais para -);dentários
(abrasivos -);depurativos (medicamentos -);drogas
para uso medicinal; inibidor hormonal; cardiotônico
[medicamento];adesivo de uso médico para
cicatrização ;bloqueador dos órgãos hematopoiéticos
[medicamento];brinco
inseticida
para
animal;
alimentos para bebês; anti-reumáticas (pulseiras );antissépticos; ar (preparações para purificar o );asséptico (algodão -);ataduras para curativos;
insetos (repelentes contra -);lentes de contato
(preparações para limpeza de -);medicamentos para
uso humano; medicinais (raízes -);moderadores de
apetite
para
uso
medicinal;
nutricionais
(complementos -) para uso medicinal; organoterapia
(preparações para -);preparações para banhos
medicinais; repelentes para cães; sicativos [agentes
secantes] para uso medicinal; transpiração
(remédios contra -);xaropes para uso farmacêutico;
balas [doces] medicinais; banho (sais de -) para uso
medicinal; ervas (chás de -) para uso medicinal;
biológicas (preparações -) para uso veterinário; cães
(loções para -);cães (produtos para lavar -);calcinhas
higiênicas para menstruação; calos (preparações
para -);cedro para uso como repelente de insetos;
cigarros sem tabaco, para uso medicinal;
constipação
(remédios
para
alívio
de
);contraceptivos químicos; dentição (preparações
para facilitar a -);desodorantes, exceto para uso
pessoal; detergentes para uso médico; diagnóstico
(preparações para -) para uso medicinal; diagnóstico
de gravidez (preparações químicas para -);gel antiséptico para aliviar a dor; hipnoanalgésico; chá de
erva medicinal; defensivo agrícola; dispositivo
intravaginal para animal ;absorvente higiênico;
anticoncepcional para animal; antifúngico; agente
analgésico; água boricada; banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), para uso medicinal;
barra dietética para suplementação nutricional, para
fins
medicinais;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];lubrificante vaginal; substitutivo do
sangue para uso medicinal; solução injetável à base
de ácido, sem finalidade terapêutica, de aplicação
intradérmica para cobrir escara; animais (produtos
para lavar -);ataduras higiênicas; goma para uso
medicinal; hemorróidas (preparações para );incontinentes (calças absorventes para -);joanetes
(protetores para -);menstruação (absorventes
higiênicos para -);menstruação (calças higiênicas
para -);preparações farmacêuticas; pulseiras para
uso medicinal; reagentes químicos para uso

medicinal ou veterinário; sal amoníaco (pastilhas de );sedativos;
sulfonamidas
[medicamentos];emagrecimento
(preparações
medicinais para -);esterilização (preparações para );fumigação (preparações para -) para uso medicinal;
biológicas (preparações -) para uso médico; calças
absorventes para incontinentes; curativos cirúrgicos;
hormônio para o tratamento de insuficiência
testicular; inibidor do metabolismo; pasta condutora
para exames médicos; produto para detecção
imunológica do constituinte da urina e do sangue;
quimioterápico; vasoconstritor; absorvente feminino;
composição de aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; água oxigenada
de uso medicinal
;bactericida; medicamentos
administrados via implante subcutâneo; adesivos
para dentaduras; algodão hidrófilo; algodão
[chumaço] para uso medicinal; lenços impregnados
com loções farmacêuticas; medicinais (ervas );medicinal (óleos para uso -);pés (remédios
antitranspirantes para os -);pomadas para uso
medicinal; protetores para joanetes; purgantes;
remédios (estojos portáteis para -) [completos];sais
aromáticos;
soros;
tranqüilizantes;
cabelo
(preparações medicinais para crescimento do );calcinha
(protetores
para
-)
[produtos
higiênicos];coleiras antiparasitas para animais;
eletrocardiógrafo
(condutores
químicos
para
eletrodos de -);líquido antibacteriano para higiene
hospitalar; produto para higiene pessoal no préoperatório e no pós-operatório; uterotrópico
(medicamento de efeito - );descolesterolizante;
absorvente para uso pós-operatório; absorvente
para uso pós-parto; angina do peito [medicamento
para -];coagulante; bálsamo e óleo para alívio da dor
e coceira para uso externo; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
absorventes
higiênicos
para
menstruação;
analgésicos; animais nocivos (preparações para
destruir -);antibióticos; antiúricas (preparações );higiênicas (calças -) para menstruação; inseticidas;
laxativos; lentes de contato (soluções para );narcóticos; preparações para destruir ervas
daninhas;
queimaduras
(preparações
para
tratamento de -);químicos (condutores -) para
eletrodos de eletrocardiógrafo; repelentes contra
insetos;
seios
(protetores
para
-)
[amamentação];soroterápicos
(medicamentos
);tapa-olhos para uso medicinal; toalhas higiênicas
para menstruação; traças (substâncias contra );fungos corrosivos (preparações para destruir );gaze para curativos; enzimáticas (preparações -)
para uso medicinal; enzimáticas (preparações -) para
uso veterinário; fungicidas; diurético; bebidas
medicinais; cães (repelentes para -);cintos para
toalhas higiênicas; confeitos medicinais; dietéticos
(alimentos -) adaptados para uso medicinal;
hipnótico
[sonífero];lenços
umedecidos
antibacterianos para uso hospitalar; estimulante do
apetite; catártico [medicamento de qualidade
purgativa mais forte que o laxante];própole para uso
medicinal
[xarope];tussígeno
(anti
)
[medicamento];agente antialérgico, antipirético e
antiinflamatório; alcoolismo [medicamento contra o ];banho de imersão de uso animal (preparações para
- ), para uso medicinal; lubrificante sexual; manteiga
de cacau de uso farmacêutico; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; albumina (preparações à
base de -) para uso medicinal; alimentos dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
anéis para calos dos pés; antiasma (chá );antiparasitárias
(preparações
-);antisséptico
(algodão -);bacterianas (preparações -) para uso
medicinal ou veterinário; medicamentos para uso
odontológico; medicamentos para uso veterinário;
menstruação
(absorventes
internos
para
);microrganismos (preparações de -) para uso
medicinal e veterinário; suplementos alimentares
minerais; veterinárias (preparações -);vitaminas
(preparações para -);erva-doce para uso medicinal;
ervas medicinais; esparadrapos; fraldas higiênicas
para incontinentes; calicidas [remédios contra
calos];caspa (preparações farmacêuticas para
combate à -);chás medicinais; cirúrgicos (curativos -
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);curativos (artigos para -) [medicinais];dentaduras
(adesivos para -);imunosoro; estimulante da
respiração; raticida; reagente químico para fim de
diagnóstico;
cardioestimulante
[medicamento];desinfetante
para
uso
tópico
(medicamento);absorvente
para
incontinência
urinária; ácido glicólico usado como medicamento;
acne [medicamento para combate à -];anabolizante;
aglutinina [medicamento];solução eletrolítica para
fins medicinais; spray anti-pulga para animal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FORMULAÇÕES" ISOLADAMENTE.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902812572 28/07/2010
Tit.MAURO HAYASHI ADVOGADO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14904277830
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LINEA ROSSO

400

Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902814281 29/07/2010
400
Tit.BEATRIZ RODRIGUES PAULINO 30496137859
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12270095000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Bendito Vestido
NCL(9) 25 vestuário confeccionado; casacos
[vestuário]; confeccionado (vestuário -); lingerie (fr.);
praia (roupas de -); suéteres; sutiãs; bermudas;
chapéus [chapelaria]; saias; sandálias; sáris; babydoll; artigos de malha [vestuário]; malhas [vestuário];
biquíni; lenços de pescoço; camisola; cintos
[vestuário]; canga.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
VESTIDO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902815113 29/07/2010
400
Tit.DIRETIVA DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTOS
CONTÁBEIS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06123270000176
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 1.1.1; 1.17.1; 3.3.1; 27.5.1
NCL(9) 26 fivelas [acessórios de vestuário];broches
[acessórios de vestuário];fivela para cintos;
emblemas ornamentais [botões];fivelas para sapato;
botões (incluídos nesta classe);braçais; fivelas para
suspensórios;
ornamentais
(emblemas
-)
[botões];fivelas para os cabelos [prendedores].
Procurador: ROMEU GUILHERME TRAGANTE
No.902815938 29/07/2010
Tit.C S EVENTOS LTDA - EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08973203000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPANY EVENTS LOGÍSTICA E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

400

CFE(4) 27.5.3-4; 27.5.8,25
NCL(9) 11 secadores de cabelo; cabelo (secadores
de -);aquecimento (chapas de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LINEA"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902813587 28/07/2010
400
Tit.BEATRIZ RODRIGUES PAULINO 30496137859
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12270095000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Bendito Biquíni
NCL(9) 25 biquíni; canga; chinelo [vestuário comum];
confeccionado (vestuário -); maiô; praia (roupas de ); túnicas; vestuário confeccionado.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
BIQUÍNI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902813692 28/07/2010
351
Tit.CORPO LEVE MODA JOVEM LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00069959000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FOLLER

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 calças; cintos [vestuário];sungas;
camisetas; calção para banho; biquíni; bermudas;
calças compridas; jaquetas; macacões; maiô;roupa
para ginástica; vestuário *;saias; camisas; bonés
Procurador: ANA MERI ESTEVAM LOPES
No.902813897 29/07/2010
235
Tit.BELOTI & BELOTI REPRESENTACOES LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12384208000130
*CED.1 - BELOCAL INDÚSTRIA DE CALÇADOS
LTDA ME

CFE(4) 26.1.12; 26.7.9,25
NCL(9) 35 digitação; assessoria, consultoria e
informação
em
contabilidade;
contabilidade;
declarações de impostos (preparação de );fotocópias; assessoria, consultoria e informação em
serviços de recursos humanos para empresas
Procurador: ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA
No.902815229 29/07/2010
400
Tit.SUMETAL IND E COM DE BOTOES E FIVELAS
DE METAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58874041000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WORLD RODEO

CFE(4) 2.1.21; 26.1.12; 26.2.5; 26.4.7; 27.5.1
NCL(9) 26 emblemas ornamentais [botões];fivelas
para os cabelos [prendedores];fivela para cintos;
fivelas [acessórios de vestuário];fivelas para sapato;
braçais; cintos (fivelas para -);ornamentais
(emblemas -) [botões];broches [acessórios de
vestuário];fivelas
para
suspensórios;
botões
(incluídos nesta classe).
Procurador: ROMEU GUILHERME TRAGANTE
No.902815253 29/07/2010
400
Tit.SUMETAL IND E COM DE BOTOES E FIVELAS
DE METAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58874041000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WORLD HORSE

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 45 segurança (consultoria em -)[ assessoria,
consultoria ];segurança pessoal; guardas [vigilância,
segurança];porteiro; assessoria, consultoria e
informação na área de proteção contra incêndio
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "COMPANY", "EVENTS",
"LOGÍSTICA" E "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS".
Procurador: THIAGO THOMAZ
No.902816527 29/07/2010
Tit.RODRIGO RIOS BORGES (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80659365120
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400

CFE(4) 2.9.4,2.9.7-8
NCL(9) 41 festas (planejamento de -);shows
(produção de -);discoteca (serviços de );planejamento
de
festas;
entretenimento;
espetáculos (serviços de -);divertimento; produção
de shows; espetáculos ao vivo (apresentação de );espetáculos ao vivo (apresentação de -)[
assessoria, consultoria ]
Procurador: ANTONIO MENDES SANTOS
No.902816772 29/07/2010
400
Tit.TOUCH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01299011000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "TELAS" E "TANQUE REDE".
Procurador: MAURÍCIO RAMOS DAMASCENO

Marca: SHARELOC

No.902821792 30/07/2010
400
Tit.ECO 7 PRODUÇÕES E EVENTHOS LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06921409000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECO 7 STANDS ECOLOGICAMENTE
CORRETOS

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 09 programas de computador gravados;
programas
de
computador
[para
download];programas operacionais para computador
[gravados]
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902817124 29/07/2010
400
Tit.NEL BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08941818000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NELBRASIL INCORPORAÇÕES LTDA

CFE(4) 26.4.7; 27.5.1
NCL(9) 41 aluguel de cenários para palco; aluguel
de cenários para palco [informação, assessoria,
consultoria].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
STANDS ECOLOGICAMENTE CORRETOS.
Procurador: MAURICIO DE SOUZA FERRAZ
No.902822276 30/07/2010
Tit.NATURAL LIFE COSMÉTICOS LTDA. ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04573825000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NATURAL LIFE

No.902820460 30/07/2010
Tit.ROSANA HOSKEN VIEIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65189755000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TELAS E TANQUE REDE - RHV

CFE(4) 5.5.23; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA

400

CFE(4) 3.9.1; 7.15.20; 27.5.1
NCL(9) 06 tela metálica; cercas de metal; fios de
metal comum; arame farpado; mosquiteiro (telas de
metal
para
-);tanques
de
metal
[recipientes];recipiente
metálico
para
animal;
materiais de metal para construção; grampos de
metal para cabos ou tubos; alojamento de metal
para animal ;cabo de aço para lançar rede de pesca
[arrastão]

No.902823477 02/08/2010
400
Tit.RIBEIRO & LOPES COM DE EQUIPAMENTOS
PARA MOTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11795080000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RL MOTOSTORE

400

CFE(4) 6.19.1
NCL(9) 36 administração de imóveis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL" ISOLADAMENTE E DA
EXPRESSÃO "INCORPORAÇÕES LTDA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902818783 30/07/2010
400
Tit.MÁQUINAS VEGEDRY LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05476535000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QUEIXADA
NCL(9) 07 trituradoras (máquinas -)
Procurador: TILLVITZ MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.

assessoria, consultoria e informação ensino[
informação, assessoria, consultoria ];publicação de
livros; publicação de livros[informação, assessoria,
consultoria ];tutoria (serviços de -);tutoria (serviços
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];curso de
idioma; curso de idioma[informação, assessoria,
consultoria ];ensino (serviços de -);ensino (serviços
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];instrução
(serviços de -);instrução (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];cursos livres [ensino];cursos
livres [ensino][informação, assessoria, consultoria
];educação (serviços de -);educação (serviços de )[informação, assessoria, consultoria ];informações
sobre educação [instrução];informações sobre
educação
[instrução][informação,
assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'Inglês Fácil'.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902823337 02/08/2010
400
Tit.INGLES FÁCIL MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06055191000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Inglês Fácil

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
41
prático
(treinamento
-)
[demonstração];prático
(treinamento
-)
[demonstração][ informação, assessoria, consultoria
];curso técnico de formação; curso técnico de
formação[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação ensino;

CFE(4) 26.2.1; 27.5.1
NCL(9) 35 informações de negócios; informações de
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];negócios (consultoria em gestão de -);negócios
(consultoria em gestão de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];administração comercial; administração
comercial[ informação, assessoria, consultoria
];demonstração de produtos; demonstração de
produtos[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação econômica,
para os setores industrial e comercial das empresas,
visando
o
planejamento,
organização,
monitoramento e desenvolvimento de projetos
(também provido on-line) [assessoria em gestão
comercial];assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão
comercial][
informação,
assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria em gestão de negócios; assessoria em
gestão de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];gestão (consultoria em -) de negócios;
gestão (consultoria em -) de negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];marketing (estudos de );marketing (estudos de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];negócios (informações de -);negócios
(informações de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];negócios (assessoria em gestão de );negócios (assessoria em gestão de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];propaganda; propaganda[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de roupas[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de veículos[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
marketing; assessoria, consultoria e informação em
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marketing[ informação, assessoria, consultoria
];consultoria em organização de negócios;
consultoria
em
organização
de
negócios[
informação, assessoria, consultoria ];promoção de
vendas [para terceiros];promoção de vendas [para
terceiros][ informação, assessoria, consultoria
];publicidade por catálogos de vendas; publicidade
por catálogos de vendas[ informação, assessoria,
consultoria ];publicidade por qualquer meio;
publicidade por qualquer meio[ informação,
assessoria, consultoria ];negócios (pesquisa em );negócios (pesquisa em -)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos[ informação,
assessoria, consultoria ];corretagem de veículos;
corretagem de veículos[ informação, assessoria,
consultoria
];telemarketing;
telemarketing[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de partes
e componentes de aparelhos de locomoção por
terra, por ar ou por água[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'MOTOSTORE'.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902823574 02/08/2010
400
Tit.BIO-EXTRATUS COSMÉTIC NATURAL LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02176615000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AGE SYSTEM ANEETHUN

CFE(4) 28.11
NCL(9) 03 xampus; loções para uso cosmético;
loções capilares; condicionador [cosmético];ondular
os cabelos (preparações para -);cosméticos;
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -)
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902824767 02/08/2010
400
Tit.NÚCLEO DE CIRURGIA GERAL E DIGESTIVA
LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05487719000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NTCO

CFE(4) 27.5.1
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NCL(9) 44 cirurgia plástica; assistência médica;
clínicas médicas
Procurador: DE SOUZA, GUEUDEVILLE & CIA
LTDA
No.902824813 02/08/2010
241
Tit.VITRINE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05284718000170
*PEDS. 822644142 (EX.REC), 828646309 E
900287640
Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA
No.902825798 02/08/2010
400
Tit.PROLINK TECNOLOGIA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02624460000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Novajus
NCL(9) 42 análise de sistemas [informática];análise
de sistemas [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (atualização de
-);software de computador (atualização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador
(instalação
de
-);software
de
computador
(instalação
de
-)[
informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de software de
computador; aluguel de software de computador[
informação, assessoria, consultoria ];computadores
(projeto de sistema de -);computadores (projeto de
sistema de -)[ informação, assessoria, consultoria
];elaboração
[concepção]
de
software
de
computador; elaboração [concepção] de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];projeto de sistema de computadores; projeto de
sistema de computadores[ informação, assessoria,
consultoria ];projetos técnicos (estudos para );projetos técnicos (estudos para -)[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(elaboração
[concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (manutenção de -);software de
computador (manutenção de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão
física];conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física][ informação,
assessoria,
consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];fornecimento de mecanismos de busca
para a internet; fornecimento de mecanismos de
busca para a internet[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902825879 02/08/2010
400
Tit.PROLINK TECNOLOGIA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02624460000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NovaDoc
NCL(9) 42 software de computador (atualização de );software de computador (atualização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];projetos
técnicos (estudos para -);projetos técnicos (estudos
para -)[ informação, assessoria, consultoria ];análise
de sistemas [informática];análise de sistemas
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];conversão de dados e programas de computador
[exceto conversão física];conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão física][
informação, assessoria, consultoria ];elaboração
[concepção] de software de computador; elaboração
[concepção] de software de computador[ assessoria,
consultoria ];software de computador (manutenção
de -);software de computador (manutenção de -)[
informação, assessoria, consultoria ];computadores
(projeto de sistema de -);computadores (projeto de
sistema de -)[ informação, assessoria, consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; fornecimento de mecanismos de busca para
a internet[ informação, assessoria, consultoria

];mecanismos de busca (fornecimento de - ) para a
internet; mecanismos de busca (fornecimento de - )
para a internet[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (elaboração [concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação,
assessoria,
consultoria ];software de computador (instalação de );software de computador (instalação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
software de computador; aluguel de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];projeto de sistema de computadores; projeto de
sistema de computadores[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902826484 03/08/2010
235
Tit.R&C LUPA AGENTES DO COMÉRCIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04849128000185
*CED. - LCM MODAS E ÓTICA LTDA-ME
Procurador: JULIANA CARVALHO BRASIL DA
ROCHA
No.902826700 03/08/2010
235
Tit.R&C LUPA AGENTES DO COMÉRCIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04849128000185
*CED. - LCM MODAS E ÓTICA LTDA-ME
Procurador: JULIANA CARVALHO BRASIL DA
ROCHA
No.902827456 03/08/2010
Tit.INTERPACK QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11848283000142
*CED.1 - AEROPAC INDUSTRIAL LTDA
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO

235

No.902829300 04/08/2010
Tit.ARPECO S.A. - ARTEFATOS DE PAPÉIS
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77171106000182
*DEVIDAMENTE DATADA.
Procurador: ANTONIO CARLOS BRASIL
FIORAVANTE PIERUCCINI

010

No.902829416 04/08/2010
Tit.ARPECO S.A. - ARTEFATOS DE PAPÉIS
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77171106000182
*DEVIDAMENTE DATADA.
Procurador: ANTONIO CARLOS BRASIL
FIORAVANTE PIERUCCINI

010

No.902829530 04/08/2010
Tit.ARPECO S.A. - ARTEFATOS DE PAPÉIS
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77171106000182
*DEVIDAMENTE DATADA.
Procurador: ANTONIO CARLOS BRASIL
FIORAVANTE PIERUCCINI

010

No.902829602 04/08/2010
Tit.ARPECO S.A. - ARTEFATOS DE PAPÉIS
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77171106000182
*DEVIDAMENTE DATADA.
Procurador: ANTONIO CARLOS BRASIL
FIORAVANTE PIERUCCINI

010

No.902829718 04/08/2010
Tit.ARPECO S.A. - ARTEFATOS DE PAPÉIS
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77171106000182
*DEVIDAMENTE DATADA.
Procurador: ANTONIO CARLOS BRASIL
FIORAVANTE PIERUCCINI

010

No.902829777 04/08/2010
Tit.ARPECO S.A. - ARTEFATOS DE PAPÉIS
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77171106000182
*DEVIDAMENTE DATADA.
Procurador: ANTONIO CARLOS BRASIL
FIORAVANTE PIERUCCINI

010
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No.902833898 04/08/2010
Tit.VETANCO S/A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4714970
*ESCLAREÇA DIVERGÊNCIA ENTRE O
SIGNATÁRIO DA PETIÇÃO INICIAL E O
OUTORGADO DA PROCURAÇÃO
APRESENTADA.
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
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010

No.902833944 04/08/2010
150
Tit.RICARDO ASSUNÇÃO DE ALMEIDA LIMA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07670642670
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: MATUSALÉM MEDEIRO DE ABREU

SÓCIOS RESPONSÁVEIS, TAL COMO CONSTA
NO CONTEÚDO DE SEU TEXTO OU APRESENTE
DOCUMENTO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS
SÓCIOS RESPONSÁVEIS, RATIFICANDO TODOS
OS ATOS PRATICADOS ATÉ O PRESENTE
MOMENTO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902844946 09/08/2010
Tit.NERI LUIS ULLMANN (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44181248020
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RONNAG

351

CFE(4) 2.9.14; 27.5.1
NCL(9) 41 filmagem em vídeo; produção de vídeos;
televisão (programas de entretenimento de );jornalismo (reportagens)
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO

No.902833995 04/08/2010
295
Tit.IGREJA BATISTA EM CHAMAS DO ELDORADO
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26044248000148
*INDEFERIMENTO PUBLICADO NA RPI 2206, DE
16/04/2013, TENDO EM VISTA ERRO MATERIAL.
Procurador: MATUSALÉM MEDEIRO DE ABREU
No.902842846 09/08/2010
351
Tit.NORTOX S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75263400000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLUOR PLAST
NCL(9) 16 sacos [invólucros, sacolas] para embalar,
de papel ou plástico; plástico bolha [para
embalagem ou empacotamento];embalagens de
papel ou plástico; filme plástico para embrulhar
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " FLUOR ".
Procurador: PIERRE MOREAU
No.902844334 09/08/2010
351
Tit.JHLS BAR E RESTAURANTE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05813361000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZÉ BONITO

No.902845993 09/08/2010
Tit.SIMONE LUZIA DE LIMA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16889758889
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Pode Ou Não Pode

CFE(4) 27.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria em gestão de negócios;
representação comercial; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário
Procurador: CRISTIANE REGINA BIRK
No.902845195 09/08/2010
150
Tit.SETOR 1 COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11528490000110
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902845870 09/08/2010
351
Tit.ROBERTO JOSE DOS SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21626546878
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ROBYTT MOON
NCL(9) 41 entretenimento; teatro de variedades
[espetáculos musicais];apresentação de espetáculos
ao vivo
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.902845926 09/08/2010
Tit.WALTER LEE ENG SIANG (TH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538650
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WASABI-O

351

CFE(4) 2.1.23; 26.1.2; 26.11.1; 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 43 auto-serviço (restaurantes de -);bufê
(serviço de -);cafés [bares];cafeterias; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço; bar (serviços de );cantinas; lanchonetes
Procurador: FERRARO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
No.902844350 09/08/2010
090
Tit.DALMATIA LABORATÓRIO COSMECEUTICO
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01539361000173
*APRESENTE PROCURAÇÃO, DATADA DA
ÉPOCA DO DEPÓSITO, ASSINADA PELOS TRÊS
SÓCIOS RESPONSÁVEIS, TAL COMO CONSTA
NO CONTEÚDO DE SEU TEXTO OU APRESENTE
DOCUMENTO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS
SÓCIOS RESPONSÁVEIS, RATIFICANDO TODOS
OS ATOS PRATICADOS ATÉ O PRESENTE
MOMENTO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902844385 09/08/2010
090
Tit.DALMATIA LABORATÓRIO COSMECEUTICO
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01539361000173
*APRESENTE PROCURAÇÃO, DATADA DA
ÉPOCA DO DEPÓSITO, ASSINADA PELOS TRÊS

351

CFE(4) 24.9.1; 25.1.25; 26.1.18; 27.5.1
NCL(9) 30 soja (molho de -);condimentos; maionese;
molho para salada; molhos [condimentos];tempero
[condimento];temperos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " WASABI-O"
Procurador: SOCIEDADE CIVIL BRAXIL LTDA
No.902845985 09/08/2010
Tit.SIMONE LUZIA DE LIMA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16889758889
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Pode Ou Não Pode

351

CFE(4) 2.9.14; 27.5.1
NCL(9) 35 demonstração de produtos; promoção de
vendas [para terceiros];publicidade on-line em rede
de computadores; assessoria, consultoria e
informação sobre oportunidades de negócio;
pesquisa de mercado; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista;
análise de conteúdo de jornais e revistas e preparo
de relatório comparando o conteúdo dos diversos
veículos de comunicação; especialistas em eficiência
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.902846035 09/08/2010
351
Tit.FÁBRICA DE DOCES LEDUR LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00984596000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOM PRINCÍPIO
NCL(9) 29 frutas enlatadas; frutas, legumes e
verduras cozidos; frutas, legumes e verduras em
conserva; frutas, legumes e verduras secos; ovos;
carne em conserva; preparações para sopas [frutas,
legumes e verduras];seleta de legume em conserva;
legumes enlatados; carne; carne enlatada; legume
em conserva; creme de leite; frutas em conserva;
extratos de carne; laticínios; doce de leite
(ompi);pedaços de fruta; raspas [cascas] de frutas;
frutas (geléias de -);frutas cristalizadas; polpas de
frutas; complemento/ suplemento alimentar à base
de frutas [não medicinal];frutas cozidas; geléias de
frutas cítricas; picles de legumes cortados em
pequenos pedaços; leite condensado; compotas;
frutas congeladas; gorduras comestíveis; leite; óleos
comestíveis; bebidas lácteas [onde o leite
predomina];carnes salgadas; saladas de legumes;
molho de carne
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902846043 09/08/2010
351
Tit.FÁBRICA DE DOCES LEDUR LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00984596000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

RPI 2207 de 24/04/2013

Marca: ENCOSTA GAÚCHA
NCL(9) 29 extratos de carne; frutas (geléias de -);
ovos; legume em conserva; óleos comestíveis; doce
de leite (ompi); carne em conserva; picles de
legumes cortados em pequenos pedaços; leite em
pó; creme de leite; gorduras comestíveis; pedaços
de fruta; raspas [cascas] de frutas; saladas de frutas;
compotas; frutas em conserva; frutas enlatadas;
frutas, legumes e verduras cozidos; leite; leite
condensado; frutas congeladas; frutas, legumes e
verduras em conserva; frutas, legumes e verduras
secos; carnes salgadas; polpas de frutas;
preparações para sopas [frutas, legumes e
verduras]; legumes enlatados; bebidas lácteas [onde
o leite predomina]; carne enlatada; saladas de
legumes; seleta de legume em conserva; frutas
cozidas; frutas cristalizadas; geléias de frutas
cítricas; laticínios; carne
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902846086 09/08/2010
100
Tit.FÁBRICA DE DOCES LEDUR LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00984596000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIACREAM
NCL(9) 30 massa para bolo; massas alimentares;
empada; café em pó;sagu; vinagre; alimentares
(massas -);alimentos farináceos; bebidas à base de
café;bebidas à base de chá;biscoitos de água e sal;
cacau; cacau (produtos de -);empadão; barra
dietética de cereais; bolo, preparado para consumo
final, confeitado ou não ;bebidas à base de
chocolate; bolos; cereais secos (flocos de -);farinhas
para uso alimentar *;gomas de mascar, exceto para
uso medicinal; chocolate em pó
[para uso na
culinária, exceto para fabricação de bebidas];pó para
fabricação de doce; panquecas; pão; pastelaria; sal
de cozinha; arroz; bolo (massa para -);bombons;
café (bebidas de -) com leite; especiarias; quindim,
brigadeiro e cajuzinho ;bala comestível ;pastéis
[pastelaria];sucedâneos de café;açúcar *;açúcar
cristalizado para uso alimentar; aveia (alimentos à
base de -);biscoitos amanteigados; café;chocolate
(bebidas à base de -);condimentos; confeitos; chá de
fruta;
suspiro;
crepe;
tempero
[condimento];temperos; amido para uso alimentar;
aveia moída; biscoitos; bolachas; chá;chocolate;
descascada (cevada -);doces [confeitos];geléias de
frutas [confeitos];maionese; pastel; tapioca; cereais
(preparações feitas com -);descascada (aveia -);café
em grão; café solúvel; brigadeiro, cajuzinho e
quindim; concentrados para preparar chá;muesli;
sanduíches; tortas; cacau (bebidas à base de );farináceos (alimentos -);mel; tortas [doces e
salgadas]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGISTRO
820257702. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO(S) PEDIDO(S) DE REGISTRO
ANTERIORES DE N.º (S) 829995293, 902712594,
AINDA NÃO REGISTRADOS, CONSIDERADOS
IGUALMENTE COLIDENTES COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902846183 09/08/2010
351
Tit.EMPORIO ANIMAL COMERCIO E SERVIÇOS
VETERINARIOS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09722451000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOCA DO BICHO PET SHOP
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NCL(9) 35 propaganda; consultoria em organização
de negócios; informações de negócios; gestão
(consultoria em -) de negócios; publicidade
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CÉLULAS EMPREENDEDORAS".
Procurador: GERALDO MAYRINCK MONTEIRO DE
ANDRADE
No.902848259 10/08/2010
351
Tit.SERIÖS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12186529000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SERIÖS
CFE(4) 3.1.8; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para animais; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para
animais[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de animais
vivos; comércio (através de qualquer meio) de
animais vivos[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
e instrumentos veterinários; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
veterinários[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de
preparações veterinárias; comércio (através de
qualquer meio) de preparações veterinárias[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " PET SHOP "
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902846507 09/08/2010
100
Tit.CHAMPION FARMOQUÍMICO LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37866100000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CASCOFORTE

CFE(4) 24.17.9; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
lubrificantes; comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos agrícolas não manuais; comércio
(através de qualquer meio) de sementes, plantas e
flores naturais; comércio (através de qualquer meio)
de produtos para a destruição dos animais nocivos,
fungicidas e herbicidas; comércio (através de
qualquer meio) de óleos industriais; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura; representação comercial; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas
Procurador: ACERTCON REGISTROS E
DIVULGAÇÃO EMPRESARIAL LTDA
No.902849417 10/08/2010
351
Tit.SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CARIDADE
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60833803000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ABEAS REDE BENEDITINA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 31 suplemento alimentar para ração de
animal
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902847880 10/08/2010
351
Tit.GUIA DE ACAO SERVICOS DE CONSULTORIA
LTDA-ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11258780000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CÉLULAS EMPREENDEDORAS

CFE(4) 26.1.5; 27.5.1

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 orientação vocacional; orientação
vocacional[ assessoria, consultoria ];serviços de
educação, prestados a título de assistência social;
serviços de educação, prestados a título de
assistência
social[
assessoria,
consultoria
];educação (serviços de -);educação (serviços de -)[
assessoria, consultoria ];ensino (serviços de );ensino (serviços de -)[ assessoria, consultoria
];educação
(informações
sobre
-)
[instrução];educação
(informações
sobre
-)
[instrução][ assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " REDE "
Procurador: ITAMARATI PATENTES E MARCAS
LTDA.
No.902849468 10/08/2010
Tit.ROQUE MENDES DA SILVA 94558167849
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12000148000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SZ SEIZE

351
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 desodorantes para uso pessoal; lápis
para uso cosmético; sobrancelhas (cosméticos para
as -);tinturas cosméticas; pomadas para uso
cosmético; caixa para pó de arroz [estojo
cosmético];tinturas para os cabelos; óleos para uso
cosmético; pele (produtos cosméticos para cuidados
da -);perfumaria (produtos de -);talco para toalete;
adstringentes para uso cosmético; antitranspirante
(sabonete -);loções para uso cosmético; maquiagem
(produtos para remover -);pó para maquiagem;
estojo
cosmético
;cosméticos
(estojos
de);depilatórios (produtos -);esmalte para unhas;
lápis
de
sobrancelhas;
aromáticos
[óleos
essenciais];batons para os lábios; cabelos
(preparações para ondular -);cabelos postiços
(substâncias adesivas para fixar -);loções pós-barba;
maquiagem
(pó
para
-);condicionador
[cosmético];esmalte para as unhas; antitranspirantes
[produtos de toalete];sabonete para barbear;
sobrancelhas (lápis de -);unhas (esmalte para );unhas (produtos para o cuidado das -);perfumes;
produto para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso; cílios (produtos cosméticos para os);cosméticos (estojos de -);descolorantes (produtos );barbear (produtos para -);sabonete desodorante;
loções cosméticas (lenços impregnados com );maquiagem (produtos para -);removedor de
cosmético; cosméticos; cremes cosméticos; lenços
impregnados com loções cosméticas; banhos
(preparações cosméticas para -);cabelos (tinturas
para os -);sabonetes; xampus; ondular os cabelos
(preparações para -);desodorante (sabonete -);barba
(tinturas para -);maquiagem para o rosto
Procurador: MÁRCIO LOBO PETINATI
No.902849476 10/08/2010
351
Tit.SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CARIDADE
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60833803000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ABEAS - REDE BENEDITINA
NCL(9) 41 ensino (serviços de -);ensino (serviços de
-)[ assessoria, consultoria ];serviços de educação,
prestados a título de assistência social; serviços de
educação, prestados a título de assistência social[
assessoria, consultoria ];educação (informações
sobre -) [instrução];educação (informações sobre -)
[instrução][ assessoria, consultoria ];educação
(serviços de -);educação (serviços de -)[ assessoria,
consultoria ];orientação vocacional; orientação
vocacional[ assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " REDE "
Procurador: ITAMARATI PATENTES E MARCAS
LTDA.
No.902849620 10/08/2010
Tit.TEMTOTAL MODAS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10961087000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: T TEMTOTAL MODAS

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " MODAS "
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.902849638 10/08/2010
Tit.ESTILOMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12239003000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTILOMED

351

CFE(4) 1.15.15; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
substâncias dietéticas para uso medicinal; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902849697 10/08/2010
351
Tit.CENTRAL DE VENDA DIRETA - CONFECÇÕES
E COSMÉTICOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01669952000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NATHALIA BEAUTY
NCL(9) 03 cosméticos; cosméticos para os cílios;
lápis de sobrancelhas; batons para os lábios;
perfumes; produto para limpeza e hidratação da pele
não medicamentoso; desodorante (sabonete -);lápis
para uso cosmético; bronzeadoras (preparações -)
[cosméticos];maquiagem para o rosto; caixa para pó
de arroz [estojo cosmético];estojo cosmético
;cosméticos (estojos de);cabelos (tinturas para os );sais de banho, exceto para uso medicinal; loções
para uso cosmético; maquiagem (pó para -);estojo
de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
reais);condicionador
[cosmético];sabonetes;
sobrancelhas (cosméticos para as -);limpeza (leite
de -) para toalete; removedor de cosmético;
cosméticos (estojos de -);água de colônia; beleza
(máscaras de -);xampus; maquiagem (produtos para
-);maquiagem (produtos para remover -);perfumaria
(produtos de -);cílios (produtos cosméticos para os);ondular os cabelos (preparações para -);pó para
maquiagem; cremes cosméticos; desodorantes para
uso pessoal; esmalte para as unhas; cabelos
(preparações para ondular -);sobrancelhas (lápis de )
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " BEAUTY "
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902849751 10/08/2010
351
Tit.LG3 SOCIEDADE COMERCIAL LTDA. ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10782791000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECO FLIP FLOP
NCL(9) 25 botas; chinelo [vestuário comum]; botinas;
esportes (sapatos para -); chuteira; sapatos de praia;
chinelos [pantufas]; ginástica (sapatos para -);
calçados em geral; esportes (botas para -); sapatos
de futebol; borzeguins; botas para esportes;
calçados; calçado esportivo; alpercatas; calçado
para uso profissional
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " flip flop "
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902849905 10/08/2010
Tit.ANDREA LOPES ROSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19236260861
Procurador: O PRÓPRIO.

041

No.902850210 11/08/2010
Tit.BD2MP PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11300412000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING NAÇÕES

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 espaço publicitário (aluguel de -); espaço
publicitário (aluguel de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria em gestão de negócios;
assessoria em gestão de negócios[ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria em gestão
comercial ou industrial; assessoria em gestão
comercial ou industrial[ informação, assessoria,
consultoria ]; publicitário (aluguel de material -);
publicitário (aluguel de material -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação em marketing[ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de material publicitário; aluguel
de material publicitário[ informação, assessoria,
consultoria ];exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; exposições (organização
de -) para fins comerciais ou publicitários[
informação, assessoria, consultoria ]; material
publicitário (distribuição de -); material publicitário
(distribuição de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; administração comercial de shopping
center; administração comercial de shopping center [
informação, assessoria, consultoria ]; publicidade por
qualquer meio; publicidade por qualquer meio[
informação, assessoria, consultoria ]; aluguel de
espaço publicitário; aluguel de espaço publicitário[
informação, assessoria, consultoria ]; consultoria em
organização
de
negócios;
consultoria
em
organização de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; feiras (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários[ informação,
assessoria, consultoria ]; informações de negócios;
informações de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ]; publicidade; publicidade[ informação,
assessoria, consultoria ]; administração comercial;
administração comercial[ informação, assessoria,
consultoria ]; avaliações de negócios; avaliações de
negócios[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SHOPPING ".
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
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No.902850237 11/08/2010
351
Tit.BD2MP PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11300412000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING CENTER NAÇÕES
NCL(9)
36
administração
de
condomínio;
administração
de
condomínio[
informação,
assessoria, consultoria ]; imóveis [compra e venda
de -]; imóveis [compra e venda de -][ informação,
assessoria, consultoria ]; administração predial;
administração predial [ informação, assessoria,
consultoria
];
administração
de
imóveis;
administração de imóveis [ informação, assessoria,
consultoria ]; aluguel de loja [imóvel]; aluguel de loja
[imóvel][ informação, assessoria, consultoria ];
aluguel de escritórios [imóveis]; aluguel de
escritórios
[imóveis][
informação,
assessoria,
consultoria
];
arrendamento
de
imóveis;
arrendamento de imóveis[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SHOPPING CENTER".
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.902850393 11/08/2010
Tit.N.S.T.SAFETYWARE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08916069000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAFETYWARE

351

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 42 computadores (projeto de sistema de );computadores (projeto de sistema de -)[
assessoria, consultoria ];consultoria em hardware de
computador;
consultoria
em
hardware
de
computador[ assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação no campo da segurança da
informática; assessoria, consultoria e informação no
campo da segurança da informática[ assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
no campo da manutenção da segurança e
integridade de banco de dados [serviço de
informática];assessoria, consultoria e informações no
campo da manutenção da segurança e integridade
de banco de dados [serviço de informática][
assessoria, consultoria ];software de computador
(instalação de -);software de computador (instalação
de -)[ assessoria, consultoria ];atualização de
software de computador; atualização de software de
computador[ assessoria, consultoria ];análise de
suporte e sistema [serviço de informática];análise de
suporte e sistema [serviço de informática][
assessoria, consultoria ];banco de dados (serviços
de desenvolvimento de -) [informática];banco de
dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática][ assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação; assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação[ assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros; assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros[ assessoria, consultoria
];suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados[
assessoria, consultoria ];instalação de software de
computador; instalação de software de computador[

assessoria, consultoria ];análise e processamento de
dados
[serviço
de
informática];análise
e
processamento de dados [serviço de informática][
assessoria, consultoria ];serviços de análise de
processamento
de
dados
[serviço
de
informática];serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática][ consultoria
];assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em software[
assessoria, consultoria ];computador (duplicação de
programas de -);computador (duplicação de
programas de -)[ assessoria, consultoria ];hardware
de computador (consultoria em -);hardware de
computador (consultoria em -)[ assessoria,
consultoria ];assistência técnica em software;
assistência técnica em software[ assessoria,
consultoria ];atualização de informação em banco de
dados
de
computador
[serviço
de
informática];atualização de informação em banco de
dados de computador [serviço de informática][
assessoria,
consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador [informática][ assessoria, consultoria
];software de computador (manutenção de );software de computador (manutenção de -)[
assessoria, consultoria ];projeto de sistema de
computadores; projeto de sistema de computadores[
assessoria, consultoria ];projeto de sistema de
computador; projeto de sistema de computador[
assessoria, consultoria ];análise de sistemas
[informática];análise de sistemas [informática][
assessoria, consultoria ];automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas][
assessoria,
consultoria
];dados
(recuperação de -) [informática];dados (recuperação
de -) [informática][ assessoria, consultoria ];software
de computador (atualização de -);software de
computador (atualização de -)[ assessoria,
consultoria ];tratamento de informação/dados
[serviço
de
informática];tratamento
de
informação/dados
[serviço
de
informática][
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAFETYWARE".
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR

No.902854666 12/08/2010
241
Tit.EZEQUIEL NOGUEIRA DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02107969795
*PED 901264970
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902855115 12/08/2010
351
Tit.INSIGHT PROPAGANDA E MARKETING LTDA
(BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01396310000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ODONTO FANTASY

CFE(4) 4.5.5; 27.5.1
NCL(9) 41 organização de bailes; produção de
shows; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário];divertimento; espetáculos
ao vivo (apresentação de -)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902855212 12/08/2010
351
Tit.MERCEARIA DO CONTO COM DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67292532000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Mercearia do Conde desde 1991

No.902853767 11/08/2010
351
Tit.MOBILLARE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05675325000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MOBILLARE MOVELARIA

CFE(4) 2.1.1; 27.5.1; 27.5.4,25
NCL(9) 43 bar (serviços de -);restaurantes
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões MERCEARIA e DESDE 1991.
Procurador: VERONICA SILVA MELLO FORBES
MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 20 racks (ingl.);estantes [móveis];quadro
decorativo; quadros (molduras para -);mesas
*;cadeiras [assentos];poltronas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MOVELARIA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902853953 11/08/2010
351
Tit.LG3 SOCIEDADE COMERCIAL LTDA. ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10782791000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECO NUMBER
NCL(9) 25 sandálias; botinas; sapatos de futebol;
futebol (sapatos de -); calçados; calçados; ginástica
(sapatos para -); sapatos de praia; botas para
esportes; calçado esportivo; chuteira; calçado para
uso profissional; chinelo [vestuário comum]; botas
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902855263 12/08/2010
351
Tit.CHUONG LANCHONETE E RESTAURANTE
LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01131041000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: bombolinha

CFE(4) 8.1.9,8.1.16-17; 8.1.19,25
NCL(9) 30 pastilhas [confeitos];sorvete; bebidas à
base de chá;bolos (decorações comestíveis para );chá;chocolate (bebidas à base de -);sorvetes;
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bebidas à base de chocolate; cacau (produtos de );café;café (bebidas à base de -);massas
alimentares; quindim, brigadeiro
e cajuzinho
;cajuzinho, brigadeiro
e quindim; pastelaria;
sanduíches; bebidas à base de café;chocolate;
confeitos; pão; tortas; alimentos farináceos; bebidas
à base de cacau; biscoitos; gelados comestíveis;
empadão; tortas [doces e salgadas];esfiha; quibe;
bolachas; bolo (massa para -);café (bebidas de -)
com leite; bala comestível ;pizzas; massa para bolo;
massas [alimentares];salgadinho, exceto croquete;
pastel; bolo, preparado para consumo final,
confeitado ou não ;pãezinhos; alimentares (massas );biscoitos amanteigados; chocolate (bebidas de -)
com leite; empada; bolos; bombons; brigadeiro,
cajuzinho e quindim
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902855360 12/08/2010
Tit.ALAMANDA OPTICAL LTDA - ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04753889000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FLY EYERWEAR

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CAL", "GESSO" E "LTDA."
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902857002 12/08/2010
150
Tit.CLAUDIO CAVALCANTI MONTEIRO BASTOS
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 70856290700
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902857240 12/08/2010
351
Tit.J X R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04746482000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CABINE ZOOMFOTO

No.902855638 12/08/2010
351
Tit.COMEDY CLUB EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10894390000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COMEDY CLUB
NCL(9) 43 bar (serviços de -);bar (serviços de -)[
informação ];cafés [bares];cafés [bares][ informação ]
Procurador: ROSANA CARVALHO DE ANDRADE

CFE(4) 27.5.10
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação
sobre organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [
informação, assessoria, consultoria ]; comércio
(através de qualquer meio) de fotografias; artistas
(agenciamento de -); artistas (agenciamento de -) [
informação, assessoria, consultoria ]; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários [ informação, assessoria, consultoria ].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
CABINE e das expressões ZOOM e FOTO,
isoladamente.
Procurador: ALTAIR DIAS MELLO CIA
No.902857266 12/08/2010
351
Tit.MD3 COMÉRCIO EXTERIOR E LOGÍSTICA
INTERNACIONAL LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09343862000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MD

No.902856154 12/08/2010
235
Tit.FINE COSMETICOS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12432672000155
*CED.1 - JULIANA O. CAIRES COSMÉTICOS EPP
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP

CFE(4) 7.3.25
NCL(9) 37 construção *

No.902857479 12/08/2010
351
Tit.J X R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04746482000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZOOMFOTO

100

CFE(4) 26.3.5; 27.5.1
NCL(9) 09 óculos (estojos para -);óptico (vidro );esportes (óculos para -);estojos de óculos; fibras
ópticas; oculares [instrumentos ópticos];lentes
ópticas; óculos; óculos de sol; óculos antiofuscantes;
armações de óculos; aparelho ou instrumento óptico;
óculos (lentes de -);ópticas (lentes -);ópticos
(instrumentos e aparelhos -);óculos (armação de -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI REG
830248137, 830271210 E 901817287
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902856278 12/08/2010
Tit.CAL GESSO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25697467000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAL GESSO LTDA.

NCL(9) 41 produção de shows; organização de
competições desportivas; educação (informações
sobre -) [instrução]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TOUR".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

351

CFE(4) 26.11.3; 26.11.10; 27.5.1; 27.5.8; 29.1.13
NCL(9) 39 corretagem marítima; agenciamento de
veículo de carga e de reboque; frete (serviços de
despachantes
de
-);corretagem
de
frete
[despachante de frete];intermediação de carga;
logística referente ao transporte de carga;
corretagem de transporte; despachantes (serviços
de -) de frete; agenciamento de navio
Procurador: JOSE DIOGO GUILEN
No.902857398 12/08/2010
351
Tit.CONEXÃO MARKETING COMUNICAÇÃO E
NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68635135000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOUR DO RIO

CFE(4) 1.1.3; 16.3.1; 26.1.4; 26.4.9; 27.5.3
NCL(9) 41 aluguel de cenários para palco; aluguel
de cenários para palco [ informação, assessoria,
consultoria ]; aluguel de equipamento de áudio;
aluguel de equipamento de áudio [ informação,
assessoria, consultoria ]; apresentação de
espetáculos ao vivo; apresentação de espetáculos
ao vivo [ informação, assessoria, consultoria ];
vídeos (produção de -); vídeos (produção de -) [
informação, assessoria, consultoria ]; decoração de
festa, cerimonial e outros eventos; decoração de
festa, cerimonial e outros eventos [ informação,
assessoria, consultoria ]; discoteca (serviços de -);
discoteca (serviços de -) [ informação, assessoria,
consultoria ]; organização de bailes; organização de
bailes [ informação, assessoria, consultoria ];
planejamento de festas; planejamento de festas [
informação, assessoria, consultoria ]; aluguel de
cenários para shows; aluguel de cenários para
shows [ informação, assessoria, consultoria ];
divertimento; divertimento [ informação, assessoria,
consultoria ]; filmagem em vídeo; filmagem em vídeo
[ informação, assessoria, consultoria ]; organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de conferências [ informação,
assessoria,
consultoria
];
organização
e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de congressos [ informação,
assessoria, consultoria ]; aluguel de equipamentos
para gravação de som; aluguel de equipamentos
para gravação de som [ informação, assessoria,
consultoria ]; festas (planejamento de -); festas
(planejamento de -) [ informação, assessoria,
consultoria ]; organização de espetáculos [shows]
[serviços
de
empresário];
organização
de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [
informação, assessoria, consultoria ]; conferências
(organização e apresentação de -); conferências
(organização e apresentação de -) [ informação,
assessoria, consultoria ]; exposições (organização
de -) para fins culturais ou educativos; exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos [
informação, assessoria, consultoria ]; fotografia;
fotografia [ informação, assessoria, consultoria ];
agência fotográfica; agência fotográfica [ informação,
assessoria, consultoria ]; sonorização de eventos
para empresas e similares; sonorização de eventos
para empresas e similares [ informação, assessoria,
consultoria
];
congressos
(organização
e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -) [ informação, assessoria,
consultoria ]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); entretenimento [lazer] (informações sobre -)
[ informação, assessoria, consultoria ]; shows
(produção de -); shows (produção de -) [ informação,
assessoria, consultoria ]; cerimonial de eventos
(serviços relativos ao -); cerimonial de eventos
(serviços relativos ao -) [ informação, assessoria,
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consultoria
];
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais]
[
informação,
assessoria,
consultoria
];
fotográficas
(reportagens
-);
fotográficas (reportagens -) [ informação, assessoria,
consultoria ].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões ZOOM e FOTO, isoladamente.
Procurador: ALTAIR DIAS MELLO CIA
No.902857487 12/08/2010
Tit.MR BROTHER´S CALÇADOS LTDA-EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04665875000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROMÃO

351

CFE(4) 2.9.19; 27.5.1
NCL(9) 25 roupas para esqui náutico; sapatos
(gáspeas para -);polainas; calções de banho
[sungas];esportes (sapatos para -) *;calçados para
snowboarding (ompi);sapatos de praia; sungas;
chinelos [pantufas];ciclistas (vestuário para -);luvas
sem dedos; palmilhas; calçado para uso profissional;
biquíni;
bonés;
botas
*;camisetas;
cintos
[vestuário];coletes para pesca; ginástica (roupa para
-) [colante];gorros; calçado esportivo; sapatos
(calcanheiras para -);ginástica (sapatos para );meias; canga; roupa para ginástica; sapatos
(ferragens para -);sapatos de futebol; toucas de
natação; botas para esportes *;esportes (botas para
-) *;macacões; quimono [vestuário];camisola;
bermuda para prática de esporte; sapatos (viras para
-);toucas de banho; vestuário *;calçados *;cuecas;
jaquetas; chinelo [vestuário comum];chuteira; bota
para operário; sandálias; viseiras; bermudas;
chuteiras de futebol (travas para -);galochas; luvas
[vestuário];coturno; maiô;roupa para ginástica
[colante];saias; sapatos (antiderrapantes para );botinas; calçados em geral *;calças; calças
compridas; camisas; meias-calças; calça para
equitação; calção para banho
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

plataformas de tiro; munições; foguetes de
sinalização; detonação (mechas de -) para
explosivos; estojos para armas de fogo; projéteis
[armas];sinais de nevoeiro explosivos; miras, exceto
telescópicas, para armas de fogo; cordões de
disparo para explosivos; explosivos (pós -);granalha
[chumbo de caça];lança-arpões [armas];sprays para
fins de defesa pessoal; cartucheiras; detonação
(cápsulas de -), exceto de brinquedo; detonadores;
pólvora (cornos de -);mechas de detonação para
explosivos; obuses; acetil-nitrocelulose; bandoleiras
para armas; espingardas; pontaria (espelhos de -)
para armas de fogo; silenciadores para armas;
tanques
[carros-de-combate];minas
[explosivos];miras, exceto telescópicas, para peças
de artilharia; morteiros [armas de fogo];nitrato de
amônio (explosivos de -);pirofóricas (matérias );escovas para limpar armas de fogo; espingardas
(cães de -);munhões para armas pesadas;
carabinas; carretas de canhões [artilharia];cartuchos
(aparelhos para carregar -);cartuchos (invólucros de
-);revólveres; armas de fogo (munições para );cápsulas de detonação, exceto de brinquedo;
cartucheiras (aparelhos para encher -);estopins;
fogos de artifício pequenos; miras de armas de fogo;
peças de artilharia [canhões];armas de gás
lacrimogêneo; guarda-matos para armas de fogo;
metralhadoras; armas balísticas; canhões; cartuchos
explosivos; culatras de armas de fogo; ar (pistolas de
-) [armas];armas de fogo de caça; caça (armas de
fogo de -);coronhas [armas de fogo];espingardas
(canos de -);explosivos; fogos de bengala;
pirotécnicos (produtos -);armas (canos de -);mechas
de minas [explosivos];mísseis balísticos; pistolas
[armas]
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.902858017 12/08/2010
241
Tit.ICONE CLICHERIA, REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL E AGENCIAMENTO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11483331000146
*PED. AG. REC. 901196142
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME
No.902858297 12/08/2010
Tit.M C R FALCAO ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03343037000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MC ESQUADRIAS

No.902858416 12/08/2010
Tit.INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA ME (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10905312000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERVEN MEDICAL

351

351

No.902857592 12/08/2010
351
Tit.STATE CORPORATION FOR ASSISTANCE TO
DEVELOPMENT, PRODUCTION AND EXPORT OF
ADVANCED TECHNOLOGY INDUSTRIAL
PRODUCT 'ROSTEKHNOLOGII' (RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7713010
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto
CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESQUADRIAS".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902858343 12/08/2010
351
Tit.ARTGRAF ETIQUETAS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54951520000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARTGRAF ETIQUETAS
CFE(4) 1.1.1; 28.19; 29.1.1,4
NCL(9) 13 cartuchos; dinamite; estojos para
espingarda; explosivos de nitrato de amônio; fogos
de artifício; foguetes [projéteis];pólvora; lançamísseis; piroxilina; alças de ombro para armas;
buchas detonadoras; algodão-pólvora; armas de
fogo; armas motorizadas; isca de fazer fogo;

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de motores (exceto os motores para veículos
terrestres);comércio (através de qualquer meio) de
alfinetes e agulhas [artigos de armarinho];comércio
(através de qualquer meio) de máquinas; comércio
(através de qualquer meio) de sacos e sacolas;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ETIQUETAS".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos ortopédicos; comércio (através de qualquer
meio) de membros, olhos ou dentes artificiais;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos; comércio (através de
qualquer meio) de material para curativos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MEDICAL".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902858467 12/08/2010
351
Tit.MERCEARIA DO CONTO COM DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67292532000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Mercearia do Conde desde 1991
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Tit.SKL FUNCTIONAL NUTRITION - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05335056000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SKL Functional Nutrition
NCL(9) 44 alimentação natural, macrobiótica
[serviços médicos de nutrição]
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "Functional Nutrition"
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 2.1.1; 27.5.1; 27.5.4,25
NCL(9)
30
tortas;
massas
com
ovos
[talharim];molhos [condimentos]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões MERCEARIA e DESDE 1991.
Procurador: VERONICA SILVA MELLO FORBES
MOREIRA
No.902859331 13/08/2010
351
Tit.MARCELO CARDOZO (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77430433472
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PINDUKA
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Procurador: MARIA DO CARMO CAITANO DA
SILVA
No.902859374 13/08/2010
351
Tit.M DA C MONTEIRO MARTINS ME (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09553171000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUDISOL

No.902859412 13/08/2010
Tit.CLINICA REGENERE - CENTRO DE
TRATAMENTO A LASER LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10437181000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REGENERE

351

CFE(4) 26.1.1; 26.1.22; 27.5.1
NCL(9) 44 fisioterapia; saúde (serviços de );assistência médica; tratamento médico
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "REGENERE".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902859455 13/08/2010
Tit.ECOLARES EMPREENDIMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11958135000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECO LARES EMPREENDIMENTOS

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 clínicas médicas; saúde (serviços de );médicas (clínicas -).
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902859382 13/08/2010
351
Tit.MW PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09520326000203
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Pavimentação Asfáltica

CFE(4) 27.5.1; 27.5.3,27.5.10-11; 27.5.22
NCL(9) 37 pavimentação de rua; terraplanagem;
pavimentação de estrada; rua (pavimentação de -)
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "Pavimentação Asfáltica"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902859404 13/08/2010

351

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(9) 36 aluguel de apartamentos; apartamentos
(aluguel de -); cobrança de aluguel (serviços de -);
imobiliários (corretores -); comércio de imóveis;
leasing de imóveis; loteamento imobiliário; imóveis
(arrendamento de -); agências imobiliárias; imóveis
(administração de -); aluguel de loja [imóvel]; imóveis
[compra e venda de -]; aluguel (serviços de cobrança
de -); imobiliária (avaliação -); incorporação de
imóvel; corretagem *; locação de apartamentos
(agências imobiliárias de -); arrendamento de
imóveis; administração de imóveis; aluguel de
escritórios [imóveis]; avaliação imobiliária; corretores
imobiliários; imobiliárias (agências -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ECO LARES
EMPREENDIMENTOS".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902859536 13/08/2010
241
Tit.INSTITUTO CONSTRUBUSINESS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07659184000145
*PED. 824405749
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.902859560 13/08/2010
Tit.LIVRARIA BOCK LTDA ME (BR/SP)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09815152000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNITOWER

351

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 41 curso de idioma; curso de idioma[
informação,
assessoria,
consultoria
];livros
(publicação de -);livros (publicação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
apresentação de cursos, treinamentos, palestras e
seminários; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, apresentação de
cursos, treinamentos, palestras e seminários[
informação, assessoria, consultoria ];publicação de
livros; publicação de livros[ informação, assessoria,
consultoria ];cursos livres [ensino];cursos livres
[ensino][ informação, assessoria, consultoria ].
Procurador: MARCOS HENRIQUE MARQUES
BUENO
No.902859579 13/08/2010
351
Tit.INSTITUTO CONSTRUBUSINESS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07659184000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIÃO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO
UNC

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, controle de
qualidade de produtos ou de serviços prestados por
profissionais; projetos técnicos (estudos para );pesquisas técnicas; estudos para projetos técnicos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "UNIÃO NACIONAL DA
CONSTRUÇÃO".
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.902859595 13/08/2010
241
Tit.SIERRA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07308670000119
*PED 900828641
Procurador: ALEXANDRE DOS SANTOS
COCCIOLITO
No.902859609 13/08/2010
351
Tit.NS3 BRASIL COSMÉTICOS LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10592094000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NS3 BRASIL COSMÉTICOS
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[vestuário];agasalhos para as mãos; bonés; saias;
vestuário (incluídos nesta classe);coletes; jaquetas;
camisas; camisetas; meias; cachecóis; cintos
[vestuário];pijamas; banho (calções de -);calças;
capuzes
[vestuário];artigos
de
malha
[vestuário];banho (roupas de -);confeccionado
(vestuário -);macacões; paletós.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VEST".
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 03 adstringentes para uso cosmético; lápis
para uso cosmético; adesivos (substâncias -) para
fixar cabelos postiços; descolorantes (produtos -)
para uso cosmético; água oxigenada [peróxido de
hidrogênio]
para
uso
cosmético;
adesivos
(substâncias -) para uso cosmético; óleos para uso
cosmético;
pomadas
para
uso
cosmético;
cosméticos; condicionador [cosmético];removedor de
cosmético.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BRASIL" E "COSMÉTICOS".
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902859676 13/08/2010
351
Tit.BIOQUÍMICA DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE
SANEANTES E COSMÉTICOS LTDA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11660781000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIOQUÍMICA DA AMAZÔNIA

CFE(4) 27.5.1; 29.1.11
NCL(9) 03 brilhar (produtos para fazer -)
[polir];xampus; loções para uso cosmético; cera para
assoalhos (removedores de -) [produtos para
decapagem];cera para polir; polir (cera para -);cera
para polimento, brilho e conservação de carroceria
de
veículo;
alvejantes
(produtos
-)
[lavagem];produtos para alvejar roupa; cremes
cosméticos; branquear (soda para -) [soda
cáustica];produtos para polimento; cera para
assoalhos e móveis; cosméticos; desengordurar
(produtos para -), exceto os utilizados durante o
processo de fabricação; lavanderia (produtos para );amaciantes
de
tecidos
[lavanderia];loções
capilares; cera para assoalhos; amoníaco [álcali
volátil] [detergente];produtos para limpeza; sabões;
sabonetes; saponáceo
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
BIOQUÍMICA.
Procurador: EDENILSON MARCOS DA SILVA

CFE(4) 27.1.13
NCL(9) 41 educação (serviços de -);ensino (serviços
de -);livros (publicação de -);organização e
apresentação de conferências; textos (publicação de
-)
[exceto
para
publicidade];organização
e
apresentação de simpósios; educação (informações
sobre -) [instrução];informações sobre educação
[instrução];assessoria, consultoria e informação em
edição; seminários (organização e apresentação de );organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de congressos;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FÓRUM".
Procurador: MIGUEL MARQUES VIEIRA
No.902859692 13/08/2010
351
Tit.SANTA MARTA AGRICOLA S/A (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27018753000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PETEXPERTS
NCL(9) 31 cereais (subprodutos do processamento
de -), para consumo animal; torta [alimento para
animal];alimentos
para
animais;
animais
(preparações para engorda de -);animais (alimentos
para -);cães (biscoitos para -);animais (objetos
comestíveis para mascar para -);alimentos para
animais de estimação; farelos (massa de -) para
consumo animal; subprodutos do processamento de
cereais, para consumo animal; suplemento alimentar
para ração de animal
Procurador: CARLOS ALBERTO RIZZO
No.902859714 13/08/2010
351
Tit.PG & M CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07286349000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DREFTH
NCL(9) 25 túnicas; blazers [vestuário];camisas;
confeccionado (vestuário -);corpete; macacões;
echarpe; xales; casacos [vestuário];coletes; bermuda
para prática de esporte; polainas; calças; calças
compridas; cintos [vestuário];espartilhos; jaquetas;
saias; bermudas; viseiras; camisetas; gorros
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA (NOME ANTERIOR FERNANDO MARCHETTI)
No.902859730 13/08/2010
Tit.VESTE BY ROSE PERFORMANCE
CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07331425000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VEST DANCE

351

No.902859684 13/08/2010
351
Tit.INSTITUTO DE ESTUDOS EMPRESARIAIS
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90090432000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FÓRUM DA LIBERDADE

CFE(4) 2.7.2; 2.7.16; 27.3.1
NCL(9) 25 bermudas; calçados (incluídos nesta
classe);casacos
[vestuário];malhas

No.902859749 13/08/2010
351
Tit.CONFECCOES E COM DE ROUPAS
REVANCHE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00492941000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RVCX
NCL(9) 25 roupas de imitação couro; bermudas;
camisetas; faixas [vestuário]; macacões; calçados
*;camisas; jaquetas; sobretudos [vestuário]; ternos;
gorros; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; roupa para
ginástica; roupas de couro; vestuário *; cintos
[vestuário]; coletes; malhas [vestuário]; roupas de
banho; togas; agasalhos para as mãos; cachecóis;
calças compridas; roupa de baixo; roupa íntima;
roupas de fantasia; sungas; corpete; guarda-pós;
meias; pulôveres; roupões de banho; calças;
capotes; saias; sáris; trajes; túnicas; turbantes;
uniformes; blazers [vestuário]; bonés; casacos
[vestuário]; confeccionado (vestuário -); gravatas;
pijamas
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.902859773 13/08/2010
004
Tit.SENMAX SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11581825000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: www.MestreGula.com.br

CFE(4) 4.5.2
NCL(9) 35 publicidade on-line em rede de
computadores; franchising [sistema pelo qual
empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições
administração
de
negócios];sistematização de informações em bancos
de dados de computador; telepesquisa [pesquisa de
opinião];aluguel de espaço publicitário; consultoria
em organização de negócios; propaganda; serviço
de comparação de preços (ompi);avaliações de
negócios; compilação de informação para bancos de
dados de computador; demonstração de produtos;
promoção de vendas [para terceiros];cartão de
vantagem (emissão e distribuição de cartões de
benefícios que dão ao respectivo titular acesso a
vantagens
no
preço
de
determinados
produtos);informações (levantamento de -) de
negócios; mala direta (publicidade por -);assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -);distribuição de
material publicitário; publicidade; cartão de afinidade
que oferece descontos aos afiliados; agenciamento
de mercadoria [intermediação];compilações de
estatísticas
*REPUBLICADO PARA ADEQUAÇÃO DO
ELEMENTO NOMINATIVO A PARTE FIGURATIVA.
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.902859781 13/08/2010
351
Tit.CONFECCOES E COM DE ROUPAS
REVANCHE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00492941000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RVCX
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.902859811 13/08/2010
241
Tit.SIERRA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07308670000119
*PED 902859595
Procurador: ALEXANDRE DOS SANTOS
COCCIOLITO
No.902859820 13/08/2010
Tit.G. G 01 CHOPERIA, RESTAURANTE E
PIZZARIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07279180000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BARTEKIM JAPONES

351

CFE(4) 2.1.15; 11.1.6; 26.11.1; 27.5.25; 29.1.15
NCL(9) 43 bar (serviços de -);restaurantes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "JAPONÊS".
Procurador: SELMA DE SOUZA RIBEIRO
No.902859838 13/08/2010
Tit.G. G 01 CHOPERIA, RESTAURANTE E
PIZZARIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07279180000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BARTEKIM CHOPERIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 educação (serviços de -);educação
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "INSTITUTO" E "FORMAÇÃO DE
EXCELÊNCIA".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.2
NCL(9)
36
consórcio
de
bens
[serviços
financeiros];investimentos de capital [finanças]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DIGITAL BRANDING GROUP".
Procurador: MARIA ISABEL MONTANÊS
FRANCISCO

No.902859854 13/08/2010
100
Tit.DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA M/E (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81264715000153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRÉ TREINO
NCL(9) 05 suplementos alimentares minerais;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; complemento/ suplemento alimentar para
uso medicinal ;suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902859919 13/08/2010
010
Tit.ABTRA ASSOC BRAS DE TERMINAIS E
RECINTOS ALFANDEGADOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60016326000139
*DEVIDAMENTE ASSINADA POR TODOS OS
REPRESENTANTES.
Procurador: MÁRIO SEBASTIÃO BRAGA AMORIM

No.902859870 13/08/2010
Tit.CRAVO E SILVA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA - ME (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02704564000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORMA & REFORMA

No.902859951 13/08/2010
351
Tit.COMERCIAL BORTOLON BORGES LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01374690000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VILLA SERTANEJA COUNTRY CLUB

351

351

CFE(4) 2.1.18; 11.3.3; 26.11.1; 27.5.25; 29.1.15
NCL(9) 32 suco de fruta (bebidas não alcoólicas à
base de -);refrigerante [bebida];frutas (sucos de );água mineral [bebida];bebidas não-alcoólicas;
cerveja
Apostila: SEM DIREITO A USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CHOPERIA".
Procurador: SELMA DE SOUZA RIBEIRO

CFE(4) 27.7.1
NCL(9) 43 lanchonetes; auto-serviço (restaurantes
de -);bar (serviços de -);cantinas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COUNTRY CLUB".
Procurador: FRANCISCO MISTURINI
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 arquitetura; consultoria em arquitetura;
engenharia civil [projeto de -];projeto de engenharia
de qualquer natureza; assessoria, consultoria e
informações
sobre
arquitetura;
assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia; cálculo
e dimensionamento na área de engenharia; projeto
de arquitetura; engenharia; engenharia[ assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FORMA & REFORMA".
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/C LTDA.
No.902859900 13/08/2010
351
Tit.DIGITAL BRANDING GROUP SOCIEDADE
SIMPLES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11894249000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DBG DIGITAL BRANDING GROUP

No.902859960 13/08/2010
010
Tit.ABTRA ASSOC BRAS DE TERMINAIS E
RECINTOS ALFANDEGADOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60016326000139
*DEVIDAMENTE ASSINADA POR TODOS OS
REPRESENTANTES.
Procurador: MÁRIO SEBASTIÃO BRAGA AMORIM
No.902859986 13/08/2010
351
Tit.CERRADO-LOPES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09560625000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CERRADO IMÓVEIS

No.902859846 13/08/2010
351
Tit.INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10478957000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO
FORMAÇÃO DE EXCELÊNCIA

CFE(4) 27.5.1
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NCL(9) 36 imobiliárias (agências -);aluguel de loja
[imóvel];imóveis [compra e venda de -];administração
predial; corretagem *;apartamentos (aluguel de );arrendamento de imóveis; imóveis (administração
de -);agências imobiliárias; imóveis (arrendamento
de -);locação de apartamentos (agências imobiliárias
de -);administração de carteira de valor mobiliário;
administração de condomínio; comércio de imóveis;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária; incorporação de imóvel; leasing de
imóveis; administração de imóveis; aluguel (serviços
de cobrança de -);avaliação imobiliária; imobiliários
(corretores -);assessoria, consultoria e administração
de investimentos de terceiros ;aluguel de
apartamentos;
aluguel
de
escritórios
[imóveis];avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis];arrendamento de fazendas; cobrança
(serviços de -);cobrança de aluguel (serviços de );corretores imobiliários; imobiliária (avaliação );assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio; administração de
carteira locatícia; loteamento imobiliário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IMÓVEIS".
Procurador: SAMUEL FRANCISCO DA SILVA
SANTOS
No.902859994 13/08/2010
351
Tit.ASSOCIAÇÃO DE AGROTURISMO ACOLHIDA
NA COLÔNIA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03733077000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACOLHIDA NA COLÔNIA

CFE(4) 6.19.16; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 41 aluguel de equipamentos desportivos
[exceto veículos];ensino (serviços de -);instrução
(serviços de -);museus (provimento de instalações
para -) [apresentações e exposições];oficinas de
trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento];aluguel
de
equipamento
para
mergulho; apresentação de espetáculos ao vivo;
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; acampamentos desportivos (serviços de
-);assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; entretenimento; curso técnico
de formação; assessoria, consultoria e informação
em entretenimento [lazer];colônia de férias;
recreação (provimento de instalações para -);cursos
livres [ensino]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACOLHIDA NA COLÔNIA".
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.902860020 13/08/2010
Tit.CONCREV-PRE-MOLDADOS POSTES E
CONSTRUÇÕES LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01288756000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CONCREV PRÉ-MOLDADOS

administração de fundo de investimento [serviços
financeiros];serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, serviços de
captação de recursos financeiros para seus
associados
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
901297640.
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 19 placas de cimento; revestimentos
[materiais de construção];construção (materiais de -),
não metálicos; construções não metálicas; estruturas
não metálicas para construção; edificação não
metálica; arte (objetos de -) de pedra, concreto ou
mármore; cimento (postes de -);pedras de
construção; vigamentos não metálicos para
construção; materiais de construção, não metálicos;
postes não metálicos para linhas de transmissão de
energia elétrica; concreto (elementos de -) para
construção; marquises não metálicas para
construção; cimento (placas de -);postes telegráficos
não metálicos; blocos não metálicos para
pavimentação; construções transportáveis não
metálicas; postes não metálicos; concreto; banco de
cimento ou concreto
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PRÉ-MOLDADOS".
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902860046 13/08/2010
351
Tit.PERSIANAS LUMIART COMERCIAL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12027901000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SCENARE
NCL(9) 20 ferragem não metálica para cortina de
metal; trilhos para cortinas; anéis de cortinas;
persianas de madeira trançada [mobiliário];cortina de
madeira; persianas de lamelas de interior; rodízios
para cortinas; varas para cortinas; cortinas de
bambu;
persianas
internas
para
janelas
[mobiliário];ganchos para cortinas; rodízio não
metálico para cortina ;roldanas de plástico para
persianas; cortinas de contas para decoração;
pateras para cortinas
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.902860089 13/08/2010
Tit.CENTRO DE APOIO AOS PEQUENOS
EMPREENDIMENTOS DO PIAUÍ. (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01668749000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CEAPE-PI

100

No.902860097 13/08/2010
351
Tit.EMANUEL ANDRADE DA SILVA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07206265000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JAGUARIBANO
NCL(9) 30 farinha de milho; açúcar cristalizado para
uso alimentar; farinha de mandioca; arroz; farinhas
para uso alimentar; café;milho (flocos de -);farinha
de tapioca; café em pó;milho para pipoca; fécula de
arroz; sal de cozinha; milho (farinha de -);café em
grão
Procurador: WAGNER ALENCAR DOMINGOS
No.902860100 13/08/2010
351
Tit.ASSOCIAÇÃO DE AGROTURISMO ACOLHIDA
NA COLÔNIA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03733077000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACOLHIDA NA COLÔNIA

CFE(4) 6.19.16; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 43 cestas de café da manhã (fornecimento
de -) [serviços de alimentação];churrascaria
[restaurante];camping
[provimento
de
acomodações];auto-serviço (restaurantes de );restaurantes; assessoria, consultoria e informação
técnica em serviço de alimentação; casas para
turistas
[alojamento];turistas
(casas
para
);cafeterias; albergue; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento;
acampamento (provimento de acomodações em );bar (serviços de -);cafés [bares];colônia de férias
[alojamento];hotéis; assessoria, consultoria e
informação em culinária; cantinas; assessoria,
consultoria e informação sobre o vinho e suas
características; lanchonetes; retiro (casas de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACOLHIDA NA COLÔNIA".
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.902860119 13/08/2010
Tit.CAROSO IMOVEIS CORRETORA E
ADMINISTRADORA LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11369092000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Caroso Imóveis

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, serviços de
fornecimento de crédito para os seus associados;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, gestão de fundo de pensão para
os seus associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de planos de previdência
privada; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, gestão de planos
de saúde para os seus associados; constituição e

351

CFE(4) 7.1.12
NCL(9) 36 aluguel de loja [imóvel];aluguel de loja
[imóvel][
informação,
assessoria,
consultoria
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];imóveis [compra e venda de -];imóveis [compra e
venda de -][ informação, assessoria, consultoria
];imobiliária (avaliação -);imobiliária (avaliação -)[
informação, assessoria, consultoria ];administração
de imóveis; administração de imóveis[ informação,
assessoria, consultoria ];administração predial;
administração predial[ informação, assessoria,
consultoria
];apartamentos
(aluguel
de
);apartamentos
(aluguel
de
-)[
informação,
assessoria, consultoria ];imobiliárias (agências );imobiliárias (agências -)[ informação, assessoria,
consultoria ];imóveis (administração de -);imóveis
(administração de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];administração de carteira locatícia;
administração de carteira locatícia[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em avaliação imobiliária; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária[
informação, assessoria, consultoria ];agências
imobiliárias; agências imobiliárias[ assessoria,
consultoria ];administração de carteira de valor
mobiliário; administração de carteira de valor
mobiliário[ informação, assessoria, consultoria
];avaliação
imobiliária;
avaliação
imobiliária[
informação,
assessoria,
consultoria
];aluguel
(serviços de cobrança de -);aluguel (serviços de
cobrança de -)[ informação, assessoria, consultoria
];leasing de imóveis; leasing de imóveis[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de apartamentos;
aluguel de apartamentos[ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de escritórios [imóveis];aluguel
de escritórios [imóveis][ informação, assessoria,
consultoria ];imobiliários (corretores -);imobiliários
(corretores -)[ informação, assessoria, consultoria
];administração de condomínio; administração de
condomínio[ informação, assessoria, consultoria
];imóveis (arrendamento de -);imóveis (arrendamento
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];incorporação de imóvel; incorporação de imóvel[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "Imóveis".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902860127 13/08/2010
241
Tit.FELIZ ANIVERSÁRIO ORGANIZAÇÕES DE
EVENTOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10903739000167
*PED. 902214322
Procurador: ROGOBERTO SILVA FONSECA LANCASTER
No.902860160 13/08/2010
351
Tit.IB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10537124000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXTREME PRO

CFE(4) 27.5.1; 29.1.8,11
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos musicais
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA
No.902860178 13/08/2010
351
Tit.PERSIANAS LUMIART COMERCIAL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12027901000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SCENARE CORTINAS E PERSIANAS
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IDÊNTICA CORRETORA DE SEGUROS &
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 20 pateras para cortinas; trilhos para
cortinas; rodízio não metálico para cortina ;persianas
internas para janelas [mobiliário];roldanas de plástico
para persianas; varas para cortinas; cortinas de
bambu;
persianas
de
madeira
trançada
[mobiliário];persianas de lamelas de interior; rodízios
para cortinas; cortina de madeira; cortinas de contas
para decoração; anéis de cortinas; ferragem não
metálica para cortina de metal; ganchos para
cortinas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CORTINAS" E "PERSIANAS"
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.902860186 13/08/2010
Tit.PATRICIA FONSECA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33967057852
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

351

CFE(4) 2.1.1; 2.9.23
NCL(9) 36 assessoria, consultoria e informação em
planejamento financeiro [consultoria].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902860216 13/08/2010
Tit.DOEMENS E.V. (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7393911
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOMMELIER DE CERVEJAS

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 36 assessoria consultoria e informação
técnica em seguro; seguros; seguros de vida;
avaliação
financeira
[seguros,
bancos,
imóveis];seguro
contra
acidentes;
seguros
(consultoria em -);seguros (corretagem de );corretagem de seguro financeiro; assessoria,
consultoria e informações sobre seguros [serviços
financeiros];seguro contra acidente; corretagem
*;informações sobre seguros; seguros de saúde;
consórcio de bens [serviços financeiros];seguros
contra incêndio; seguros marítimos; consultoria em
seguros; seguros (informações sobre -);consórcio
funerário; assessoria, consultoria e informação em
seguros; assessoria, consultoria e informação sobre
seguros de saúde; comercialização de seguro saúde
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGISTRO
820361453.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902860305 13/08/2010
351
Tit.BUFFET MENDES MOREIRA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03090285000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BUFFET DE IGUARIAS
NCL(9) 41 decoração de festa, cerimonial e outros
eventos; serviços de representação de classe, a
saber, promoção de lazer e entretenimento;
entretenimento; aluguel de utensílios para festas
[aparelhos e decorações];aluguel de salão de festas
para eventos; animação de festa
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BUFFET", ISOLADAMENTE.
Procurador: LOYAL TRADE MARK ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL S/C LTDA ME

351

CFE(4) 12.3.11; 26.1.3; 27.5.3,9
NCL(9) 41 curso técnico de formação; organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento];educação
(serviços
de
);entretenimento; organização de competições
desportivas; organização de exposições para fins
culturais ou educativos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "SOMMELIER" E "CERVEJAS".
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS
No.902860240 13/08/2010
100
Tit.IDENTICA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09076335000168

No.902860348 13/08/2010
351
Tit.CARDOSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10608379000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Vale Meat

CFE(4) 1.1.1; 3.4.12; 27.5.1
NCL(9) 29 mariscos [não vivos];carne de porco;
peixe (filé de -);peixe em salmoura; lingüiça; costela;
alimentos à base de peixe; carne; carnes salgadas;
bacon; peixe (alimentos à base de -);sardinhas;
carne fresca; animal (tutano -) para uso alimentar;
aves não vivas; carne em conserva; fígado
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MEAT" ISOLADAMENTE.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902860364 13/08/2010
Tit.FABIO MURILLO DE SOUZA (BR/SP)

351
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22396148893
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JOÃO PAULO & ANDRÉ

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 produção de shows; espetáculos ao vivo
(apresentação de -);apresentação de espetáculos ao
vivo; organização de espetáculos [shows] [serviços
de empresário];grupo musical; entretenimento;
shows (produção de -);banda de música [serviços de
entretenimento]
Procurador: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
No.902860372 13/08/2010
351
Tit.DOSACON INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12063940000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DC DOSACON

CFE(4) 26.11.2; 26.11.5; 27.5.1
NCL(9) 19 postes não metálicos; concreto; altofornos (cimento para -);pisos não metálicos; postes
não metálicos para linhas de transmissão de energia
elétrica; balaústres; cimento (revestimentos de -) à
prova
de
fogo;
cimento
de
amianto
[fibrocimento];cimento (placas de -);cimento armado;
fundição (moldes não metálicos para -);blocos não
metálicos
para
pavimentação;
cimento
de
pouzzolane; pisos não metálicos para construção;
cimento de alto-forno; fornalhas (cimento para );balizas não luminosas e não metálicas; cimento
(postes de -);cimento *;concreto (cofragens não
metálicas para -);placas de cimento; alçapões
(tampas não metálicas para -);concreto (elementos
de -) para construção
Procurador: PATRICIA PAYERAS SUMAN
No.902860399 13/08/2010
351
Tit.RAQUEL GONÇALVES DOS SANTOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05145264755
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇO CASA

CFE(4) 8.7.25; 27.5.1
NCL(9) 36 imobiliária (avaliação -);imobiliária
(avaliação -)[ informação, assessoria, consultoria
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];imobiliárias (agências -);imobiliárias (agências -)[
informação, assessoria, consultoria ];corretagem
*;corretagem *[ informação, assessoria, consultoria
];avaliação
financeira
[seguros,
bancos,
imóveis];avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis][
informação,
assessoria,
consultoria
];imobiliários (corretores -);imobiliários (corretores -)[
informação, assessoria, consultoria ];locação de
apartamentos (agências imobiliárias de -);locação de
apartamentos
(agências
imobiliárias
de
-)[
informação, assessoria, consultoria ];corretores
imobiliários; corretores imobiliários[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em avaliação imobiliária; comércio de
imóveis; comércio de imóveis[ informação,
assessoria, consultoria ];arrendamento de imóveis;
arrendamento de imóveis[ informação, assessoria,
consultoria ];imóveis [compra e venda de -];imóveis
[compra e venda de -][ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ESPAÇO" E "CASA".
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.902860445 13/08/2010
Tit.VESTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA. - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12323211000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Vestem

CFE(4) 3.13.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9)
25
calçados
*;vestuário
[chapelaria]
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.902860470 13/08/2010
Tit.LUÍS DE ANDRADE MARTINI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04160596860
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Educação Humanitária

351

351
CFE(4) 2.7.11,21
NCL(9) 41 educação (serviços de -);educação
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "Educação" E "Humanitária".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902860496 13/08/2010
Tit.JOELMA ANDRE (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12362958000101
*PED.902464728.
Procurador: O PRÓPRIO.

241

No.902860500 13/08/2010
Tit.BBS PROSOUND LIMITED (HK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7534450
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BBS PRO SOUND

351

*;chapéus

No.902860453 13/08/2010
100
Tit.COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE JÓIAS SEBBEN
LTDA (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36811883000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DA JÓIA
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902860461 13/08/2010
Tit.JEFO NUTRITION INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7525826
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

*POR PERDA DA PRIORIDADE UNIONISTA,
TENDO EM VISTA O NÃO CUMPRIMENTO DO
DISPOSTO NO PARÁGRAFO 3º DO ART. 127 DA
LPI.
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.

004

CFE(4) 2.9.15; 3.4.18; 3.4.24; 3.7.3; 3.9.24
NCL(9) 31 suplemento alimentar para ração de
animal; proteína para consumo animal; ração para
animal; forragem (aditivos para -), exceto para uso
medicinal.

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 09 alto-falantes; aparelhos para transmissão
de som; fones de ouvido; microfones
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PRO SOUND"
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902860518 13/08/2010
351
Tit.IBERÊ CAVALLERI & CAVALLERI LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01103926000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MASSAS FAMÍLIA CAVALLERI
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CFE(4) 9.7.19; 26.1.2; 27.5.1
NCL(9)
30
nhoque;
capeletti
[massa
alimentícia];alimentares
(massas
-);massas
alimentares; macarrão; ravióli; talharim; canelone
[massa alimentícia];massas com ovos [talharim]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MASSAS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902860526 13/08/2010
100
Tit.GMP PONTES ROLANTES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10578931000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GMP PONTES ROLANTES
NCL(9) 07 rolantes (pontes -);ferramentas [partes de
máquinas];pontes rolantes
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
822905159.
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO
No.902860542 13/08/2010
351
Tit.ASSOCIAÇÃO DOS PESQUISADORES DO
EXPERIMENTO DE GRANDE ESCALA DA
BIOSFERA-ATMOSFERA NA AMAZÔNIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04068728000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: APLBA

RPI 2207 de 24/04/2013

*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG(S).:
827305427 900831960 FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DOS
PEDIDOS DE REGISTROS ANTERIORE DE N°
902697277, AINDA NÃO REGISTRADO,
CONSIDERADOS IGUALMENTE COLIDENTES
COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO
No.902860615 13/08/2010
241
Tit.JOSE JESUS DO NASCIMENTO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57129074000140
*PED. 902378392.
Procurador: ALFREDO FRANCISCO ALVES
No.902860623 13/08/2010
351
Tit.CELSO ALCARAZ GOMES JÚNIOR (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11535565000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHEF ALCARAZ

CFE(4) 9.7.19; 27.5.1
NCL(9) 43 cafés [bares];cantinas; restaurantes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CHEF".
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA
CFE(4) 1.17.16,25
NCL(9) 35 administração de empresa; assessoria
em gestão de negócios; gestão de pessoal
(consultoria em -);gestão (consultoria em -) de
negócios; organização e administração de empresa;
apoio administrativo e secretariado; gestão
pública/privada
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902860631 13/08/2010
351
Tit.HPHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04482457000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: H HANDPHONE TELECOMUNICAÇÕES

No.902860550 13/08/2010
351
Tit.BAMBU PRODUTORA E DISTRIBUIDORA DE
FILMES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01731912000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FAIXA CURTAS
NCL(9) 41 produção de programas de rádio e
televisão; produção de programas de rádio e
televisão[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ALEIXO
No.902860585 13/08/2010
100
Tit.PAULO SERGIO PRADO DE ALMEIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11788821000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INOVAR

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 maquiagem (produtos para -);sabonetes;
tinturas cosméticas; cremes cosméticos; algodão
para a higiene pessoal; perfumes; perfumaria
(produtos de -);cosméticos

CFE(4) 24.17.25; 26.1.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9)
42
computadores
(aluguel
de
);computadores (aluguel de -)[ informação,
assessoria
];consultoria
em
hardware
de
computador;
consultoria
em
hardware
de
computador[ informação, assessoria ];conversão de
dados e documentos de suporte físico para suporte
eletrônico; conversão de dados e documentos de
suporte físico para suporte eletrônico[ informação,
assessoria ];instalação de software de computador;
instalação de software de computador[ informação,
assessoria ];manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros; manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros[ informação, assessoria ];aluguel de
tempo de acesso a banco de dados; aluguel de
tempo de acesso a banco de dados[ informação,
assessoria ];criação de homepage; criação de
homepage[ informação, assessoria ];assistência
técnica em software; assistência técnica em
software[ informação, assessoria ];banco de dados
(serviços
de
desenvolvimento
de
-)
[informática];banco
de
dados
(serviços
de
desenvolvimento de -) [informática][ informação,
assessoria ];projeto de distribuição de energia
elétrica; projeto de distribuição de energia elétrica[

informação, assessoria ];projeto de sistema de
computador; projeto de sistema de computador[
informação, assessoria ];atualização de informação
em banco de dados de computador [serviço de
informática];atualização de informação em banco de
dados de computador [serviço de informática][
informação, assessoria ];projeto de sistema de
computadores; projeto de sistema de computadores[
informação, assessoria ];armazenagem eletrônica de
dados; armazenagem eletrônica de dados[
informação, assessoria ];atualização de software de
computador; atualização de software de computador[
informação, assessoria ];elaboração [concepção] de
software de computador; elaboração [concepção] de
software de computador[ informação, assessoria
];hardware de computador (consultoria em );hardware de computador (consultoria em -)[
informação, assessoria ];hospedagem de web sites;
hospedagem de web sites[ informação, assessoria
];manutenção de software de computador;
manutenção
de
software
de
computador[
informação, assessoria ];análise e processamento de
dados
[serviço
de
informática];análise
e
processamento de dados [serviço de informática][
informação, assessoria ];criação de software de
computação gráfica; criação de software de
computação
gráfica[
informação,
assessoria
];digitalização; digitalização[ informação, assessoria
];assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação; assessoria, consultoria e informação
em
tecnologia
da
informação[
informação,
assessoria ];assessoria, consultoria e informações
no campo da manutenção da segurança e
integridade de banco de dados [serviço de
informática];assessoria, consultoria e informações no
campo da manutenção da segurança e integridade
de banco de dados [serviço de informática][
informação, assessoria ];serviços de engenharia e
planejamento no campo de redes de informação e
comunicações;
serviços
de
engenharia
e
planejamento no campo de redes de informação e
comunicações[
informação,
assessoria
];computadores (projeto de sistema de );computadores (projeto de sistema de -)[
informação, assessoria ];dados (recuperação de -)
[informática];dados (recuperação de -) [informática][
informação, assessoria ];estudos para projetos
técnicos; estudos para projetos técnicos[ informação,
assessoria ];serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática];serviços de análise
de processamento de dados [serviço de informática][
informação, assessoria ];assessoria, consultoria e
informação no campo da segurança da informática;
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática[ informação, assessoria
];fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca][
informação,
assessoria
];computador
(duplicação de programas de -);computador
(duplicação de programas de -)[ informação,
assessoria ];assessoria, consultoria e informação em
software; assessoria, consultoria e informação em
software[ informação, assessoria ];assessoria,
consultoria e informação sobre desenvolvimento de
produtos; assessoria, consultoria e informação sobre
desenvolvimento
de
produtos[
informação,
assessoria ];software de computador (aluguel de );software de computador (aluguel de -)[ informação,
assessoria ];software de computador (elaboração
[concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação,
assessoria ];software de computador (instalação de );software de computador (instalação de -)[
informação, assessoria ];projeto de geração de
energia elétrica; projeto de geração de energia
elétrica[ informação, assessoria ];duplicação de
programas de computador; duplicação de programas
de computador[ informação, assessoria ];análise de
suporte e sistema [serviço de informática];análise de
suporte e sistema [serviço de informática][
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informação, assessoria ];design de homepage;
design de homepage[ informação, assessoria
];software de computador (atualização de -);software
de computador (atualização de -)[ informação,
assessoria ];sites de busca [fornecimento de
mecanismos de busca na internet];sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na internet][
informação,
assessoria
];fornecimento
de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros);fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros)[ informação,
assessoria
];implantação
de
sistema
[informática];implantação de sistema [informática][
informação, assessoria ];aluguel de software de
computador; aluguel de software de computador[
informação, assessoria ];análise de sistemas
[informática];análise de sistemas [informática][
informação ];criação e manutenção de web sites
para terceiros; criação e manutenção de web sites
para
terceiros[
informação,
assessoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador
[informática][ informação, assessoria ];software de
computador (manutenção de -);software de
computador (manutenção de -)[ informação,
assessoria ];conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física];conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão
física][
informação,
assessoria
];consultoria na área de economia de energia;
consultoria na área de economia de energia[
informação, assessoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "HANDPHONE" E
"TELECOMUNICAÇÕES".
Procurador: ESTRELA S/C LTDA MARCAS E
PATENTES
No.902860658 13/08/2010
351
Tit.MASTERVIGS CENTRO DE FORMAÇÃO E
TREINAMENTO DE VIGILANTES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60268489000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MASTERVIGS
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CFE(4) 16.1.4; 16.1.6,15
NCL(9) 37 computadores (instalação, manutenção e
reparo de -);instalação, manutenção e conserto de
computador [hardware]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ESPAÇO", "DIGITAL" E "VIP".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902860720 13/08/2010
100
Tit.HIDROTÉCNICA SISTEMAS DE
AQUECIMENTO LTDA.EPP. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01749762000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HIDROTÉCNICA
NCL(9) 37 serviços de isolamento para edificações;
serviços de isolamento para edificações[ informação,
assessoria, consultoria ];recondicionamento de
máquinas desgastadas ou parcialmente destruídas;
recondicionamento de máquinas desgastadas ou
parcialmente destruídas[ informação, assessoria,
consultoria ];calefação (instalação, reparo e
manutenção de equipamentos de - );calefação
(instalação, reparo e manutenção de equipamentos
de - )[ informação, assessoria, consultoria
];instalação e reparo de equipamentos de
aquecimento; instalação e reparo de equipamentos
de aquecimento[ informação, assessoria, consultoria
].
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: YARA LOURENÇO NUNES
No.902860739 13/08/2010
Tit.SEMP TOSHIBA S A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61151445000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AUREX DIGITAL TECH

351

(monitores de -);rádios; reguladores de intensidade
luminosa [dimmer];drives de disquetes para
computadores; notebook [computadores];fac-símile
(aparelhos
de
-)
[fax];impressoras
para
computadores;
inversores
[eletricidade];videocassetes
(aparelhos
de
);resistências elétricas; unidades centrais de
processamento
[processadores]
[informática];eletrodinâmicos (aparelhos -) para o
controle remoto de sinais; aparelho de gravação e
de reprodução de videocassete ;modems; som
(aparelhos para reprodução de -);transistores
[eletrônicos];transmissores de sinais eletrônicos;
tubos de amplificadores [válvulas];caixas para altofalantes;
monitores
[programas
de
computador];pavilhões
para
alto-falantes;
fotocopiadoras
[fotográficas,
eletrostáticas,
térmicas];intercomunicação (aparelhos para );amplificadores; aparelhos elétricos para ignição à
distância; receptores de telefone; televisão
(aparelhos de -);computadores
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DIGITAL "
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.902860747 13/08/2010
Tit.ZENON ALVES DA SILVA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36967122134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: oxi3

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 entretenimento; produção de shows;
divertimento; banda de música [serviços de
entretenimento];composição musical (serviços de );espetáculos (serviços de -);animação de festa;
grupo musical; apresentação de espetáculos ao vivo;
dublagem; shows (produção de -);espetáculos ao
vivo (apresentação de -)
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA
No.902860771 13/08/2010
Tit.CICERO OLIVEIRA ANDRADE (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03729684302
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORRÓ MOLEKA ATREVIDA

CFE(4) 3.1.2; 26.1.1; 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 41 ensino (serviços de -);oficinas de trabalho
(organização
e
apresentação
de
-)
[treinamento];assessoria, consultoria e informação
em treinamento [demonstração][ensino];treinamento
prático [demonstração];curso técnico de formação;
instrução (serviços de -);cursos livres [ensino]
Procurador: ELVIS FERNANDO REGONASCHI
No.902860682 13/08/2010
351
Tit.ESPAÇO DIGITAL E INFORMÁTICA LTDA ME
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11353879000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇO DIGITAL VIP

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 interruptores elétricos; videofones;
programas de computador [para download];projeção
(telas
de
-);scanners
[equipamento
de
processamento de dados];secretária eletrônica
(aparelhos de -);telefone (receptores de );transmissores
[telecomunicação];mouse
[informática];fios elétricos; gravadores de fita;
processadores
[unidades
centrais
de
processamento] [informática];receptores de áudio e
de vídeo; alto-falantes; aparelhos para transmissão
de som; som (aparelhos para gravação de -);tubos
acústicos;
periféricos
de
computador;
processamento de dados (dispositivos para );projeção (aparelhos para -);sinais luminosos;
telefone (aparelhos de -);válvulas de amplificadores;
microfones; instalações elétricas para controle
remoto de operações industriais; vídeo (fitas de );redutores [eletricidade];sinais, luminosos ou
mecânicos;
telefônicos
(fios
-);telefônicos
(transmissores -);toca-discos; canais acústicos;
compactos (discos -) [áudio e vídeo];vídeo

351

100

CFE(4) 2.3.1; 27.5.1
NCL(9) 41 produção de shows; shows (produção de
-);banda
de
música
[serviços
de
entretenimento];entretenimento;
espetáculos
(serviços de -);diversão (parques de -);espetáculos
ao vivo (apresentação de -);grupo musical;
apresentação
de
espetáculos
ao
vivo;
entretenimento [lazer] (informações sobre );divertimento
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.:
826665977, 822022028, 828914893, 826144195 E
822172267. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
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controle; lupas conta-fios; diagnóstico (aparelhos de
-), exceto para uso médico; elétrica (indicadores de
perda -);aparelho elétrico para comutação; aparelho
ou instrumento óptico; amperímetros; aparelho ou
instrumento de inspeção; estabilizador de voltagem;
contadores [medidores];medição (instrumentos para
-);aparelhos para medição; aparelho ou instrumento
de
aferição;
micrômetros;
frequencímetros;
wattímetro [instrumento para medida de potência
elétrica];precisão (aparelhos medidores de -)
Procurador: MARI LOURDES MACHADO GUERRA

DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO(S) PEDIDO(S) DE REGISTRO
ANTERIOR(ES) DE Nº(S) 902312375, 827435789,
830126635 E 900134259, AINDA NÃO
REGISTRADO(S), CONSIDERADO(S)
IGUALMENTE COLIDENTE(S) COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
No.902860780 13/08/2010
Tit.EQUIPA SHOWS LOCAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10894556000122
*PED. 824144350.
Procurador: O PRÓPRIO.

241

No.902860836 13/08/2010
351
Tit.AVITA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00537222000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AVITA TUDO DE BOM

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 construção de fábricas; alvenaria
(serviços de -);construção civil (supervisão de
trabalhos de -);construção *;montagem de andaimes;
reboco (serviços de -);pintura, de interior e de
exterior
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TUDO DE BOM".
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.902860844 13/08/2010
Tit.VIPP CONSULTORIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07151686000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEGFACIL

No.902860968 13/08/2010
351
Tit.ASSEDUÇÃO CONFECÇÃO DE LINGERIE E
MODA PRAIA LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05977959000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GUARAHY

CFE(4) 27.5.3
NCL(9) 41 treinamento prático [demonstração]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG:
821296426
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902860879 13/08/2010
351
Tit.CONCREFÁCIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12284407000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CONCREFÁCIL
NCL(9) 19 argamassa; argamassa para construção;
concreto (elementos de -) para construção; concreto;
concreto (cofragens não metálicas para -)
Procurador: JOÃO XAVIER SIMÕES
No.902860917 13/08/2010
351
Tit.AVITA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00537222000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AVITA TUDO DE BOM

351

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 36 administração predial; administração de
imóveis; arrendamento de imóveis; avaliação
imobiliária; corretagem *
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TUDO DE BOM".
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.902860933 13/08/2010
Tit.CASA GRIFFIN SHOP (PY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7513844
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: YAXUN

No.902860976 13/08/2010
Tit.SIMPATIA BAR E RESTAURANTE LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11862837000166
*PEDS. SOBREST. 826876072, 827551673,
901241725
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

241

No.902861000 13/08/2010
Tit.SPEED IMPRESSÕES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08408137000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GUIA SPEED

351

351

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 36 assessoria, consultoria e informação
especializada em matéria de previdência privada;
assessoria, consultoria e informações sobre seguros
[serviços financeiros];seguros; informações sobre
seguros; corretagem de seguro financeiro;
administração de seguro; consultoria em seguros;
assessoria, consultoria e informação em seguros
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902860852 13/08/2010
100
Tit.GERALDO SEVERIANO DA COSTA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52438201800
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GinásticaMental

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 25 roupa íntima; sungas; camisas; praia
(roupas de -);roupas de banho; roupa para ginástica;
vestuário *;biquíni; maiô
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 26.1.4; 26.1.18; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 09 magnéticos (codificadores -);medidores;
analisador [aparelho];aparelhos para soldagem,
elétricos; aparelho e unidade de controle eletrônico
para processamento, avaliação e medição de sinal
gerado por sensor; aparelho ou instrumento de

CFE(4) 17.5.21; 27.5.1
NCL(9) 35 aluguel de espaço publicitário; aluguel de
tempo de publicidade em meios de comunicação;
distribuição de material publicitário; espaço
publicitário (aluguel de -);texto (processamento de );jornal (vendas de assinaturas de -) [para
terceiros];textos publicitários (publicação de );documentos (reprodução de -);mala direta
(publicidade por -);publicação de textos publicitários;
material publicitário (distribuição de -);propaganda;
publicidade; publicidade por catálogos de vendas;
edição de texto publicitário; distribuição de amostras;
publicidade por qualquer meio; vendas de
assinaturas de jornal [para terceiros];anúncio;
aluguel de material publicitário
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
No.902861034 13/08/2010

351
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Tit.SIMPATIA BAR E RESTAURANTE LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11862837000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BOTEQUIM SALVE SIMPATIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 bar (serviços de -); bar (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; lanchonetes;
lanchonetes [ informação, assessoria, consultoria ];
cafés [bares]; cafés [bares][ informação, assessoria,
consultoria ]; cyber-café [restaurante]; cyber-café
[restaurante][ informação, assessoria, consultoria ];
restaurantes; restaurantes [ informação, assessoria,
consultoria ]; auto-serviço (restaurantes de -); autoserviço (restaurantes de -) [ informação, assessoria,
consultoria ]; cafeterias; cafeterias[ informação,
assessoria, consultoria ]; restaurantes de autoserviço; restaurantes de auto-serviço[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações
sobre
restaurante;
assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante[
informao, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BOTEQUIM".
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
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água oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético;
amêndoas
(sabonete
de
);antitranspirantes [produtos de toalete];sais de
banho, exceto para uso medicinal; tinturas
cosméticas; loções cosméticas (lenços impregnados
com -);maquiagem para o rosto; pele (cremes para
clarear a -);removedor de cosmético; alga
[cosmético];algodão para a higiene pessoal; banho
de espuma (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; talco para toalete; laquê para cabelos;
amêndoas (óleo de -);beleza (máscaras de -);loções
para
uso
cosmético;
pés
(sabonetes
antitranspirantes para os -);cristal para banho de uso
pessoal; acetona para uso pessoal; banho de
imersão de uso pessoal (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; desodorantes para uso
pessoal; leite de amêndoas para uso cosmético;
aromáticos [óleos essenciais];sabonete desodorante;
unhas (esmalte para -);maquiagem (produtos para
remover -);perfumes; cremes para clarear pele;
sabonete para barbear; sabonetes; sobrancelhas
(lápis de -);tinturas para os cabelos; limpeza (leite de
-) para toalete; maquiagem (produtos para );perfumaria (produtos de -);pomadas para uso
cosmético; produto de higiene pessoal à base de
própole; água depilatória; água-de-toalete; esmalte
para as unhas; filtros solares; lápis de sobrancelhas;
batons para os lábios; loções capilares; loções pósbarba; óleos para uso cosmético; produtos
depilatórios; papel impregnado de substância para
higiene pessoal; argila para estética
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões SHOP e DERM.
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR
No.902861069 13/08/2010
351
Tit.NEW G MARCENARIA MODERNA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10407092000182
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

No.902861050 13/08/2010
351
Tit.VITÓRIA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06974591000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Shop Derm's

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MR COUROS

CFE(4) 26.7.5; 27.5.1
NCL(9) 18 maletas para documentos; mochilas
(bornais);pastas [malas];bolsas de mão; malas de
roupas para viagem; bolsas de viagem; bolsas;
estojos de cosméticos [nécessaire]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
800124723.
Procurador: CLÁUDIO JOSÉ MARTINS COSTA
GONÇALVES
No.902861107 13/08/2010
351
Tit.RADIO SP-UM LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60680444000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TWITADA MIX
NCL(9) 41 televisão e rádio (produção de programas
de -);produção de programas de rádio e televisão;
televisão (programas de entretenimento de -);rádio
(programas de entretenimento de -)
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.902861123 13/08/2010
Tit.RAQUEL TANIGAKI BORGES ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05006716000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MANGROVE

351

CFE(4) 26.4.1
NCL(9) 37 marcenaria [reparo]
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 cílios (produtos cosméticos para os);cosméticos; cremes cosméticos; leites de limpeza
para toalete; banhos (preparações cosméticas para );barbear (produtos para -);sobrancelhas (cosméticos
para as -);pele (produtos cosméticos para cuidados
da -);odorizadores de uso pessoal; produto para
limpeza e hidratação da pele não medicamentoso;
antiperspirante
[desodorante];condicionador
[cosmético];dentifrícios; desodorante (sabonete );adstringentes para uso cosmético; água de colônia;
água de lavanda; antitranspirante (sabonete );bronzeadoras
(preparações
-)
[cosméticos];sabonete medicinal; creme, pasta e
líquido rejuvenescedor, protetor e para limpeza da
pele, orgânico, inorgânico e sintético; essenciais
(óleos
-);lenços
impregnados
com
loções
cosméticas; sabonete antitranspirante para os pés;
toalete (produtos de-);unhas (produtos para o
cuidado das -);xampus; óleos para perfumes e
essências; óleos para toalete; creme desengraxante
para limpeza de mãos; acetona (removedor de
esmalte de unhas);água dentifrícia; cera para
depilação; clarear (cremes para -) a pele;
depilatórios (produtos -);lápis para uso cosmético;

No.902861077 13/08/2010
100
Tit.EQUILIBRIUM FISIOTERAPIA S/S LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04926570000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA EQUILIBRIUM

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 fisioterapia; clínicas médicas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG
820058580.
Procurador: MARI ALBA PERITO
No.902861093 13/08/2010
Tit.MARIA ROSANE SCHORR (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01038247000160

100

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 25 praia (roupas de -);roupas de couro;
toucas de banho; agasalhos para as mãos; anáguas;
blazers
[vestuário];botinas;
camisas;
cintos
[vestuário];espartilhos;
gravatas;
malhas
[vestuário];jaleco; baby-doll; bermuda para prática de
esporte; roupas de imitação couro; trajes; coletes;
cuecas; ligas de meias; luvas [vestuário];macacões;
echarpe; roupa íntima; roupa para ginástica; roupa
para ginástica [colante];bermudas; botas para
esportes *;cachecóis; calçados em geral *;camisetas;
pijamas; chinelo [vestuário comum];canga; cinta
[vestuário comum];avental descartável de uso não
profissional;
sandálias;
ternos;
aventais
[vestuário];confeccionado (vestuário -);jaquetas;
lingerie (fr.);penhoar; calção para banho; babador
não descartável; boné;maiô;robe; roupas de banho;
roupas de fantasia; sapatos de praia; suéteres;
túnicas;
bonés;
botas
*;calças;
chinelos
[pantufas];estolas de pele; lenços de pescoço;
parcas; tira (faixa) para a cabeça; biquíni; spencer
;pulôveres; saias; xales; casacos [vestuário];cintas
[roupa íntima];poncho; sungas; turbantes; viseiras;
alpercatas; bandanas; galochas; guarda-pós; luvas
sem dedos; meias; suspensórios; polainas; artigos
de
malha
[vestuário];calções
de
banho
[sungas];capotes; chapéus, bonés etc; corpete;
enxovais de bebês; gorros; paletós; estolas;
camisola
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Procurador: BRITÂNIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902861131 13/08/2010
351
Tit.RADIO SP-UM LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60680444000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TWITADA MIXTV
NCL(9) 41 televisão (programas de entretenimento
de -);produção de programas de rádio e televisão;
televisão e rádio (produção de programas de -);rádio
(programas de entretenimento de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TV", ISOLADAMENTE.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.902861140 13/08/2010
351
Tit.NEW G MARCENARIA MODERNA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10407092000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NIL MÓVEIS E DECORAÇÕES
NCL(9) 37 marcenaria [reparo]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MÓVEIS E DECORAÇÕES".
Procurador: SÉRGIO LUIS DE SOUZA VIEIRA
No.902861158 13/08/2010
Tit.MARIA ROSANE SCHORR (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01038247000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MR COUROS

100

assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio[ assessoria,
consultoria ];serviços de layout para fins publicitários;
serviços de layout para fins publicitários[ assessoria,
consultoria ];publicidade; publicidade[ assessoria,
consultoria ];publicidade por qualquer meio;
publicidade por qualquer meio[ assessoria,
consultoria ];publicação de textos publicitários;
publicação de textos publicitários[ assessoria,
consultoria ];propaganda; propaganda[ assessoria,
consultoria
];publicidade
externa
[letreiros,
outdoors];publicidade externa [letreiros, outdoors][
assessoria,
consultoria
];textos
publicitários
(publicação de -);textos publicitários (publicação de )[ assessoria, consultoria ];agências de propaganda;
agências de propaganda[ assessoria, consultoria
];agências de publicidade; agências de publicidade[
assessoria, consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
827584814.
Procurador: TÂNIA RENATA GINEVRO
No.902861204 13/08/2010
351
Tit.NAGILA OLIVEIRA DOS SANTOS 09550986705
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11525848000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REVISTA ÁFRICA E AFRICANIDADES

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 29.1.4,6
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos[ assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de loções para os
cabelos; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos[ consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria[ assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
e instrumentos médicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
médicos[ assessoria, consultoria ];agenciamento de
mercadoria
[intermediação];agenciamento
de
mercadoria [intermediação][ assessoria, consultoria ]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões SHOP e DERM.
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR
No.902861271 13/08/2010
Tit.FABIO ROCHA COLOMBO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07536004800
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KABHOZ KAHIM KHEINE

CFE(4) 26.7.5; 27.5.1
NCL(9) 25 bermudas; calçados em geral; agasalhos
para as mãos; blazers [vestuário];calças; couro
(roupas
de
-);artigos
de
malha
[vestuário];confeccionado
(vestuário
-);luvas
[vestuário];cintos [vestuário]. todos incluídos nesta
classe.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
800124723
E
819555002.
INSERIDA
NA
ESPECIFICAÇÃO
A
EXPRESSÃO
"TODOS
INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 25 REIVINDICADA.
Procurador: CLÁUDIO JOSÉ MARTINS COSTA
GONÇALVES
No.902861190 13/08/2010
Tit.VP COMUNICAÇÃO LTDA. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12078197000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VP COMUNICAÇÃO

100

CFE(4) 29.1.15
NCL(9) 16 publicações
[periódicos];livros
Procurador: O PRÓPRIO.

impressas;

351

revistas

No.902861212 13/08/2010
100
Tit.ROTISSERIE MASSABOR LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12108158000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ROTISSERIE MASSABOR
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
825632455.
Procurador: MARI ALBA PERITO
No.902861212 13/08/2010
170
Tit.ROTISSERIE MASSABOR LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12108158000169
*PET(WB) 810110429456 DE 09/06/2011, COM
TEOR DE OPOSIÇÃO, POR ESTAR FORA DO
PRAZO LEGAL, DE ACORDO COM O
PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 158 DA LPI.
Procurador: MARI ALBA PERITO

CFE(4) 1.7.19
NCL(9) 41 organização e apresentação de
seminários; publicação de livros; publicação de
textos [exceto para publicidade]; publicação on-line
de livros e jornais eletrônicos; organização e
apresentação de simpósios; curso de ciências
ocultas
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902861280 13/08/2010
351
Tit.INNOVAPIX INFORMÁTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11730247000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Innovapix Preview

No.902861220 13/08/2010
351
Tit.VITÓRIA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06974591000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Shop Derm's

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 publicidade de televisão; publicidade de
televisão[ assessoria, consultoria ];publicidade online em rede de computadores; publicidade on-line
em rede de computadores[ assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 serviços de análise de processamento de
dados [serviço de informática];serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];assistência
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técnica em software; assistência técnica em
software[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de software de computador; aluguel de
software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ];conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física];conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão
física][
informação,
assessoria,
consultoria ];atualização de informação em banco de
dados
de
computador
[serviço
de
informática];atualização de informação em banco de
dados de computador [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];computadores
(projeto de sistema de -);computadores (projeto de
sistema de -)[ informação, assessoria, consultoria
];hardware de computador (consultoria em );hardware de computador (consultoria em -)[
informação, assessoria, consultoria ];manutenção de
software de computador; manutenção de software
de computador[ informação, assessoria, consultoria
];desenho de arte gráfica, inclusive para homepage;
desenho de arte gráfica, inclusive para homepage[
informação, assessoria, consultoria ];design de
homepage; design de homepage[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(instalação de -);software de computador (instalação
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];computadores (aluguel de -);computadores (aluguel
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];elaboração
[concepção]
de
software
de
computador; instalação de software de computador;
instalação de software de computador[ informação,
assessoria,
consultoria
];fornecimento
de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros);fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros)[ informação,
assessoria, consultoria ];criação de software de
computação gráfica; criação de software de
computação
gráfica[
informação,
assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
software; assessoria, consultoria e informação em
software[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e pesquisas científicas no
campo da saúde e da medicina; assessoria,
consultoria e pesquisas científicas no campo da
saúde e da medicina[ informação, assessoria,
consultoria ];projeto de sistema de computadores;
projeto de sistema de computadores[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(manutenção de -);software de computador
(manutenção de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];design de aplicativo de multimídia;
design de aplicativo de multimídia[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações no campo da manutenção da
segurança e integridade de banco de dados [serviço
de informática];assessoria, consultoria e informações
no campo da manutenção da segurança e
integridade de banco de dados [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (aluguel de -);software de
computador (aluguel de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (elaboração
[concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação,
assessoria, consultoria ];criação e manutenção de
web sites para terceiros; criação e manutenção de
web sites para terceiros[ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (atualização de
-);software de computador (atualização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];projeto de
sistema de computador; projeto de sistema de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
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mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca][
informação,
assessoria,
consultoria
];atualização
de
software
de
computador;
atualização de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em hardware de
computador;
consultoria
em
hardware
de
computador[ informaçãoo, assessoria, consultoria
];digitalização; digitalização[ informação, assessoria,
consultoria ];composição gráfica [criação em arte
gráfica];composição gráfica [criação em arte gráfica][
informação, assessoria, consultoria ];computação
gráfica [serviços de informática];computação gráfica
[serviços de informática][ informação, assessoria,
consultoria ];serviços de ilustrações gráficas,
técnicas e simulações gráficas de projeto; serviços
de ilustrações gráficas, técnicas e simulações
gráficas de projeto[ informação, assessoria,
consultoria
];implantação
de
sistema
[informática];implantação de sistema [informática][
informação, assessoria, consultoria ];suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: RENATO LACERDA DE LIMA
GONÇALVES

No.902861409 13/08/2010
Tit.ELMIR - COMERCIO DE CALCADOS E
VESTUARIOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87800777000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LUANDRA

351

CFE(4) 26.2.5; 27.5.1; 27.5.9,19
NCL(9) 25 vestuário *;confeccionado (vestuário );calçados *
Procurador: MARLI SCHORR
No.902861417 13/08/2010
351
Tit.QUINTINO REPRESENTAÇOES E MARKETING
LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05196441000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOGO COMUNICAÇÃO

No.902861301 13/08/2010
041
Tit.DMS FOTOGRAFIA E PLANEJAMENTO DE
MARKETING SOCIEDADE SIMPLES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07942975000188
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR
No.902861310 13/08/2010
351
Tit.LOTUS MERCHANDISING DO BRASIL LTDAME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65168155000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: cajarana

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9)
33
bebidas
alcoólicas
[exceto
cerveja];bebidas destiladas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CAJARANA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902861336 13/08/2010
241
Tit.KARMAQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA. (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36396232000158
*PED. 902478699
Procurador: ROBERTO M C FREIRE MARCAS E
PATENTES LTDA.
No.902861352 13/08/2010
351
Tit.MARILDA JOELY DE OLIVEIRA ALVES ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03809274000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DOM PIERRE
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES

CFE(4) 26.1.1; 26.1.3; 27.5.1
NCL(9) 35 propaganda; serviços de layout para fins
publicitários; comércio (através de qualquer meio) de
clichês [imprensa]; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors]; preparação de colunas publicitárias;
agências de propaganda; publicidade; publicidade
por catálogos de vendas; edição de texto publicitário;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos; administração comercial; mala direta
(publicidade por -); agências de publicidade; material
publicitário (distribuição de -)
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
No.902861468 13/08/2010
Tit.ELMIR - COMERCIO DE CALCADOS E
VESTUARIOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87800777000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MEP FASHION

351

CFE(4) 26.1.19; 26.2.5; 27.5.9-10
NCL(9) 25 calçados *;vestuário *;confeccionado
(vestuário -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FASHION".
Procurador: MARLI SCHORR
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No.902861492 13/08/2010
Tit.MOBILIADORA TOLEDO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09559973000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOBILIADORA NOVO LAR
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100

Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902861638 13/08/2010
351
Tit.PROVIVA S.R.L. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7534655
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NUNA
NCL(9) 33 vinho; vinho de fruta; bebidas alcoólicas
[exceto cerveja];aguardente destilada de vinho ou de
suco de frutas
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902861662 13/08/2010
Tit.M PARK TURISMO - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11095712000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HANNAH TOUR

100

CFE(4) 7.1.9,24
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
móveis[ informação, assessoria, consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS
825197988 E 825198119.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902861514 13/08/2010
Tit.RALOY LUBRIFICANTES SA DE CV (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7534639
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KRONEN

Marca: CLEAR CONTROLE PROFISSIONAL DE
PRAGAS

351

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 39 reserva de assentos para viagem;
reservas para viagens; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo; agências de
turismo [exceto para reservas de hotel];agente de
viagem; visitas turísticas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
829582924.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 3.7.1; 27.5.1; 29.1.14
NCL(9) 04 parafina; graxa para correias; aditivos,
não químicos, para combustível para motores;
correias (preparações antiderrapantes para -);graxa
lubrificante;
lubrificantes;
óleo
umectante;
combustível; combustível para motor (aditivos, não
químicos para -);correias (graxa para -);têxtil (óleo
para uso -);lubrificante (grafite -);aditivo ou
concentrado para lubrificante; combustível (óleo );combustível mineral; graxas industriais; óleo
industrial; óleo sintético para uso industrial; óleo
combustível; óleo lubrificante; óleo para motor; colza
(óleo de -) para uso industrial; combustível para
motor
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

No.902861620 13/08/2010
351
Tit.GP ENGENHARIA S/S LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10355017000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GP ENGENHARIA
NCL(9) 42 engenharia eletrônica [projeto de -]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENGENHARIA".

No.902861735 13/08/2010
351
Tit.ODILAIR DAL PRÁ (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06257186820
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HOLDERCOM
NCL(9) 20 móveis para escritório; computadores
(mesas com rodinhas para -);mesas de metal;
móveis de metal; prateleiras para arquivos
[móveis];móvel modulado; mesa (carrinhos de servir
à
-)
[móveis];mesas
com
rodinhas
para
computadores; mesas *
Procurador: PABLO SILVEIRA BLANC
No.902861743 13/08/2010
351
Tit.CLAUDIA CRISTINA HUERTAS ROUPAS ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12244148000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BENDITO DESEJO

No.902861670 13/08/2010
351
Tit.JORGE LUIZ DA SILVA MARCILIO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 70732213720
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Segurança S/A
NCL(9) 16 revistas [periódicos];publicações em
fascículos impressos
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902861689 13/08/2010
351
Tit.DK & G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10404767000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROCLEAN STORE

No.902861565 13/08/2010
241
Tit.RALOY LUBRIFICANTES SA DE CV (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7534639
*OPO. 902852884.
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902861581 13/08/2010
241
Tit.RALOY LUBRIFICANTES SA DE CV (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7534639
*OPO. 902852884.
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

CFE(4) 1.15.9; 27.5.1
NCL(9) 37 assessoria, consultoria e informação em
dedetização; desinfecção; dedetização
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CLEAR" E "CONTROLE
PROFISSIONAL DE PRAGAS".
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 2.9.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902861778 13/08/2010
351
Tit.COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM
LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05003071000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEGASYSTEM INFORMÁTICA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'STORE'.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902861727 13/08/2010
351
Tit.DK & G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10404767000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
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NCL(9) 41 organização de exposições para fins
culturais ou educativos; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
planejamento de festas; produção de shows;
entretenimento; apresentação de espetáculos ao
vivo; promotor de eventos [se artísticos/culturais]
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902861840 13/08/2010
Tit.VERE ELETRONICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11602097000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VERE
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas de calcular; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de matérias tintoriais;
promoção de vendas [para terceiros];comércio
(através de qualquer meio) de máquinas de
escrever; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos; administração comercial
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MEGASYSTEM INFORMÁTICA".
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO

No.902861794 13/08/2010
100
Tit.ANNE RAFAELLA DE MELO SILVA COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07661729000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A.R CONFECÇÕES

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28588811898
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPEEDY IMÓVEIS

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 representação comercial; comércio
(através de qualquer meio) de equipamento de
processamento de dados e computadores;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet; serviços de processamento de dados
[compilação em banco de dados];comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902861859 13/08/2010
100
Tit.CDG COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS
DO VESTUARIO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11659920000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Mantô

CFE(4) 26.2.5; 26.4.2; 26.13.1
NCL(9)
36
corretagem
*;aluguel
de
loja
[imóvel];avaliação imobiliária; comércio de imóveis;
imóveis [compra e venda de -];administração de
imóveis; agências imobiliárias; aluguel de escritórios
[imóveis];corretores imobiliários; administração de
carteira de valor mobiliário; aluguel de apartamentos;
arrendamento de imóveis; assessoria, consultoria e
informação em avaliação imobiliária; incorporação de
imóvel
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "SPEEDY" E "IMÓVEIS".
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902861930 13/08/2010
Tit.RELICARIO ARTES, DECORAÇÕES E
ANTIGUIDADES LTDA-ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07290801000188
*PED 902225081
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA

241

No.902861964 13/08/2010
241
Tit.FRANCISCO WEDSON SILVA DOS SANTOS
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08334132000161
*PEDS. 829620605, 829665293 E 829774823.
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
No.902861972 13/08/2010
Tit.INDUSTRIA DE ALIMENTOS KRUL LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08650170000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRES REIS

351

CFE(4) 2.5.2-3; 2.5.22; 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
819689130, 900952997 E 901182834.
Procurador: MARI ALBA PERITO
No.902861832 13/08/2010
351
Tit.CLUBE CULTURAL RECREATIVO TEUTO
BRASILEIRO (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79150629000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VOLKSTANZGRUPPE GRÜNE STADT
GRÜNE STADT VOLKSTANZGRUPPE MARINGÁ
1977

CFE(4) 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1

CFE(4) 27.5.1,17
NCL(9) 25 blazers [vestuário];coletes; malhas
[vestuário];praia (roupas de -);punhos de camisa;
túnicas; bolsos para roupas; calças; calças
compridas;
colarinhos
postiços;
colarinhos
[vestuário];spencer ;roupas de imitação couro; banho
(roupas de -);camisas; capuzes [vestuário];jaquetas;
pulôveres; capotes; confeccionado (vestuário );jérseis [vestuário];parcas; vestuário *;anáguas;
bermudas; pelerines; peles [vestuário];canga;
biquíni; sobretudos [vestuário];calçados em geral
*;macacões; maiô;suéteres; artigos de malha
[vestuário];casacos
[vestuário];confeccionados
(forros -) [parte de vestuário];couro (roupas de
imitação de -);forros confeccionados [parte de
vestuário];paletós;
saias;
gabardines
[vestuário];poncho
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902861921 13/08/2010
Tit.ALEXSANDRO JOSÉ MARIA (BR/SP)

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 29 frios [embutido];salame; embutido [frios]
;lingüiça; carne de porco; bacon
Procurador: ADILSON GABARDO
No.902861999 13/08/2010
351
Tit.BIOCAMPO NUTRIÇÃO ANIMAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05971492000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RURAL BR
NCL(9) 31 aditivos para forragem, exceto para uso
medicinal; animais (preparações para engorda de );cereais (subprodutos do processamento de -), para
consumo animal; farelo; farinha para animais; grãos
para consumo animal; levedura para animais; feno;
animais confinados (alimento para -);cereais em
grãos, não processados; forragem; proteína para
consumo animal; ração para animal; alimentos para
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de água bruta; comércio (através de qualquer meio)
de xaropes e preparações para bebidas
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA

animais; sal para gado; suplemento alimentar para
ração de animal; alimento para gado; torta para
gado; cereal para animal
Apostila: SEM DIRIETO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "RURAL" E "BR" ISOLADAMENTE
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902862022 13/08/2010
Tit.FRUTOS DO BRASIL LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24814220000117
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.902862154 13/08/2010
Tit.LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA
EQUIPAMENTOS ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00943564000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GASES OXIMARKA

351

CFE(4) 8.1.18
NCL(9) 30 bebidas à base de cacau; chocolate
(bebidas à base de -);gelados comestíveis;
casquinha para sorvete; cacau (bebidas à base de );comestíveis (gelados -);cremes gelados (agentes
para
engrossar
-);engrossar
creme
batido
(preparações para -);gelados comestíveis (pós para
preparar -);iogurte congelado; bebidas à base de
chocolate; congelado (iogurte -);engrossar sorvetes
[cremes gelados] (agentes para -);gelado (iogurte );sorvetes; frozens [iogurte congelado];sorvetes (pós
para preparar -);sorvete; sorvetes (agentes para
engrossar -);cacau (bebidas de -) com leite; creme
batido (preparações para engrossar -);iogurte gelado
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA

CFE(4) 3.13.1; 27.5.1
NCL(9) 41 exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos; organização de exposições
para fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de conferências; festas (planejamento
de -);organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de seminários; oficinas
de trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento];organização
de
competições
desportivas; apresentação de espetáculos ao vivo;
informações sobre educação [instrução];congressos
(organização e apresentação de -);organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];organização e apresentação de
simpósios
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.902862138 13/08/2010
351
Tit.CERVEJARIA IJUI INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07219210000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHOPP IJUHY

CFE(4) 26.15.3; 27.5.1,27.5.9-10; 29.1.13
NCL(9) 01 óxido nitroso; oxigênio; gases protetores
para solda; solda (gases protetores para );solidificados (gases -) para uso industrial; gases
solidificados para uso industrial
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'GASES'.
Procurador: JOSE DIOGO GUILEN
No.902862162 13/08/2010
351
Tit.UNIVERSITY OF COLORADO (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7541937
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VORPAL
NCL(9) 09 computador (programas de -) [para
download];computador (programas de -), gravados
Procurador: DANIEL ADVOGADOS
No.902862170 13/08/2010
351
Tit.BRANCA - TINTAS E TEXTURAS LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08796968000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MICROREBOC

No.902862057 13/08/2010
351
Tit.JOÃO GERALDO ZANON JUNIOR (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07764745707
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: G33K

CFE(4) 26.7.25
NCL(9) 41 publicação de textos [exceto para
publicidade];textos (publicação de -) [exceto para
publicidade];eletrônicos (provimento de serviços para
jogos -);jogos eletrônicos (provimento de serviços
para -);guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]
Procurador: O PRÓPRIO.

351

CFE(4) 1.1.1; 2.1.15; 5.7.2; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 32 refrigerante [bebida];guaraná [bebida não
alcoólica];cerveja; cerveja não fermentada [mosto de
cerveja];malte [cerveja];bebida fermentada não
alcoólica; fruta (bebidas não alcoólicas à base de
suco de -);aperitivos não-alcoólicos; cerveja de
gengibre; frutas (sucos de -);bebida energética não
alcoólica; bebidas (preparações para fabricar );isotônicas (bebidas -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CHOPP".
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.902862146 13/08/2010
Tit.FRUTOS DO BRASIL LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24814220000117
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

351

No.902862120 13/08/2010
351
Tit.COTRIPAL AGROPECUÁRIA COOPERATIVA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91982496000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FESTIMAIS

CFE(4) 14.7.23; 27.5.1
NCL(9)
01
impermeabilização
de
cimento
(preparações para -), exceto tintas; concreto
(substâncias químicas para aeração de );conservação de cimento (produtos para -), exceto
tintas e óleos; conservação de concreto (produtos
para -) exceto tintas e óleos; colar (produtos para );concreto (aglutinantes para -);substâncias adesivas
para fins industriais; adesivo para chapisco;
conservação de alvenaria (produtos para -), exceto
tintas e óleos; aditivo químico para melhorar a
aderência da pintura à base de cal
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.902862197 13/08/2010
351
Tit.TRANSPORTADORA E INCORPORADORA
BALDO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10696542000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRANSBALDO

CFE(4) 8.1.18
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de água mineral engarrafada; comercialização
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NCL(9) 19 cimento armado; lustrosas (lajes );materiais de construção, não metálicos; cimento
(revestimentos de -) à prova de fogo; materiais de
reforço não metálicos para construção; placas de
cimento; argamassa para construção; cimento
(placas de -);concreto (elementos de -) para
construção; construção (materiais de -), não
metálicos; lajes não metálicas; cimento (postes de );lajes
lustrosas;
cimento
*;construção
(revestimentos não metálicos para -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'LAJES'
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
CFE(4) 1.17.11; 18.1.7; 18.1.21; 25.1.5; 27.5.1
NCL(9) 39 armazenagem; assessoria, consultoria e
informação em transportes; assessoria, consultoria e
informações sobre transportes; logística referente ao
transporte de carga; corretagem de transporte;
informações
sobre
transportes;
assessoria,
consultoria e informação em armazenagem;
transporte; transporte por caminhão; intermediação
de carga; armazenagem de mercadorias; entrega de
mercadorias; frete [transporte de mercadorias]
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.902862219 13/08/2010
Tit.TEXTIL ABRIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46801973000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AB ABRIL BASIC

No.902862251 13/08/2010
351
Tit.MASIA VALLFORMOSA, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7534817
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VALLFORMOSA
NCL(9) 33 aperitivos *;vinho de fruta; bebida
fermentada alcoólica; bebidas alcoólicas [exceto
cerveja];destiladas
[bebidas
alcoólicas]
[espirituosas];bebidas destiladas; vinho
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA

No.902862308 13/08/2010
241
Tit.MASIA VALLFORMOSA, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7534817
*PED.: 902403079
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902862316 13/08/2010
351
Tit.IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61142550000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KANPAI
NCL(9) 05 inseticidas; parasiticidas; bactericida;
herbicidas; ervas daninhas (preparações para
destruir -);acaricidas; ervas daninhas (produtos para
combater as -);carrapaticida; baraticida; moscas
(produtos para destruir -);fungos corrosivos
(preparações para destruir -);raticida; pesticidas;
fungicidas
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA

351

CFE(4) 26.4.12; 27.5.1
NCL(9) 25 roupões de banho; artigos de malha
[vestuário];bandanas; calçados em geral; casacos
[vestuário];bonés; couro (roupas de imitação de );bermudas; blazers [vestuário];chapéus, bonés;
gravatas; jaquetas; trajes de banho; calças
compridas;
faixas
para
a
cabeça
[vestuário];macacões;
meias;
sobretudos
[vestuário];camisetas; malhas [vestuário];roupa para
ginástica; vestuário; faixas [vestuário];pijamas;
sungas; calças; combinações [vestuário];couro
(roupas de -);saias; agasalhos para as mãos;
cachecóis; camisas. todos incluídos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BASIC".
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 25 REIVINDICADA.
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO

No.902862260 13/08/2010
090
Tit.CARINA DOS SANTOS MACHADO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00721935060
*DADO O REQUISITADO À PET. INICIAL, PRESTE
O TITULAR ESCLARECIMENTOS QUANTO À
DIVERGÊNCIA ENTRE AS NATUREZAS DO SINAL
DECLARADO NO PREENCHIMENTO DO
FORMULÁRIO ELETRÔNICO (NO CASO, MARCA
NOMINATIVA) E DO SINAL SOLICITADO EM
ANEXO À PET. DE DEPÓSITO DO PEDIDO EM
EPÍGRAFE (MARCA MISTA). CASO QUEIRA
DEPOSITAR COM O PEDIDO EM TELA UMA
MARCA MISTA, APRESENTE ARQUIVO EM PDF
COM A RESPECTIVA IMAGEM DIGITALIZADA,
CONFORME INSTRUÇÕES CONTIDAS NO
MANUAL DO USUÁRIO DO E-MARCAS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902862278 13/08/2010
241
Tit.FRUTOS DO BRASIL LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24814220000117
*PED.902606697 (DO PRÓPRIO COM OPOSIÇÃO)
E PEDS. 826438504 E 828082715.
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA
No.902862294 13/08/2010
Tit.TEXTIL ABRIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46801973000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ABRIL CLASSIC

351

No.902862243 13/08/2010
351
Tit.J.R. COMÉRCIO DE LAJES E ARTEFATOS
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09109781000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LAJES ITAJOBI

CFE(4) 27.5.1

*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 25 REIVINDICADA.
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO

CFE(4) 26.4.12; 27.5.1
NCL(9) 25 roupa íntima; roupa para ginástica;
pijamas; vestuário; bonés; calças; jaquetas;
macacões; artigos de malha [vestuário];calças
compridas; sobretudos [vestuário];calçados em
geral;
camisetas;
faixas
para
a
cabeça
[vestuário];trajes de banho; bermudas; casacos
[vestuário];paletós; saias; agasalhos para as mãos;
bandanas; sungas; blazers [vestuário];chapéus,
bonés; couro (roupas de -);couro (roupas de imitação
de -);faixas [vestuário];gravatas; roupões de banho;
cachecóis; camisas; combinações [vestuário];malhas
[vestuário];meias. todos incluídos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CLASSIC".

No.902862324 13/08/2010
351
Tit.SÍMBOLO INTERNATIONAL MEDIA EDITORA
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10206966000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FREEGUIDES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 publicações impressas; embalagens de
papel ou plástico; estojos para artigos de escrever
[material de escritório];marcadores de livros; cartão;
reproduções gráficas; descansos de papel para
copos ou garrafas; lápis; litografias; papel *;papel
carbono; agenda; boletim informativo; pranchetas;
descansos de papel redondos para mesa; desenhar
(artigos para -);escritório (materiais de -), exceto
móveis; revistas em quadrinhos; enciclopédia;
envelopes [papelaria];folhetos; livros; material
escolar [papelaria];blocos para anotações; cartões
de
felicitações;
periódicos;
revistas
[periódicos];jornais; diário; papel de carta; blocos de
notas [cadernos];calendário de folhas destacáveis;
catálogos;
manuais
[impressos];pastas
[papelaria];porta-canetas; dicionário; canetas; cartas,
cartões, etc *;fichário de mesa; etiquetas adesivas
[papelaria];globos terrestres; material didático
[exceto aparelhos];álbuns; almanaques; cartão
postal
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902862332 13/08/2010
351
Tit.IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61142550000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KANPAI
NCL(9) 01 fertilizantes (preparações -);inseticidas
(aditivos químicos para -);adubo composto; uréia
[fertilizante];horticultura (substâncias químicas para ), exceto fungicidas, herbicidas, inseticidas e
parasiticidas; agricultura (substâncias químicas para
-), com exceção dos fungicidas, herbicidas,
inseticidas e parasiticidas; fertilizantes; sais
[fertilizantes];silvicultura (substâncias químicas para -
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), exceto fungicidas, herbicidas, inseticidas e
parasiticidas; adubo para agricultura
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902862359 13/08/2010
351
Tit.A. G. PRADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03772080000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PORTENHO

CFE(4) 27.5.17; 29.1.12
NCL(9) 43 restaurantes; restaurantes[ informação,
assessoria, consultoria ]; churrascaria [restaurante];
churrascaria [restaurante][ informação, assessoria,
consultoria ]; bar (serviços de -); bar (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: PACHECO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902862367 13/08/2010
Tit.TEXTIL ABRIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46801973000120
*PED. 826126278.
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO

241

No.902862375 13/08/2010
Tit.JULIANO EDUARDO ANITELI FERREIRA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14251964896
*NOME ARTÍSTICO.
Procurador: O PRÓPRIO.

041

No.902862405 13/08/2010
Tit.TEXTIL ABRIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46801973000120
*PED. 826126278.
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO

241

No.902862413 13/08/2010
351
Tit.SP MEGA MIX LICENCIAMENTOS DE MARCAS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09087270000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KIDS SHOP MULTIMARCAS

Tit.BITTOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03078843000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BITTOS
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de roupas[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de produtos têxteis[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
rendas e bordados; comércio (através de qualquer
meio) de rendas e bordados[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de peles de animais; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de peles
de animais[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro[ informação, assessoria,
consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGISTRO
830320466.
Procurador: ODIVAM PAIM SIQUEIRA

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TREJOLLY".
Procurador: WETTOR BUREAU DE APOIO EMP.
S/S LTDA ME

No.902862448 13/08/2010
Tit.ELZA INDUSTRIA E COMERCIO DE
COSMETICOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22043780000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TIRA-MANCHAS

No.902862502 13/08/2010
351
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DOIS NA WEB
NCL(9) 35 comerciais de rádio; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação; publicidade;
propaganda; publicidade de rádio; anúncio
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "WEB".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 cosméticos; tira-manchas; perfumaria
(produtos de -)
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.902862456 13/08/2010
351
Tit.ANDREA DE SOUSA SEVERIANO BIJUTERIAS
ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12218439000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TREJOLLY

CFE(4) 26.1.6; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de roupas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES 'KIDS', 'SHOP' E 'MULTIMARCAS'.
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO
No.902862421 13/08/2010

100

CFE(4) 3.13.1; 26.1.18; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria

No.902862472 13/08/2010
351
Tit.SP MEGA MIX LICENCIAMENTOS DE MARCAS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09087270000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KIDS MALL MULTIMARCAS

CFE(4) 26.1.5; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'KIDS', 'MALL' E 'MULTIMARCAS'.
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO

No.902862510 13/08/2010
351
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DOIS NA WEB
NCL(9) 41 serviços de concepção de programas de
tv/rádio; locutor de eventos; produção de programas
de rádio e televisão; apresentação de espetáculos
ao vivo; estúdios de gravação (serviços de );informações sobre entretenimento [lazer];produção
de shows; entretenimento; informações sobre
educação [instrução];promotor de eventos [se
artísticos/culturais];jornalismo
(reportagens);agências de notícias
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902862529 13/08/2010
351
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DOIS NA WEB
NCL(9) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -];radiodifusão; radiocomunicação
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "WEB".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902862561 13/08/2010
351
Tit.DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0272280
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DOKI
NCL(9) 03 cera para bigode; clareamento de couro
(produtos para -);clarear (cremes para -) a pele;
cosméticos (estojos de -);cosméticos (estojos
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de);descolorantes (produtos -);gaulteria (óleo de -)
[perfumaria];giz para limpeza; goma de amido para
brilho [lavanderia];laquê para cabelos; limão (óleos
essenciais de -);anil para lavanderia; antiestáticos
(produtos -) para uso doméstico; antitranspirantes
[produtos de toalete];barbear (produtos para );bigode (cera para -);brilho (produtos para dar -)
[lavanderia];quilaia (casca de -) para lavagem; sabão
desinfetante; sabonete antitranspirante para os pés;
sachês para perfumar roupa; soda para branquear
[soda cáustica];terebintina para desengordurar;
neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; pedra-pomes; permanentes nos cabelos
(produtos neutralizadores para -);petróleo (geléia de
-) para uso cosmético; polir jóias (vermelho para );produtos para afiar; estojo de cosméticos de
brinquedo (com cosméticos reais);preparação
cosmética para redução da gordura localizada;
removedor de cosmético; papel impregnado de
substância para higiene pessoal; pastilhas e gomas
de mascar para fins cosméticos (ompi);animal
[produto
para
higiene
sem
aplicação
terapêutica];antiperspirante [desodorante];cola para
unha artificial; composto fluorado para higiene bucal;
saponáceo ;cedro (óleos essenciais de -);cera para
assoalho; cera para sapateiros; couro (cremes para );defumação
(produtos
para
-)
[perfumaria];dentifrícios; depilatórios (produtos );diamantina [abrasivo];esmeril (tela de -);essências
etéreas; lápis para uso cosmético; lavanderia (anil
para -);água de cheiro; alisar (produtos para -)
[engomar];anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal; antiferrugem (produtos -);antitranspirante
(sabonete
-);produtos
para
dar
brilho
[lavanderia];produtos para polimento; químicos
(produtos -) de uso doméstico para avivar cores
[lavanderia];sabões; safrol; sais de banho, exceto
para uso medicinal; sapateiros (cera para -);terpenos
[óleos essenciais];toalete (produtos de-);unhas
postiças; madeira aromática; maquiagem (pó para );ondular os cabelos (preparações para -);pó para
maquiagem; pomadas para uso cosmético; produto
de higiene pessoal à base de própole; dentifrício e
composto fluorado usado na higiene bucal de
animal; adesivo para limpar roupa; antiferrugem
[produto de limpeza];água depilatória; água-detoalete; algodão para a higiene pessoal; banho de
imersão de uso animal (preparações para - ), exceto
para uso medicinal; cera para depilação; decapagem
(soluções para -);descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; desengordurar (produtos para -), exceto
os utilizados durante o processo de fabricação;
detergentes exceto os utilizados durante processo
de fabricação e para uso médico; esmalte para as
unhas; esmeril (papel de -);essenciais (óleos );fragrâncias (mistura de -);abrasiva (tela -)
[tecido];adesivos (substâncias -) para uso cosmético;
água de lavanda; alvejantes (produtos -)
[lavagem];amaciantes
de
tecidos
[lavanderia];amaciar (pedras para -);cabelos (tinturas
para os -);roupa (sachês para perfumar -);sabonete
para
barbear;
silício
(carboneto
de
-)
[abrasivo];sobrancelhas (lápis de -);tártaro (produto
para a remoção do -) para uso doméstico; trípole
(pedra -) para polimento; xampus para animais de
estimação; maquiagem (produtos para -);navalha
(pastas para afiar -);óleos essenciais; pedras de
alume [pedras-ume] [anti-sépticas];pedras pós-barba
[anti-sépticas];piperonal
[heliotropina];postiças
(unhas -);produtos depilatórios; estojo cosmético
;sabão para animal de estimação; abrasivo
[tecido];acetona para uso pessoal; água para tirar
mancha; substância abrasiva para limpeza
;carbonetos metálicos [abrasivos];cera para alfaiates;
cera para assoalhos; cera para polir; cosméticos;
couro (produtos para clarear -);esmalte para unhas;
esmeril; flores (extratos de -) [perfumaria];goma de
amido [lavanderia];hastes com pontas de algodão
para fins cosméticos; ionona [perfumaria];lavagem a
seco (produtos para -);leite de amêndoas para uso
cosmético; leites de limpeza para toalete; lenços
impregnados com loções cosméticas; limpeza (giz
para -);abrasivos *;água de colônia; aromáticos
[óleos essenciais];banhos (preparações cosméticas
para -);botas (creme para engraxar -);botas (creme
para polir -);branquear (sais para -);brilhar (produtos
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para fazer -) [polir];produtos para remover a pintura;
sapato (polidor para -);sobrancelhas (cosméticos
para as -);unhas (esmalte para -);unhas (produtos
para o cuidado das -);vernizes (produtos para
remover -);vulcânica (cinza -) para limpeza; erva
para banho; limpeza de canos de esgoto (produtos
para -);lixa de papel [lixa de vidro];lixívia de soda;
óleos essenciais de limão; óleos para limpeza;
pedras de polir; pele (cremes para clarear a );perfumaria (produtos de -);perfumes; polir (produtos
para -);polir (vermelho para -) [jóias];odorizadores de
uso pessoal; cristal para banho de uso pessoal;
condicionador para uso em animal; alga
[cosmético];banho de espuma (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; cera para assoalhos
(removedores de -) [produtos para decapagem];cinza
vulcânica para limpeza; corantes para lavanderia;
cremes cosméticos; cremes para polir; decalques
decorativos para uso cosmético; desodorante
(sabonete -);enxaguar a roupa (produtos para -)
[lavanderia];etéreas (essências -);flavorizantes para
bebidas [óleos essenciais];incenso; lacas (produtos
para remover -);água sanitária [água de javel]
[hipoclorito de potássio];batons para os lábios;
branquear (soda para -) [soda cáustica];produtos
químicos de uso doméstico para avivar cores
[lavanderia];próteses dentárias (preparações para
limpeza de -);sabões de avivamento de cores
[têxtil];sabonete desodorante; sabonete medicinal;
tecido de vidro [abrasivo];vermelho para polir jóias;
volátil (álcali -) [amôníaco] [detergente];cabelos
postiços (substâncias adesivas para fixar -);erva
para defumador e incenso; papel de vidro [lixa de
vidro];pára-brisa (líquidos para limpeza de -);produto
para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso; xampu para animal sem finalidade
terapêutica; caixa para pó de arroz [estojo
cosmético];corante para lixívia; aguarrás; varetas de
incenso; matéria prima para indústria cosmética;
casca de quilaia para lavagem; cílios (produtos
cosméticos para os-);coríndon [abrasivo];cosméticos
para animais; cremes para couro; cristais de soda
para a limpeza; desinfetante (sabão -);extratos de
flores [perfumaria];filtros solares; flavorizantes para
bolos [óleos essenciais];gorduras para uso
cosmético; lápis de sobrancelhas; lavanderia (cera
para -);lavanderia (produtos para -);abrasivo (papel );adesivos (substâncias -) para fixar cabelos
postiços; âmbar [perfume];assoalhos (cera para );avivar cores (produtos químicos de uso doméstico
para -) [lavanderia];badiana (essência de -) [anis
estrelado];barba (tinturas para -);bergamota (óleo de
-);cabelos (preparações para ondular -);próteses
dentárias (produtos para polimento de );pulverizadores para perfumar hálito; removedores
de
cera
para
assoalhos
[produtos
para
decapagem];rosa (óleo de -);sabonetes; sapato
(graxa para -);tinturas para os cabelos; tira-manchas;
xampus; limpeza de pára-brisa (líquidos para );limpeza de próteses dentárias (produtos para );loções para uso cosmético; maquiagem para o
rosto; óleo de lavanda; óleo de terebintina para
desengordurar; óleos para toalete; óleos para uso
cosmético; papel de parede (produtos para limpeza
de -);pastas para afiar navalha; pele (produtos
cosméticos para cuidados da -);postiços (cílios );preparações cosméticas para emagrecimento;
esmeril para limpeza; cera para polimento, brilho e
conservação de carroceria de veículo; creme, pasta
e líquido rejuvenescedor, protetor e para limpeza da
pele, orgânico, inorgânico e sintético; condicionador
[cosmético];lustra-móvel; ácido clorídrico usado
como produto de limpeza; cera para couro; cera para
lavanderia; cílios postiços; desentupir (produtos para
-) canos de esgoto; desodorantes para uso pessoal;
emagrecimento (preparações cosméticas para -);giz
(branco de -);hálito (pulverizadores para perfumar );jasmim (óleo de -);lavanderia (goma de amido para
-);adstringentes para uso cosmético; afiar (produtos
para -);água de javel [água sanitária] [hipoclorito de
potássio];alfaiates
(cera
para
-);almíscar
[perfumaria];amêndoas (sabonete de -);amoníaco
[álcali volátil] [detergente];bebidas (flavorizantes para
-) [óleos essenciais];bronzeadoras (preparações -)
[cosméticos];produtos para enxaguar a roupa
[lavanderia];tela [tecido] abrasiva; canos de esgoto

(produtos para a limpeza de -);limpeza (leite de -)
para toalete; loções capilares; menta (essência de -)
[óleo essencial];menta para perfumaria; papel para
polir; polir (cera para -);líquido, creme e pó para
limpeza do dente; cera em líquido ou em pasta,
inclusive para carroceria de veículo; substância
química para desengraxar de uso doméstico; creme
desengraxante para limpeza de mãos; aglutinante
[material de limpeza];água dentifrícia; argila para
estética; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal; lixa
para limpeza; talco para toalete; cera para assoalhos
e móveis; cílios postiços (substâncias adesivas para
fixar -);colorantes para toalete; conservantes para
couro [polir];cosméticos para os cílios; couro
(conservantes para -) [produtos para polir];cremes
para clarear pele; geléia de petróleo para uso
cosmético; geraniol; água oxigenada [peróxido de
hidrogênio] para uso cosmético; álcali volátil
[amoníaco]
[detergente];algodão
para
fins
cosméticos (hastes com pontas de -);algodão para
uso cosmético; amêndoas (óleo de -);animais de
estimação (xampus para -);beleza (máscaras de );bolos
(flavorizantes
para
-)
[óleos
essenciais];produtos para limpeza; sapato (creme
para -);tecidos (amaciantes de -) [lavanderia];tinturas
cosméticas; loções cosméticas (lenços impregnados
com -);loções pós-barba; maquiagem (produtos para
remover -);óleos para perfumes e essências;
perfumes de flores (bases para -);pés (sabonetes
antitranspirantes para os -);polimento de próteses
dentárias (produtos para -);produtos para alvejar
roupa; cera para lustrar; talco para a higiene animal;
preparado antiembaçante para limpeza; produto
antiderrapante e antideslizante para pisos; acetona
(removedor de esmalte de unhas);álcool em gel
(para uso em limpeza doméstica);artigo antitártaro
para uso animal, exceto medicamento
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902862570 13/08/2010
Tit.ANA CRISTINA CARLIER (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00250575701
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Marias da Penha

351

CFE(4) 27.5.1,4
NCL(9) 09 calculadoras de bolso; computador
(memórias para -);mouse pads [informática];câmeras
[fotografia];chips [circuitos integrados];computador
(periféricos de -);agendas eletrônicas; mouse
[informática];periféricos
de
computador;
processamento de dados (dispositivos para );calcular (máquinas de -);binóculos; eletrônicas
(canetas -) para unidades de visualização
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902862596 13/08/2010
100
Tit.EXCELLENT GLOBAL COMERCIAL LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03644521000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INGLÊS EM 150 HORAS
NCL(9) 41 assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino];ensino (serviços
de -);cursos livres [ensino];curso de idioma;
assessoria, consultoria e informação ensino
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.902862626 13/08/2010
Tit.TRIBO INDUSTRIAL LTDA (BR/SC)

351
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03750888000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: R REMA

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário incluído nesta classe.
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"INCLUÍDO NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 25 REIVINDICADA.
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.902862634 13/08/2010
351
Tit.EPOCA ENGENHARIA IMPORTAÇÃO COM
LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35229814000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EPOCA

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 37 edificações (impermeabilização de -);
restauração de mobiliário; assessoria, consultoria e
informação em restauração de móveis; construção
(informação sobre -); edifícios (limpeza de interiores
de -); assessoria consultoria e informação em
construções; reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou]; impermeabilização em
obra civil; perfuração do solo; demolição de
edificações; assessoria, consultoria e informação em
supervisão de construção; assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; aluguel de equipamento de
construção; construção civil (supervisão de trabalhos
de -); informação sobre construção; limpeza de
fachada de edificações; manutenção de mobiliário;
serviços de isolamento para edificações; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos; construção (serviços incluídos nesta
classe); limpeza de interiores de edifícios;
pavimentação de rua; perfuração de poços;
supervisão de trabalhos de construção civil;
construção e reparação de obra civil; isolamento
(serviços de -) para edificações; mobiliário
(restauração de -); assessoria, consultoria e
informação em aluguel de equipamentos para
construção; edifícações (limpeza de fachada de -);
impermeabilização
de
edificações;
maquete
[construção de protótipos, maquetes e miniaturas
para projetos arquitetônicos, empreendimentos
imobiliários, de acordo com projeto].
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902862642 13/08/2010
351
Tit.PANIFICADORA BELEZERRA PINHEIRO LTDA
ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00091106000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PADARIA PRIMEIRA LINHA

CFE(4) 5.7.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 30 waffles; biscoitos; bolos (decorações
comestíveis para -);fermento; massa para bolo;
empadão; tortas [doces e salgadas];pão; pastelaria;
biscoitos de água e sal; café;tortas; alimentares
(massas -);amêndoas (bolinhos ou biscoitos de );bebidas à base de chá;cacau (produtos de );chocolate;
congelado
(iogurte
-);empadas
[tortas];empada; tapioca; tapioca (farinha de -) para
uso alimentar; alimentos farináceos; amêndoas
(confeitos de -);chá (bebidas à base de -);farinhas
para uso alimentar *;pastel; pãezinhos; amêndoas
(pasta de -);bolachas; sanduíches; bebidas à base
de chocolate; bolo (massa para -);bolos; chocolate
(bebidas
à
base
de
-);confeitos;
doces
[confeitos];fermentos para massas; bebidas à base
de cacau; bebidas à base de café;cacau (bebidas de
-) com leite; chocolate (bebidas de -) com leite;
massas [alimentares];pão de gengibre; pudins;
amido (produtos de -) para uso alimentar; biscoitos
amanteigados; bombons; cacau (bebidas à base de );café (bebidas de -) com leite; bolo, preparado para
consumo final, confeitado ou não
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "PADARIA" E "PRIMEIRA LINHA".
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902862677 13/08/2010
351
Tit.BÁRBARA MARA BOF SANTOS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01458181600
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: aporta - Encontro Estudantil de Artes
Cênicas

CFE(4) 14.5.21
NCL(9) 41 assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
ENCONTRO ESTUDANTIL DE ARTES CÊNICAS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902862693 13/08/2010
241
Tit.J. LEONCIO C. DE VASCONCELOS-ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03637553000148
*PED. 902245112 (C/OPOSIÇÃO)
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902862707 13/08/2010
351
Tit.MITANI OTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52830130000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MITANI QUALIDADE ÓPTICA SUPERIOR

CFE(4) 25.1.5; 27.5.1
NCL(9) 09 óculos (lentes de -);óculos antiofuscantes;
óculos de sol; pára-sóis para lentes; lentes de
contato (estojos para -);óculos; óculos (armação de );óculos para esportes; estojos especialmente feitos
para aparelhos e instrumentos de fotografia; lupas
conta-fios; óculos (cordões para -) [pincenê];ópticas
(lentes -);estojos para óculos; óculo para uso em
sala de emergência e de cirurgia; óculos de natação
(ompi);lentes de aumento; estojos para lentes de
contato; estojos para pincenê;óculo para prática de
tiro ao alvo; lentes corretivas [óptica];oculares
[instrumentos ópticos];óculos (correntes para );ópticos (instrumentos e aparelhos -);binóculos;
lentes de contato; lentes ópticas; estojos de óculos;
óculo para soldador; óculos (estojos para );armações de óculos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "QUALIDADE" E "ÓPTICA
SUPERIOR".
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902862715 13/08/2010
351
Tit.EXPLOSÃO GOSPEL ARTIGOS EVANGÉLICOS
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05911035000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPLOSÃO GOSPEL DEUS PARA O
HOMEM

CFE(4) 2.1.25; 2.9.14; 20.7.1; 24.15.2; 26.7.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de discos acústicos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
papel e papelão
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'GOSPEL'.
Procurador: MAURINEI DE OLIVEIRA SANTOS
No.902862723 13/08/2010
Tit.ANA CRISTINA CARLIER (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00250575701
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Marias da Penha

351

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 573

CFE(4) 27.5.1,4
NCL(9) 16 estojos para canetas; calendários; blocos
para
anotações;
canetas
[material
de
escritório];papelão (artigos de -);anotações (blocos
para -);borrachas para apagar; caixas para canetas;
blocos de notas [cadernos];canetas-tinteiro; caneta
com multi-uso [p.e. caneta-relógio, caneta-lanterna]
;apontadores
de
lápis
[elétricos
ou
não
elétricos];agenda; papelaria (artigos de -)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902862731 13/08/2010
Tit.HELCIO DIAS DA MOTA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02669057497
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPLOSÃO GOSPEL DEUS PARA O
HOMEM

351

CFE(4) 2.1.25; 2.9.14; 20.7.1; 24.15.2; 26.7.1
NCL(9) 41 shows (produção de -); espetáculos ao
vivo (apresentação de -); espetáculos (serviços de -);
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento]; grupo musical; entretenimento;
banda de música [serviços de entretenimento]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GOSPEL".
Procurador: MAURINEI DE OLIVEIRA SANTOS
No.902862740 13/08/2010
351
Tit.EPOCA ENGENHARIA IMPORTAÇÃO COM
LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35229814000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EPOCA

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 19 estruturas não metálicas para construção;
molduras para portas, não metálicas; papel de
construção; revestimentos [materiais de construção];
cavalete ou suporte não metálico desmontável para
banheira; argamassa; argamassa para construção;
bustos de pedra, concreto ou mármore; calhas não
metálicas para construção; canos para drenagem,
não metálicos; cimento (revestimentos de -) à prova
de fogo; cimento armado; materiais de reforço não
metálicos para construção; molduras não metálicas

para construção; pedras de construção; postes não
metálicos; tetos não metálicos; tábua de madeira;
areia [exceto areia para fundição]; barro para tijolos;
caixas de correspondência, de alvenaria; divisórias
não metálicas; escadas não metálicas; esquadrias
para portas, não metálicas; estacas não metálicas;
areia; granito; madeira serrada; marquises não
metálicas para construção; paliçadas não metálicas;
pedra; pisos não metálicos; reservatórios de
alvenaria; vidro isolante [construção]; construções
não metálicas; argila para construção; artigo para
instalação hidráulica; madeira trabalhada; portais
não metálicos; portas não metálicas incluídas nesta
classe; soleiras não metálicas; tábuas; telhas não
metálicas; tijolos; esquadria não metálica; fibra
sintética para concreto; tela não metálica; andaimes
não metálicos; caldeira [estrutura]; betuminosos
(produtos -) para construção; blocos não metálicos
para pavimentação; coberturas não metálicas para
construção; construção (papel de -); argamassa de
amianto; feltro para construção; mosaicos para
construção; sinais para estradas, não luminosos, não
mecânicos e não metálicos; telhados não metálicos;
vidraças para construção; vigas não metálicas;
vitrais; arenito para construção; parede divisória não
metálica substituível; calcário; cimento (postes de -);
construção (madeira para -); construção (materiais
de -), não metálicos; estábulos; caixa d'água
[reservatório para abastecimento]; monumentos, não
metálicos; revestimentos não metálicos para
construção; vidro de construção; quadro de janela e
porta; caixilhos não metálicos para construção;
canos rígidos não metálicos [construção]; cimento
incluído nesta classe; construções transportáveis
não metálicas; degraus não metálicos para escadas;
caibro para construção; alizar de janela de madeira;
banco de cimento ou concreto; caixa para
construção debaixo d`água; lajes não metálicas;
vidros para construção [vidraças]; dreno para
construção; edificação não metálica; cal; calhas não
metálicas; concreto; janelas não metálicas; madeira
para construção; mármore; painéis não metálicos
para construção; revestimentos não metálicos para
paredes, para construção; lajota; venezianas não
metálicas para exteriores; alabastro; azulejos não
metálicos para construção; caibros para telhados;
cascalho; cimento (placas de -); cano de cimento ou
faiança; concreto armado; breu [pavimentação].
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902862766 13/08/2010
Tit.ANA CRISTINA CARLIER (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00250575701
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Marias da Penha

351

CFE(4) 27.5.1,4
NCL(9)
25
bermudas;
combinações
[vestuário];malhas [vestuário];banho (roupas de );meias; calçados em geral *;camisas; roupas de
banho; cachecóis; camisetas; chapéus, bonés etc
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902862774 13/08/2010
351
Tit.TUDOBEM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12167083000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TUDOBEM IMÓVEIS

CFE(4) 6.19.1; 27.5.1
NCL(9) 36 agências imobiliárias; aluguel de
apartamentos;
apartamentos
(aluguel
de
);corretores imobiliários; comércio de imóveis;
incorporação de imóvel; administração predial;
aluguel (serviços de cobrança de -);cobrança de
aluguel (serviços de -);cobrança (serviços de );administração de carteira de valor mobiliário;
imobiliária (avaliação -);administração de imóveis;
imobiliárias (agências -);imobiliários (corretores );imóveis
(administração
de
-);imóveis
(arrendamento de -);site para efetuar pagamentos de
taxas, consórcios, mensalidades; loteamento
imobiliário; arrendamento de imóveis; aluguel de
escritórios [imóveis]
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "IMÓVEIS"
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902862804 13/08/2010
351
Tit.ANA CRISTINA CARLIER (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00250575701
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Marias da Penha
NCL(9) 09 mouse pads [informática];processamento
de dados (dispositivos para -);binóculos; câmeras
[fotografia];computador (periféricos de -);eletrônicas
(canetas -) para unidades de visualização; mouse
[informática];periféricos de computador; calcular
(máquinas de -);computador (memórias para );agendas eletrônicas; calculadoras de bolso; chips
[circuitos integrados]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902862812 13/08/2010
351
Tit.EPOCA ENGENHARIA IMPORTAÇÃO COM
LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35229814000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EPOCA

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
tintas, vernizes, lacas; comércio (através de qualquer
meio) de tubos metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção; comércio (através de qualquer meio) de
tubos flexíveis não metálicos; comércio (através de
qualquer
meio)
de
construções
metálicas
transportáveis; avaliação de madeira em pé [para
construção];comércio (através de qualquer meio) de
materiais
de
construção
não
metálicos;
representação comercial; madeira (avaliação de -)
em pé [para construção];comércio (através de
qualquer meio) de construções transportáveis não
metálicas; comércio (através de qualquer meio) de
monumentos não metálicos; agenciamento de mão-
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de-obra; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902862820 13/08/2010
351
Tit.ANA CRISTINA CARLIER (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00250575701
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Marias da Penha
NCL(9) 16 papelaria (artigos de -);canetas [material
de escritório];apontadores de lápis [elétricos ou não
elétricos];blocos para anotações; caixas para
canetas; canetas-tinteiro; anotações (blocos para );estojos para canetas; caneta com multi-uso [p.e.
caneta-relógio, caneta-lanterna] ;borrachas para
apagar; agenda; papelão (artigos de -);blocos de
notas [cadernos];calendários
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902862855 13/08/2010
100
Tit.EPOCA ENGENHARIA IMPORTAÇÃO COM
LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35229814000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EPOCA

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 36 cobrança (serviços de -);financeira
(consultoria -);financeiras (informações -);imobiliárias
(agências
-);imóveis
(administração
de
);investimentos de capital [finanças];administração
de imóveis; administração predial; avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis];corretores
imobiliários; assessoria, consultoria e administração
de
investimentos
de
terceiros
;assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
agências imobiliárias; análise financeira; consultoria
financeira; administração de carteira locatícia;
administração financeira; aluguel (serviços de
cobrança de -);imobiliários (corretores -);imóveis
[compra e venda de -];administração de carteira de
valor mobiliário; gestão financeira; locação de
apartamentos (agências imobiliárias de -);loteamento
imobiliário; administração de condomínio; comércio
de
imóveis;
avaliação
imobiliária;
fianças
[garantias];imobiliária (avaliação -);capitalização
[serviços financeiros]
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG.
822338955.
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
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NCL(9) 25 casacos [vestuário];lingerie (fr.);meiascalças; pijamas; biquíni; artigos de malha
[vestuário];combinação [roupa íntima];roupa íntima;
saias; sutiãs; calças; camisas; camisola; chapéus
[chapelaria];meias;
sandálias;
sobretudos
[vestuário];calçados em geral *;chapéus, bonés etc;
batina; boné;praia (roupas de -);espartilhos;
jaquetas;
chinelos
[pantufas];canga;
blazers
[vestuário];camisetas; couro (roupas de -);chinelo
[vestuário comum];maiô
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "MENINA" E "MULHER".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902862871 13/08/2010
351
Tit.ANA CRISTINA CARLIER (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00250575701
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Marias da Penha
NCL(9) 25 calçados em geral *;roupas de banho;
camisetas; vestuário *;banho (roupas de -);camisas;
chapéus, bonés etc; meias; cachecóis; combinações
[vestuário];bermudas; malhas [vestuário]
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902862979 13/08/2010
351
Tit.MARIA VALMIRA SILVA DE OLIVEIRA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94782911300
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORRÓ DACURTIÇÃO

No.902862928 13/08/2010
351
Tit.EPOCA ENGENHARIA IMPORTAÇÃO COM
LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35229814000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EPOCA

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia industrial; criação e projeto de
planta para construção; cálculo e dimensionamento
na área de engenharia; desenho de plantas para
construção; assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia; planejamento urbano; projeto de
arquitetura; projeto de engenharia de qualquer
natureza; assessoria, consultoria e informações
sobre arquitetura; engenharia; engenharia civil
[projeto de -]
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902862936 13/08/2010
Tit.ORION INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10902309000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ORION QUÍMICA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos; festas (planejamento de );organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário];apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; planejamento de festas; reservas de
lugares para shows; entretenimento [lazer]
(informações sobre -);banda de música [serviços de
entretenimento];espetáculos (serviços de -);produção
de
shows;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FORRÓ".
Procurador: WETTOR BUREAU DE APOIO EMP.
S/S LTDA ME
No.902862987 13/08/2010
351
Tit.IPORÃ COM., DISTR. E REPRES. DE ÁGUA,
REFRESCOS, BEBIDAS ALCOOLICAS E
ALIMENTOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07247761000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DELÍCIA

351

No.902862863 13/08/2010
351
Tit.MARCOS ALVES BARRETO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31207363847
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PEQUENA MENINA GRANDE MULHER

CFE(4) 1.15.15; 26.11.8; 27.5.1
NCL(9) 32 águas minerais engarrafadas; águas
[bebidas];néctares de fruta [não-alcoólicos];suco de
fruta; água de soda; minerais (águas -)
engarrafadas; não-alcoólicas (bebidas -);fruta
(bebidas não alcoólicas à base de suco de );isotônicas (bebidas -);frutas (sucos de -);xarope de
fruta;
água-de-coco;
água
mineral
[bebida];refrigerante [bebida];bebida energética não
alcoólica; guaraná [bebida não alcoólica]
Procurador: DIOGO RAMOS
CFE(4) 1.11.2; 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 01 substâncias químicas industriais
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVA DA
EXPRESSÃO "QUÍMICA".
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA

CFE(4) 9.3.1; 9.3.3; 9.3.5; 9.3.9; 9.9.1

No.902862944 13/08/2010
351
Tit.COPANTL INVESTIMENTOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07807771000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Lost in Dreams
NCL(9) 25 quimono [vestuário]; calçados incluídos
nesta classe; camisetas; uniformes; camisas;
coletes; combinações [vestuário]; echarpe; roupas
de fantasia; confeccionado (vestuário -); corpete;
casacos [vestuário]; espartilhos; estolas.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902862995 13/08/2010
Tit.ORION INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10902309000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ORION QUÍMICA

351
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CFE(4) 1.11.2; 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à indústria
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVA DA
EXPRESSÃO "QUÍMICA".
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902863002 13/08/2010
241
Tit.EVERTON PEREIRA DE OLIVEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30502401800
*PED.826101500.
Procurador: ALESSANDRA PIANO DA SILVA
No.902863029 13/08/2010
241
Tit.MAIS SABOR IND. E COMÉRCIO DE
REFRIGERANTES LTDA. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07196579000159
*PED. 902500740. INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO
A EXPRESSÃO "INCLUÍDOS NESTA CLASSE"
PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À NCL(9) 33
REIVINDICADA.
Procurador: WETTOR BUREAU DE APOIO EMP.
S/S LTDA ME
No.902863053 13/08/2010
Tit.MAIS SABOR IND. E COMÉRCIO DE
REFRIGERANTES LTDA. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07196579000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STRIKE ICE

100

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; demonstração de produtos; comércio (através
de qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
816084980, 820150991 E 829971041.
Procurador: WETTOR BUREAU DE APOIO EMP.
S/S LTDA ME
No.902863150 13/08/2010
Tit.MADAME FORMOSA COMERCIO DE
CONFECÇÕES LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11328125000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MADAME FORMOSA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 praia (roupas de -);punhos de camisa;
sandálias; sudários axilares; suéteres; trajes de
banho; banho (roupões de -);botas (viras para );botas de esqui; botinas; calças compridas; calções
de banho [sungas];corpete; cuecas; fraldas de
matérias
têxteis
para
bebês;
gabardines
[vestuário];ginástica
(roupa
para
-)
[colante];macacões; palmilhas; farda; calção para
banho; canga; cinta para menstruação
;casaco
para operador; baby-doll; bandagem elástica
[vestuário];presilhas para calças; roupa para
ginástica; saltos de sapatos; sapatos (viras para );sobretudos [vestuário];solas para calçados; toucas
de banho; turbantes; polainas; anáguas; bermudas;
botas *;calcanheiras para meias; capotes; chapéus
(armações
de
-);chinelos
[pantufas];ciclistas
(vestuário para -);colarinhos postiços; dólmã [veste
militar];enxovais de bebês; faixas para a cabeça
[vestuário];fantasia (roupas de -);ginástica (sapatos
para -);luvas sem dedos; luvas [vestuário];malhas
[vestuário];meias (ligas de -);palas de boné;paletós;
pele (estolas de -);penhoar; pescoço (lenços de );chuteira; poncho; calçado esportivo; calçado para
uso profissional; avental descartável de uso não
profissional; babador não descartável; biquíni;
solado não ortopédico; spencer ;sapatos de futebol;
solidéus [barrete];sungas; sutiãs; ternos; trajes;
viseiras; antiderrapantes para botas e sapatos;
banho (chinelos de -);bebês (cueiros de matérias
têxteis para -);calçados de madeira; calcanheiras
para
botas
e
sapatos;
calças;
capuzes
[vestuário];chapéus [chapelaria];cintos porta-moedas
[vestuário];cintos [vestuário];gorros; impermeáveis
(roupas -);manípulos [estolas];meias (calcanheiras
para -);palas para camisas; pijamas; fraque; cravo
para chuteira; blusa militar; roupa para ginástica
[colante];roupões de banho; saias; sapatos (gáspeas
para -);togas; vestuário de papel; alpercatas; banho
(calções de -);botas (ferragens para -);camisa
(punho de -);camisas; camisetas (peitilhos de );casulas sacerdotais [vestimenta];chuteiras de
futebol
(travas
para
-);combinação
[roupa
íntima];confeccionado (vestuário -);confeccionados
(forros -) [parte de vestuário];galochas; meias; mitras
[chapéus];peles [vestuário];peliças; pesca (coletes
para -);echarpe; batina; maiô;pulôveres; robe; roupa
de baixo; roupa íntima; roupas de banho; roupas de
couro; roupas de imitação couro; roupas para esqui
náutico; sáris; uniformes; xales; agasalhos para as
mãos;
antitranspirantes
(roupas
íntimas
);automobilistas
(vestuário
para
-);aventais
[vestuário];axilares (sudários -);calçados *;camisas
(palas para -);camisetas; ceroulas; coletes; coletes
para pesca; combinações [vestuário];escapulários;
espartilhos; esportes (sapatos para -) *;esqui (botas
de -);estolas de pele; gravatas; lenços de pescoço;
librés;
mantilhas;
quimono
[vestuário];alba
[vestimenta de padre];casula [vestimenta sacerdotal
que se põe sobre a alva e a estola];beca; polainas
(presilhas para -);presilhas para polainas; roupas de
fantasia;
roupas
íntimas
antitranspirantes;
suspensórios; travas para chuteiras de futebol;
vestuário *;viras para botas e sapatos; armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário];camisas
(peitilhos de -);chapéus, bonés etc; coletes [roupa
íntima];couro (roupas de imitação de -);esportes
(botas
para
-)
*;faixas
[vestuário];forros
confeccionados [parte de vestuário];jaquetas; ligas
de meias; parcas; plastrom; estolas; roupa íntima
descartável; culote [calça para montaria];calçados
para snowboarding (ompi);camisa para militar;

camisola; bota para operário; porta-moedas (cintos -)
[vestuário];sapatos (antiderrapantes para -);sapatos
(calcanheiras para -);véus [vestuário];babadouros,
exceto de papel; bandanas; banho (sandálias de );banho (toucas de -);bebês (fraldas de matérias
têxteis para -);botas (canos de -);calçados em geral
*;cartolas; colarinhos [vestuário];couro (roupas de );ferragens de metal para sapatos e botas; gáspeas
para sapatos; íntima (roupa -);lingerie (fr.);meias
absorventes
de
transpiração;
orelheiras
[vestuário];pelerines; lenço de lapela [parte anterior e
superior de um casaco voltada para fora];carapuça
[barrete cônico; gorro];coturno; calça para equitação;
cinta [vestuário comum];cobertura descartável para
calçado; bermuda para prática de esporte;
boné;roupas íntimas absorventes de transpiração;
sapatos (ferragens para -);sapatos de praia; toucas
de natação; túnicas; almofada forrada não elétrica
para aquecer os pés; banho (roupas de -);biqueiras;
botas para esportes *;cachecóis; calça (fraldas );cintas [roupa íntima];cueiros de matérias têxteis
para bebês; futebol (sapatos de -);guarda-pós;
jérseis [vestuário];ligas; jaleco; tira (faixa) para a
cabeça; fardão; chinelo [vestuário comum];sutiã para
postura sem finalidade terapêutica
Procurador: AVAN ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO LTDA
No.902863169 13/08/2010
Tit.JUQUEHY PRAIA HOTEL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53676987000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JUQUEHY PRAIA HOTEL

351

CFE(4) 18.3.21; 27.5.1
NCL(9) 43 provimento de acomodações em
acampamento; hotéis; restaurantes; lanchonetes;
agências de acomodações [hotéis, pensões]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PRAIA HOTEL".
Procurador: MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ALEIXO
No.902863177 13/08/2010
Tit.MADAME FORMOSA COMERCIO DE
CONFECÇÕES LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11328125000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MADAME FORMOSA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
fios e fibras para uso têxtil; comércio (através de
qualquer meio) de fios e fibras para uso têxtil[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais;
comércio (através de qualquer meio) de flores
artificiais[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de guardachuvas; comércio (através de qualquer meio) de
guarda-chuvas[ informação, assessoria, consultoria
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];comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de tecidos;
comércio (através de qualquer meio) de tecidos[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de guarda-sóis; comércio
(através de qualquer meio) de guarda-sóis[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
rendas e bordados; comércio (através de qualquer
meio) de rendas e bordados[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
roupas[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho];comércio (através de qualquer
meio) de botões [artigos de armarinho][ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de artigos
para prática de esportes; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de couro; comércio
(através de qualquer meio) de couro[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de imitações de couro; comércio
(através de qualquer meio) de imitações de couro[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
colchetes e ilhoses [artigos de armarinho][
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de alfinetes e agulhas
[artigos de armarinho];comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho][
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de cama, mesa e banho[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de chapelaria[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de fitas e
laços; comércio (através de qualquer meio) de fitas e
laços[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de redes; comércio
(através de qualquer meio) de redes[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
capachos e esteiras; comércio (através de qualquer
meio) de capachos e esteiras[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: AVAN ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO LTDA
No.902863185 13/08/2010
Tit.THIAGO MARTINS PIRES (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00129552054
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

351

Marca: STANDARD STANDS

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 37 tenda conserto e reparo; tenda conserto e
reparo[
informação,
assessoria,
consultoria
];montagem de estandes de feira de exposições e
lojas; montagem de estandes de feira de exposições
e lojas[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STANDARD STANDS"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902863207 13/08/2010
Tit.JUQUEHY PRAIA HOTEL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53676987000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JUQUEHY PRAIA HOTEL TIMÃO

351

CFE(4) 27.5.25; 28.19
NCL(9) 36 aluguel (serviços de cobrança de );liquidação financeira (serviços de -);constituição e
administração de fundo de investimento [serviços
financeiros];análise financeira; análise financeira[
consultoria
];capital
(investimentos
de
-)
[finanças];cartão de débito (serviços de -);desconto
de
títulos
[factoring];capitalização
[serviços
financeiros];cartão de crédito (serviços de -);seguros;
desconto de título de crédito; assessoria técnica em
linhas de crédito; cobrança (serviços de );informações financeiras; avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis];avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis][ consultoria ];bolsa de
valores (cotações de -);empréstimo contra garantia
[penhor];crédito
(agências
de
-);empréstimos
[finanças];financeira (consultoria -);leasing de
imóveis; corretagem *;leasing (financiamento de -)
Procurador: SÁVIO FARIA NEVES
No.902863290 14/08/2010
351
Tit.CONCEIÇÃO FESTAS COMERCIO DE DOCES
E SALGADOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10739620000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Conceição Festas

CFE(4) 18.3.21; 27.5.1
NCL(9) 43 bar (serviços de -);hotéis; restaurantes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PRAIA HOTEL".
Procurador: MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ALEIXO
No.902863223 13/08/2010
351
Tit.ODAIR ROCHA FANTONI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04837939813
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RHevista RH
NCL(9) 16 diário; revistas [periódicos];álbuns;
manuais [impressos];livros; anuário
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902863231 13/08/2010
351
Tit.BCDV- ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12329505000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BIONDI
NCL(9) 43 restaurantes
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 8.7.25
NCL(9) 43 bufê (serviço de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FESTAS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902863363 14/08/2010
Tit.KARINA MANELLI DE OLIVEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28024561808
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Klaryk

351

No.902863258 14/08/2010
351
Tit.DROP CARROCERIAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11608399000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DROPCAR
NCL(9) 12 trailers [reboque]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CAR".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902863266 14/08/2010
Tit.AUTOMINAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25758020000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KARAÍBA

351
CFE(4) 2.3.8,23
NCL(9) 41 academia de dança; academia de
ginástica (serviços de-);promotor de eventos [se
artísticos/culturais]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902863371 14/08/2010
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Tit.ADENTA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67333542000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ADENTA

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BLINDAGEM".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902863401 14/08/2010
Tit.FERNANDO NOGUES BELONI (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12491727803
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUPER ALHO

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGRO BELONI

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 administração comercial
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 representação comercial; terceirização
[fornecimento de mão-de-obra];comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cirúrgicos; agenciamento de mão-de-obra; comércio
(através de qualquer meio) de material para
obturações dentárias; comércio (através de qualquer
meio) de material para curativos
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902863380 14/08/2010
Tit.BRENO PERO FILHO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62869003000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUALY BLINDAGEM

351

No.902863410 14/08/2010
Tit.FERNANDO NOGUES BELONI (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12491727803
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUPER CEBOLA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 representação comercial; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios
de metal comuns não elétricos; fornecimento de
mão-de-obra [terceirização].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BLINDAGEM".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902863398 14/08/2010
Tit.BRENO PERO FILHO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62869003000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUALY BLINDAGEM

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 31 raízes comestíveis; verdura in natura;
alho-poró
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DAS EXPRESSÕES "SUPER" E "ALHO"
ISOLADAMENTE
Procurador: O PRÓPRIO.

351

No.902863444 14/08/2010
351
Tit.ALTO PADRÃO COMÉRCIO DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS E JÓAS LTDA ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64196066000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Alto Padrão Musical

351

CFE(4) 22.1.1; 22.1.5; 22.1.10; 22.1.15,21
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos musicais; comércio (através de
qualquer meio) de instrumentos musicais[ assessoria
]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"Alto Padrão Musical".
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 31 cebolas frescas
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DAS EXPRESSÕES "SUPER" E "CEBOLA"
ISOLADAMENTE
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902863428 14/08/2010
Tit.FERNANDO NOGUES BELONI (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12491727803
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUPER CENOURA

No.902863452 14/08/2010
Tit.DANIELLY GONÇALVES LEITE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11469032000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Dany Bike

351

351

CFE(4) 2.1.25; 18.1.5; 27.5.1
NCL(9) 12 bicicletas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BIKE".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 centro de diagnóstico de veículo (serviços
de -) [serviços de manutenção/reparo de
automóveis];centro de diagnóstico de veículo
(serviços de -) [serviços de manutenção/reparo de
automóveis][ informação, assessoria, consultoria
];aperfeiçoamento de equipamento automotivo;
aperfeiçoamento de equipamento automotivo[
informação, assessoria, consultoria ].

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 31 cenoura fresca
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DAS EXPRESSÕES "SUPER" E "CENOURA"
ISOLADAMENTE
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902863436 14/08/2010
Tit.FERNANDO NOGUES BELONI (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12491727803

351

No.902863479 14/08/2010
351
Tit.ZAROV - MARKETING ASSOCIADOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10683341000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FASHION TIME
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 revistas [periódicos]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902863487 14/08/2010
Tit.ROGÉRIO BARRETTI GOUVEIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26128282814
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Ponto ORG

351

CFE(4) 8.7.1; 8.7.5; 8.7.7; 8.7.14,17
NCL(9) 35 administração comercial [assessoria em]
administração
comercial
[consultoria
em]
administração
comercial
[informação
em]
agenciamento de mercadoria [intermediação]
[informação em] agenciamento de mercadoria
[intermediação] [assessoria em] agenciamento de
mercadoria
[intermediação]
[consultoria
em]
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet [informação em] assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet
[consultoria em] assessoria, consultoria e informação
ao consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet [assessoria em] assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas
[consultoria em]
assessoria, consultoria e
informação em promoção de vendas [assessoria em]
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas [informação em] assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio [assessoria em] assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio [informação
em] assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
[consultoria em] assessoria em gestão comercial ou
industrial [informação em] assessoria em gestão
comercial ou industrial [assessoria em] assessoria
em gestão comercial ou industrial [consultoria em]
comercial ou industrial (assessoria em gestão -)
[consultoria em] comercial ou industrial (assessoria
em gestão -) [assessoria em] comercial ou industrial
(assessoria em gestão -) [informação em] comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
[assessoria em] comércio (através de qualquer meio)
de produtos alimentícios [informação em] comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
[consultoria em] comércio (através de qualquer meio)
de sementes, plantas e flores naturais [consultoria
em] comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais [assessoria em]
comércio (através de qualquer meio) de sementes,
plantas e flores naturais [informação em] comércio
(através de qualquer meio) de substâncias adesivas

destinadas à indústria [assessoria em] comércio
(através de qualquer meio) de substâncias adesivas
destinadas à indústria [consultoria em] comércio
(através de qualquer meio) de substâncias adesivas
destinadas à indústria [informação em] comércio
(através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas [informação em] comércio
(através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas [consultoria em] comércio
(através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas [assessoria em] compras
para terceiros (serviços de -) [compra de produtos e
serviços para outras empresas] [informação em]
compras para terceiros (serviços de -) [compra de
produtos e serviços para outras empresas]
[assessoria em] compras para terceiros (serviços de
-) [compra de produtos e serviços para outras
empresas] [consultoria em] importação-exportação
(agências de -) [informação em] importaçãoexportação (agências de -) [consultoria em]
importação-exportação (agências de -) [assessoria
em] industrial ou comercial (assessoria em gestão -)
[informação em] industrial ou comercial (assessoria
em gestão -) [consultoria em] industrial ou comercial
(assessoria em gestão -) [assessoria em]
representação
comercial
[informação
em]
representação
comercial
[consultoria
em]
representação comercial [assessoria em].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PONTO ORG".
*ALTERADO O TEXTO DA ESPECIFICAÇÃO
TENDO EM VISTA O CONSTANTE DO CAMPO
"ESPECIFICAÇÃO" DA PETIÇÃO INICIAL EM
RETIFICAÇÃO À PUBLICAÇÃO OCORRIDA NA
RPI 2073 DE 28/09/2010.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902863517 15/08/2010
Tit.VASSOURAS CIDADE DOS MENINOS E
COMERCIO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03682818000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Vassouras Cidade dos Meninos

jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de botões [artigos de armarinho];comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de produtos têxteis; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de velas; comércio
(através de qualquer meio) de couro; comércio
(através de qualquer meio) de imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de peles
de animais
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
822400820
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902863541 15/08/2010
Tit.ROGERIO ROMERO MAZZEO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27509241898
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KRAOH

351

351

CFE(4) 5.1.16
NCL(9) 44 assessoria, consultoria e informações
sobre florestamento e reflorestamento; assessoria,
consultoria e informações sobre florestamento e
reflorestamento[ informação, assessoria, consultoria
]
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 11.7.7; 27.5.9,25
NCL(9) 21 vassouras; rodo ;escovas *;escovas para
esfregar; escovas para limpar tanques e recipientes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VASSOURAS".
Procurador: GILBERTO DIAS GOMES
No.902863533 15/08/2010
Tit.WILLYAN CESAR ANTONIO - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07903880000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Peccátu

No.902863550 15/08/2010
351
Tit.A.R.SANTOS CLÍNICA PODÓGICA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05925743000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Pé Clean Clínica de Podologia

100

CFE(4) 2.9.19
NCL(9) 44 saúde (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "PÉ CLEAN" E "CLÍNICA DE
PEDOLOGIA".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 9.3.1; 13.1.1; 19.3.1; 21.1.25
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
fitas e laços; comércio (através de qualquer meio) de

No.902863673 15/08/2010
Tit.INSTITUTO SALUS - TREINAMENTO EM
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
GERENCIAL LTDA ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12319853000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

351
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[concepção] de software de computador; elaboração
[concepção] de software de computador[ assessoria,
consultoria ];projeto de sistema de computadores;
projeto de sistema de computadores[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(elaboração
[concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação, assessoria, consultoria ].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902863819 16/08/2010
351
Tit.PAULO GILBERTO FRANCO ERENO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07503249000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GESSO DECORART

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
41
informações
sobre
educação
[instrução];informações sobre educação [instrução][
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de seminários; organização e
apresentação de seminários[ assessoria, consultoria
];publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos[
consultoria ];vocacional (orientação -);vocacional
(orientação -)[ assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação ensino; assessoria,
consultoria e informação ensino[ assessoria,
consultoria ];educação (serviços de -);educação
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento];organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento][ assessoria,
consultoria ];ensino (serviços de -);ensino (serviços
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];orientação vocacional; orientação vocacional[
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino];assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino][
assessoria, consultoria ];educação (informações
sobre -) [instrução];educação (informações sobre -)
[instrução][ informação, assessoria, consultoria
];treinamento prático [demonstração];treinamento
prático [demonstração][ assessoria, consultoria
];curso técnico de formação; curso técnico de
formação[ informação, assessoria, consultoria
];cursos livres [ensino];cursos livres [ensino][
informação, assessoria, consultoria ];publicação de
textos [exceto para publicidade];publicação de textos
[exceto para publicidade][ assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução];assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução][ assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'INSTITUTO".
Procurador: ALESSANDRA PIANO DA SILVA
No.902863754 15/08/2010
351
Tit.ROSA MARISTELA SANTOS SECCO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00344157938
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DIN ROSE
NCL(9) 41 livros (publicação de -);banda de música
[serviços de entretenimento];apresentação de
espetáculos ao vivo; grupo musical
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902863789 15/08/2010
351
Tit.EVENTWARE IT SOLUTIONS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11785502000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SISGEV
NCL(9) 42 computadores (projeto de sistema de );computadores (projeto de sistema de -)[
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em software; assessoria, consultoria e
informação em software[ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de software de computador;
aluguel de software de computador[ assessoria,
consultoria ];análise de sistemas [informática];análise
de sistemas [informática][ assessoria, consultoria
];criação e manutenção de web sites para terceiros;
criação e manutenção de web sites para terceiros[
assessoria, consultoria ];software de computador
(aluguel de -);software de computador (aluguel de -)[
informação, assessoria, consultoria ];elaboração

CFE(4) 27.5.1,27.5.3-4; 27.5.10,23
NCL(9) 37 reboco (serviços de -);alvenaria (serviços
de -);assessoria, consultoria e informação em
serviços de revestimentos
Apostila: SEM DIREITO DE USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GESSO".
Procurador: LUIS CLÁUDIO BARBOSA
No.902863835 16/08/2010
Tit.JOALMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60980240000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JOALMI

351

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 12 circuitos hidráulicos para veículos;
correntes de comando para veículos terrestres; eixos
para veículos; eixo de motor para veículo; clipes de
mangueira (parte de veículos);rolamentos de
cilindros para veículos; transmissões para veículos
terrestres; conversor de torque para veículos
terrestres; motores elétricos para veículos terrestres;
elos de ligação (parte de veículos);turbinas para
veículos terrestres; raios para rodas de veículos;
bombas de ar [acessórios de veículos];cárteres para
componentes
de
veículos
[exceto
para
motores];eixos de transmissão para veículos
terrestres; molas de suspensão para veículos;
amortecedores para suspensão de veículos; sapatas
de freio para veículos; engrenagem para veículos
terrestres; freios para veículos; torque (conversor de
-) para veículos terrestres; veículos (molas de
suspensão para -);contrapesos para rodas de
veículo; arranque de motor para veículo terrestre;
breque (freio) [parte de veículo];caixas de câmbio
para veículos terrestres; engates para veículos
terrestres; mecanismos de propulsão para veículos
terrestres; molas amortecedoras para veículos; cano
de descarga para veículo; segmentos de freio para
veículos; barras de torção para veículos; bielas para
veículos terrestres, exceto peças de motores; chassi
de veículo; correntes de transmissão para veículos
terrestres; eixos para rodas de veículos; embreagens
para veículos terrestres; engrenagens de redução
para veículos terrestres; estribos de veículos; lonas
de freio para veículos; motores para veículos
terrestres; atrelagem de reboque para veículos;
escapamento para veículo; câmbio [componente de
veículo]
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.902863851 16/08/2010
Tit.AMPIEZZA HOTEL LTDA-EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81205114000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMPIEZZA HOTEL

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -);compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas];comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; representação
comercial; demonstração de produtos; importaçãoexportação (agências de -);importação-exportação
(agências de -)[ consultoria ];promoção de vendas
[para terceiros];administração comercial; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de metal
comum; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.902863843 16/08/2010
Tit.JOALMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60980240000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JOALMI

351

351

CFE(4) 7.1.8; 27.5.1
NCL(9) 43 hotéis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HOTEL".
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902863860 16/08/2010
Tit.CICERO B DA SILVA -ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35096171000140
*APRESENTE DOCUMENTO EMITIDO POR
ÓRGÃO COMPETENTE QUE CREDENCIE O
REQUERENTE A EXERCER ATIVIDADE
COMPATÍVEL COM OS PRODUTOS
REIVINDICADOS.

090
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Apostila: SEM DIREITO A USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "REDE".
Procurador: O PRÓPRIO.

Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
No.902863878 16/08/2010
Tit.CORPORATIVA TURISMO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08705526000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CIA 10 OPERADORA DE TURISMO

351
No.902863967 16/08/2010
351
Tit.KELI CRISTIANE TOLOTTI AYALA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73738590030
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BICHOS DO SUL

CFE(4) 26.3.11; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
mordentes [fixador para tintas];comércio (através de
qualquer meio) de matérias tintoriais; comércio
(através de qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 viagens (reservas para -);guia de turismo;
agência de viagem, exceto reserva de hotel;
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo; agências de turismo [exceto para reservas
de hotel]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES 'CIA' E 'OPERADORA DE
TURISMO'
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA

No.902863940 16/08/2010
Tit.CLICKMIDIA DRN COMUNICAÇÃO E
MARKETING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03239187000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JOGUE MAIS

100

No.902863975 16/08/2010
351
Tit.SSZK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇOES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05314974000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Alumifit

No.902863916 16/08/2010
351
Tit.INOVACOR - REVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12077077000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INOVACOR

CFE(4) 26.3.11; 27.5.1
NCL(9) 02 tintas; revestimentos [tintas], todos os
produtos anteriormente mencionados incluídos nesta
classe.
*ACRESCENTADA AO FINAL DO TEXTO DA
ESPECIFICAÇÃO A RESSALVA "TODOS OS
PRODUTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS
INCLUÍDOS NESTA CLASSE", PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE INTERNACIONAL
INICIALMENTE REIVINDICADA.
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 clínica veterinária
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BICHOS" ISOLADAMENTE.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA

CFE(4) 4.7; 27.5.1
NCL(9)
41
entretenimento;
entretenimento[
consultoria ];jogos de azar; jogos de azar[ consultoria
];boliche [diversão];boliche [diversão][ consultoria
];divertimento; divertimento[ consultoria ];bilhar
[diversão];bilhar [diversão][ consultoria ];jogos
eletrônicos (provimento de serviços para -);jogos
eletrônicos (provimento de serviços para -)[
consultoria ];sinuca [serviços de];sinuca [serviços
de][ consultoria ];jogos on-line (provimento de
serviços para -) [computadores];jogos on-line
(provimento de serviços para -) [computadores][
consultoria ];eletrônicos (provimento de serviços
para jogos -);eletrônicos (provimento de serviços
para jogos -)[ consultoria ]
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902863959 16/08/2010
351
Tit.ASSOCIACACAO REDE QUERO BAHIA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11490055000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE QUERO BAHIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 06 batentes de metal; janelas de metal;
grades de metal; materiais de metal para construção;
venezianas de metal; portas de metal *;portões de
metal
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902863991 16/08/2010
351
Tit.HABRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67115022000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STONE BAG

No.902863924 16/08/2010
351
Tit.INOVACOR - REVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12077077000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INOVACOR

CFE(4) 12.1.1; 12.1.3; 12.1.5; 12.1.10,25
NCL(9) 35 serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados.;serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 15 estojos para instrumentos musicais
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BAG".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902864009 16/08/2010

100
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Tit.D.C.M INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS
ALIMENTICIAS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11470188000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAMA MIA

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 30 massas alimentares
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
814814352, 817537481 E 901724815.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.902864025 16/08/2010
351
Tit.S F M COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06062315000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SMITHFIELD

CFE(4) 7.1.6; 27.5.1
NCL(9)
25
camisas;
artigos
de
malha
[vestuário];casacos [vestuário];vestuário *;malhas
[vestuário];jaquetas; calças
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902864033 16/08/2010
351
Tit.S F M COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06062315000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SMITHFIELD

CFE(4) 7.1.6; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902864050 16/08/2010
351
Tit.M N TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69194454000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COFEMA ATACADISTA FERRAGENS
HIDRÁULICA ELÉTRICA

CFE(4) 26.4.2
NCL(9) 02 cal (branco de -);vernizes *;goma-laca;
brancos [corantes ou tintas];azuis [corantes ou
tintas];tinta em pó;corante para pintura; corantes;
esmaltes [vernizes];tintas *;solventes/ diluentes para
matérias tintoriais; zarcão
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ATACADISTA", "FERRAGENS",
"HIDRÁULICA" E "ELÉTRICA".
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.902864068 16/08/2010
351
Tit.KAUTA IMOVEIS CORRETORA LTDA. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16243040000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KAUTA IMÓVEIS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 36 corretagem *;seguros; imóveis [compra e
venda de -];imobiliárias (agências -);imobiliários
(corretores -);imobiliária (avaliação -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IMÓVEIS".
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.902864084 16/08/2010
Tit.TASDA ENGENHARIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11626917000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TASDA ENGENHARIA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 perícia técnica na área de engenharia;
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia; engenharia; engenharia civil [projeto de
-]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENGENHARIA".
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902864114 16/08/2010
Tit.MONOLITO COMUNICACAO E DESIGN
LIMITADA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07791519000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

351

Marca: MONOLITO
NCL(9) 35 agências de propaganda; propaganda;
assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; marketing (estudos de );assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas; aluguel de material publicitário;
comerciais de rádio; comerciais de televisão; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; publicação de textos publicitários;
textos publicitários (publicação de -);assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em marketing; assessoria, consultoria e informação
em negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista; agências de publicidade; material
publicitário (atualização de -);serviços de promoção
de campanhas publicitárias com vistas à prevenção
de doenças, a título de assistência social; aluguel de
espaço publicitário; distribuição de material
publicitário; exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; publicidade; anúncio;
atualização de material publicitário; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; produção de filme publicitário; espaço
publicitário (aluguel de -);preparação de colunas
publicitárias; edição de texto publicitário; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio; serviços de
layout para fins publicitários
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902864130 16/08/2010
351
Tit.A .B. TEPEDINO REPRESENTACOES LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03976245000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NYC - NEW YORK CITY
NCL(9) 09 ópticas (lentes -);lentes ópticas; óculos de
sol; óptico (vidro -);condensadores ópticos; óculos
(armação de -);óculos
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902864165 16/08/2010
351
Tit.FINANCIAL COMERCIAL LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07098760000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACOMBÊ

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de escovas; comércio (através de qualquer meio) de
fios e fibras para uso têxtil; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de material de instrução e de ensino;
comércio (através de qualquer meio) de redes;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
químicas destinadas às ciências; comércio (através
de qualquer meio) de tubos flexíveis não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de tubos
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
cera dentária; comércio (através de qualquer meio)
de clichês [imprensa];promoção de venda para
terceiros [publicidade];comércio (através de qualquer
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meio) de produtos abrasivos para limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
serralharia; comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de ventilação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
veterinários; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cutelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de metais preciosos e
suas ligas; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de aparelhos de locomoção
por terra, por ar ou por água; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para branquear
[lavanderia];publicidade on-line em rede de
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de dentifrícios; comércio (através de qualquer meio)
de emplastros; comércio (através de qualquer meio)
de fotografias; comércio (através de qualquer meio)
de graxas; comércio (através de qualquer meio) de
guarda-sóis; comércio (através de qualquer meio) de
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos agrícolas não manuais;
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos
manuais
(propulsão
muscular);comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de material de escritório; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
junco; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à agricultura, à
horticultura e à silvicultura; comércio (através de
qualquer meio) de toldos; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha; comércio (através de qualquer
meio) de velas e pavios para iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
cabos e fios de metal comuns não elétricos;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metal comum; comércio (através de qualquer meio)
de alimentos para bebês; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de barbear;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de pesagem; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de óleos essenciais;
comércio (através de qualquer meio) de peles de
animais; comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para temperar e
soldar metais; comércio (através de qualquer meio)
de preparações veterinárias; comércio (através de
qualquer meio) de desinfetantes; comércio (através
de qualquer meio) de linóleo [piso em
manta];comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de chifre; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de cortiça;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madrepérola; comércio (através de
qualquer meio) de produtos para a destruição dos
animais nocivos, fungicidas e herbicidas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos para
absorver, molhar e ligar a pó;comércio (através de
qualquer meio) de tapeçarias murais; comércio
(através de qualquer meio) de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de caracteres de
imprensa; comércio (através de qualquer meio) de
cartas de baralho; comércio (através de qualquer
meio) de combustíveis (incluindo a gasolina para
motores);comércio (através de qualquer meio) de
composições extintoras de fogo; comércio (através
de qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de salvamento; comércio
(através de qualquer meio) de armas brancas;
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comércio (através de qualquer meio) de armas de
fogo; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de vidro; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem; comércio
(através de qualquer meio) de óleos industriais;
importação-exportação (agências de -);comércio
(através de qualquer meio) de fogos de artifício;
comércio (através de qualquer meio) de guta-percha;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de marfim; comércio (através de qualquer
meio) de borracha; comércio (através de qualquer
meio) de chocadeiras; comércio (através de qualquer
meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de produtos em matérias plásticas
semiprocessadas; comércio (através de qualquer
meio) de amianto; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de produção de
vapor; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos
e
instrumentos
cinematográficos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de medição; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos geodésicos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de móveis; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de cordas e fios;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;
comércio (através de qualquer meio) de espelhos;
comércio (através de qualquer meio) de lubrificantes;
comércio (através de qualquer meio) de material
para obturações dentárias; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de matérias plásticas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
vime; comércio (através de qualquer meio) de
resinas artificiais não processadas; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos; comércio
(através de qualquer meio) de tendas; comércio
(através de qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas;
comércio (através de qualquer meio) de caixas
registradoras; comércio (através de qualquer meio)
de carpetes e tapetes; comércio (através de
qualquer meio) de cofres; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de animais vivos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de aquecimento; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de distribuição de água;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
ensino; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos extintores de incêndio; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos para suporte de
registro magnético; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de ferragem; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para fumantes; comércio
(através de qualquer meio) de molduras; comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
limpar,
polir,
desengordurar
e
decapar;
demonstração de produtos; comércio (através de
qualquer meio) de fitas e laços; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas de escrever; comércio
(através de qualquer meio) de materiais para
artistas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de cana; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de casco de
tartaruga; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de concha; comércio (através de
qualquer meio) de rendas e bordados; comércio
(através de qualquer meio) de revestimentos de
assoalhos; comércio (através de qualquer meio) de
sabões; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à fotografia;
comércio (através de qualquer meio) de chicotes,
arreios e artigos de selaria; comércio (através de
qualquer meio) de produtos confeccionados de
metais preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de âmbar;

comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho];comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de secagem; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cronométricos; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos para conduzir,
interromper, transformar, acumular, regular ou
controlar eletricidade; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos ortopédicos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
encadernação; comércio (através de qualquer meio)
de asfalto, piche e betume; comércio (através de
qualquer meio) de palha de aço; comércio (através
de qualquer meio) de pedras preciosas; comércio
(através de qualquer meio) de pentes e esponjas;
comércio (através de qualquer meio) de construções
transportáveis não metálicas; comércio (através de
qualquer meio) de flores artificiais; comércio (através
de qualquer meio) de guarda-chuvas; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas de calcular;
comércio (através de qualquer meio) de material de
sutura; comércio (através de qualquer meio) de
material para a fabricação de escovas; comércio
(através de qualquer meio) de material para
curativos; comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais; comércio
(através de qualquer meio) de preservativos contra
oxidação e contra a deterioração da madeira;
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para animais; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de cozimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de sinalização; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes; comércio (através
de qualquer meio) de bengalas; comércio (através
de qualquer meio) de matérias tintoriais; comércio
(através de qualquer meio) de membros, olhos ou
dentes artificiais; comércio (através de qualquer
meio) de preparações higiênicas para uso medicinal;
comércio (através de qualquer meio) de discos
acústicos; comércio (através de qualquer meio) de
engates de máquinas e componentes de
transmissão
(exceto
para
veículos
terrestres);comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de gelo; comércio (através de qualquer meio)
de goma; comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos musicais; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas
distribuidoras automáticas; comércio (através de
qualquer meio) de matérias para calafetar, vedar e
isolar; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de espuma-do-mar; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à indústria; comércio (através de
qualquer meio) de velas; comércio (através de
qualquer meio) de capachos e esteiras; comércio
(através de qualquer meio) de telas alcatroadas
[lonas];comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos náuticos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos; comércio (através de qualquer
meio) de papel e papelão; comércio (através de
qualquer meio) de pincéis
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA ME
No.902864203 16/08/2010
241
Tit.VETNIL INDÚSTRIA E COM DE PRODUTOS
VETERINÁRIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73196438000160
*PED.900704284, DO PRÓPRIO, AG. EX. REC.
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Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902864211 16/08/2010
351
Tit.M N TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69194454000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COFEMA ATACADISTA FERRAGENS
HIDRÁULICA ELÉTRICA

CFE(4) 26.4.2
NCL(9) 03 desentupir (produtos para -) canos de
esgoto; produtos para polimento; canos de esgoto
(produtos para a limpeza de -);antiferrugem [produto
de limpeza];produto antiderrapante e antideslizante
para pisos; esmeril; afiar (produtos para -);produtos
para remover a pintura; cera para polimento, brilho e
conservação de carroceria de veículo; creme
desengraxante para limpeza de mãos; cera para
polir; soda para branquear [soda cáustica];aguarrás
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ATACADISTA", "FERRAGENS",
"HIDRÁULICA" E "ELÉTRICA".
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.902864220 16/08/2010
351
Tit.MACTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96216148000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VEDMUR

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 31 suplemento alimentar para ração de
animal; algas para consumo humano ou animal;
subprodutos do processamento de cereais, para
consumo animal; ração para animal; animais de
criação (preparações para engorda de -);resíduos de
destilaria para consumo animal; vegetal para animal;
algarobilho para consumo animal; amendoim (farinha
de -) para animais
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'POTROS'
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 17 isolamento de construções
umidade (substâncias para -)
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.902864300 16/08/2010
Tit.AB CONCRETOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12033313000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AB CONCRETOS

contra

351

No.902864262 16/08/2010
351
Tit.EDITORA MUNDO GEO LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06275442000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MUNDO GEO
NCL(9) 35 organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários; promotor de eventos [se
comerciais];organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902864270 16/08/2010
351
Tit.AB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10430131000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AB AMBIENTAL

CFE(4) 26.4.16; 26.11.25; 27.5.17; 28.19; 29.1.13
NCL(9) 37 construção *;construção civil (supervisão
de trabalhos de -);assessoria consultoria e
informação em construções
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"CONCRETOS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902864319 16/08/2010
Tit.AB CONCRETOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12033313000125
*902195590
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.902864335 16/08/2010
041
Tit.ONIX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08783728000149
*REFERENTE AO NOME CIVIL "FANI PACHECO".
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 01 tijolos (produtos para conservação de -)
exceto tintas e óleos; alvenaria (produtos para
conservação de -), exceto tintas e óleos; cimento
(preparações para impermeabilização de -), exceto
tintas
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA

CFE(4) 24.17.25; 26.11.25; 27.5.17; 28.19; 29.1.13
NCL(9) 42 projetos técnicos (estudos para -);estudos
para projetos técnicos; engenharia civil [projeto de ];projeto industrial
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AMBIENTAL" E DO SÍMBOLO DE
RECICLAGEM.
Procurador: VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA

No.902864254 16/08/2010
351
Tit.VETNIL INDÚSTRIA E COM DE PRODUTOS
VETERINÁRIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73196438000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AMINOMIX POTROS

No.902864297 16/08/2010
351
Tit.MACTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96216148000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VEDMUR

No.902864351 16/08/2010
Tit.CAPITAL IMOVEIS PRODUCAO DE
PROGRAMA DE TELEVISÃO LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12113463000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAPITAL IMÓVEIS

351

CFE(4) 7.1.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 41 produção de programas de rádio e
televisão; rádio e televisão (produção de programas
de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IMÓVEIS".
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Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902864360 16/08/2010
351
Tit.ENFORMA ACADEMIA DE NATAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69332674000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENFORMA ATIVIDADES AQUÁTICAS

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 41 academias [educação]; instrução
(serviços de -); personal trainer; academia de
ginástica (serviços de-); aluguel de equipamento
para mergulho; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); assessoria, consultoria e informação
em educação [instrução]; assessoria, consultoria e
informação em educação física; educação
(informações sobre -) [instrução]; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração] [ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino; assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões ENFORMA e ATIVIDADES
AQUÁTICAS.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902864378 16/08/2010
351
Tit.EUROFARMA LABORATORIOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61190096000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FIP
NCL(9) 05 veterinárias (preparações -);spray antipulga para animal; biológicas (preparações -) para
uso veterinário; medicamentos para uso veterinário;
químicas (preparações -) para uso veterinário
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.902864386 16/08/2010
Tit.ADILSON OLIVEIRA BRITO (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41592760597
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Sarakutea
NCL(9) 41 entretenimento; banda de
[serviços de entretenimento]
Procurador: O PRÓPRIO.

[lazer] (informações sobre -);entretenimento [lazer]
(informações sobre -)[ informação, assessoria,
consultoria ];oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento];oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento][
informação, assessoria, consultoria ];exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer];assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer][ informação,
assessoria, consultoria ];promotor de eventos [se
artísticos/culturais];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais][
informação,
assessoria,
consultoria ];competições desportivas (organização
de -);competições desportivas (organização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação
de
congressos[
informação,
assessoria,
consultoria
];informações
sobre
entretenimento
[lazer];informações
sobre
entretenimento [lazer][ informação, assessoria,
consultoria ];organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
seminários[ informação, assessoria, consultoria
];educação
(informações
sobre
-)
[instrução];educação
(informações
sobre
-)
[instrução][ informação, assessoria, consultoria
];organização
de
competições
desportivas;
organização
de
competições
desportivas[
informação, assessoria, consultoria ];organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902864424 16/08/2010
Tit.SPARTACUS INFORMÁRICA LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02207570000182
*OPO. 830533168.
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
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No.902864432 16/08/2010
351
Tit.EUROFARMA LABORATORIOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61190096000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FIEL PET
NCL(9) 05 medicamentos para uso veterinário;
veterinárias (preparações -);químicas (preparações ) para uso veterinário; spray anti-pulga para animal;
biológicas (preparações -) para uso veterinário
Apostila: SEM DIREITO A USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PET".
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.902864440 16/08/2010
351
Tit.2M & SILVA TECNOLOGIA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04203952000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IN INET.HOTEL

No.902864408 16/08/2010
351
Tit.STAY TÉCNICA EM INJETADOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12086416000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STAY

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 assistência técnica e manutenção de
computador [hardware];instalação, manutenção e
conserto de computador [hardware];computadores
(instalação, manutenção e reparo de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "NET".
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA

351

música

No.902864394 16/08/2010
351
Tit.PACAGNAN, PINHEIRO E ROCHA
CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10973893000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VitaCamp
NCL(9) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];competições
(organização de -) [educação ou entretenimento][
informação, assessoria, consultoria ];conferências
(organização e apresentação de -);conferências
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de oficinas de trabalho [treinamento];organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento][
informação, assessoria, consultoria ];organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento][
informação,
assessoria, consultoria ];cursos livres [ensino];cursos
livres [ensino][ informação, assessoria, consultoria
];congressos (organização e apresentação de );congressos (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];entretenimento

alimentos; suplementos alimentares minerais;
enzimas para uso veterinário; gorduras para uso
veterinário; vitaminas (preparações para -); vitamina
e sais minerais.
*POR PERDA DA PRIORIDADE UNIONISTA,
TENDO EM VISTA O NÃO CUMPRIMENTO DO
DISPOSTO NO PARÁGRAFO 3º DO ART. 127 DA
LPI.
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 40 fundição de metal
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902864416 16/08/2010
Tit.JEFO NUTRITION INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7525826
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

004

CFE(4) 2.9.15; 3.4.18; 3.4.24; 3.7.3; 3.9.24
NCL(9) 05 aminoácidos para uso veterinário; óleo
mineral branco medicinal, utilizado na formulação de
cosméticos, medicamentos, produtos veterinários e

No.902864459 16/08/2010
351
Tit.RODOFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PECAS P CAMINHOES LTD (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00304598000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RODOFIBRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 capôs para veículos; pára-choques de
veículos; calotas das rodas; cabines-dormitório para
veículos; estribos de veículos; pára-lamas; portabagagem para veículos; portas para veículos; capôs
de motor; bagagem (porta-) para veículos
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Procurador: PAULO CESAR MACCARI
No.902864467 16/08/2010
Tit.POOL EMPRESARIAL S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12211160000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRIO CARD

351

terceiros para fins de - );assessoria, consultoria e
informações e pesquisas no campo biológico;
assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas científicas no campo da bioquímica e
biotecnologia; serviços de ilustrações gráficas,
técnicas e simulações gráficas de projeto; proteção
ambiental (pesquisa no campo de - );concepção de
protótipo [elaboração de projeto]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOLUÇÕES AMBIENTAIS" E DA
FIGURA DO GLOBO TERRESTRE.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902864491 16/08/2010
100
Tit.LUIS ANTONIO VOLPONI DE SOUSA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09153467701
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA TROPICAL BRASIL

CFE(4) 26.3.1; 26.4.3; 26.11.3; 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 36 administração de convênio médicohospitalar; administração de seguro; emissão de
bônus de valor; administração de vale refeição;
cheque-refeição [serviços de pagamento de
refeições
através
de
tíquetes,
vales
ou
cupons];administração de vale transporte; serviços
de recarga de créditos de cartões magnéticos do
tipo: vale refeição, alimentação ou combustível;
administração de seguro-saúde
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CARD".
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902864475 16/08/2010
Tit.PROQUITEC INDUSTRIA DE PRODUTOS
QUIMICOS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49493653000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLASTITEC FF

351

CFE(4) 26.7.25
NCL(9) 01 plastificantes
Procurador: BRAGA E BRAGA ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902864483 16/08/2010
351
Tit.INTELLIGEO - SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11365873000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTELLIGEO SOLUÇÕES AMBIENTAIS

CFE(4) 1.17.1; 27.5.1
NCL(9) 42 controle ambiental de poluição do ar e
sonora; geológicos (levantamentos -);consultoria em
proteção ambiental; certificação (serviços de teste,
análise e avaliação de produtos e serviços de

CFE(4) 26.2.7; 26.3.1; 27.5.1,9
NCL(9) 41 banda de música [serviços de
entretenimento]
*INCISOS I E XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.827416458
Procurador: WELLITON PIMENTEL COUTINHO
No.902864513 16/08/2010
Tit.GIANA DE OLIVEIRA PINHEIRO (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10213647000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: D+ JEANS

100

CFE(4) 24.17.5; 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de produtos têxteis; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
830522310. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
ANTERIOR DE Nº 901861111, AINDA NÃO
REGISTRADO, CONSIDERADO IGUALMENTE
COLIDENTE COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902864521 16/08/2010
Tit.CARLOS EDUARDO DA ROSA HAUPTLI
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04692595906
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROJETO AVENTURA

351

CFE(4) 2.1.23; 2.7.13; 25.1.5; 27.5.1
NCL(9) 41 competições desportivas (organização de
-);competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];academias
[educação];diversão
(parques de -);assessoria, consultoria e informação
em
treinamento
[demonstração][ensino];equipamentos
desportivos
(aluguel
de
-)
[exceto
veículos];recreação
(informações sobre -);assessoria, consultoria e
informação
em
entretenimento
[lazer];clubes
(serviços de -) [lazer ou educação];aluguel de
equipamentos
desportivos
[exceto
veículos];acampamentos desportivos (serviços de );entretenimento [lazer] (informações sobre );personal trainer; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];colônia de férias; organização de
competições
desportivas;
educação
física;
treinamento prático [demonstração];aluguel de
material para trilha e acampamento
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PROJETO"
Procurador: AMILTON MANFREDI
No.902864548 16/08/2010
351
Tit.2M & SILVA TECNOLOGIA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04203952000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IN INET.HOTEL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 projeto de sistema de computadores;
assistência técnica em software; hardware de
computador (consultoria em -);consultoria em
hardware de computador; elaboração [concepção]
de software de computador; assessoria, consultoria
e informação em software
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "NET".
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902864564 16/08/2010
Tit.PENEDO SERVIÇOS MARITIMOS LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08541495000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PENEDO

351
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CFE(4) 18.3.14; 27.5.1; 29.1.4,11
NCL(9) 39 transporte de passageiros; transporte por
barco; transporte marítimo; operação de portos
[transporte]
Procurador: HÉLIO GOIS FERREIRA NETO
No.902864572 16/08/2010
241
Tit.GB MOTOCYCLE COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08353972000171
*PED. 829290974
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902864580 16/08/2010
100
Tit.2M & SILVA TECNOLOGIA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04203952000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CWB TECNOLOGIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 computadores (instalação, manutenção e
reparo de -);instalação, manutenção e conserto de
computador
[hardware];assistência
técnica
e
manutenção de computador [hardware]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
813145490.
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902864602 16/08/2010
351
Tit.AVA.PRO AMBIENTES VIRTUAIS DE
APRENDIZAGEM PARA PROFISSIONAIS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11761302000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Escola Virtual para Pais

CFE(4) 20.7.2; 27.5.1; 29.1.15
NCL(9) 41 congressos (organização e apresentação
de -);congressos (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];educação
(serviços de -);educação (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];ensino (serviços de );ensino (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria
];informações
sobre
educação
[instrução];informações sobre educação [instrução][
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informação, assessoria, consultoria ];instrução
(serviços de -);instrução (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];oficinas de trabalho
(organização
e
apresentação
de
-)
[treinamento];oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento][ informação,
assessoria, consultoria ];seminários (organização e
apresentação de -);seminários (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];cursos livres [ensino];cursos livres
[ensino][
informação,
assessoria,
consultoria
];organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de congressos[
informação, assessoria, consultoria ];produção de
vídeos; produção de vídeos[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
ensino; assessoria, consultoria e informação ensino[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de seminários; organização e
apresentação
de
seminários[
informação,
assessoria, consultoria ];simpósios (organização e
apresentação de -);simpósios (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
conferências[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução];assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução][ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
treinamento
[demonstração][ensino];assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino][ informação, assessoria,
consultoria ];educação (informações sobre -)
[instrução];educação
(informações
sobre
-)
[instrução][ informação, assessoria, consultoria
];conferências (organização e apresentação de );conferências (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação
de
oficinas
de
trabalho
[treinamento];organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento][ informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de simpósios; organização e apresentação de
simpósios[ informação, assessoria, consultoria
];provimento de serviços para publicação eletrônica
on-line [não downloadable];provimento de serviços
para
publicação
eletrônica
on-line
[não
downloadable][ informação, assessoria, consultoria
];publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESCOLA VIRTUAL PARA PAIS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902864610 16/08/2010
100
Tit.2M & SILVA TECNOLOGIA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04203952000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CWB TECNOLOGIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 elaboração [concepção] de software de
computador; hardware de computador (consultoria
em -);assessoria, consultoria e informação em
software; assistência técnica em software;
consultoria em hardware de computador; projeto de
sistema de computadores
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
813145490.
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA

No.902864645 16/08/2010
351
Tit.ARCO-SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02781690000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Arcofoods

CFE(4) 5.3.15
NCL(9) 43 assessoria, consultoria e informação
relativa à produção de alimento
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
FOODS, isoladamente.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902864653 16/08/2010
351
Tit.SÍMBOLO INTERNATIONAL MEDIA EDITORA
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10206966000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FREEJOURNAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 revistas [periódicos];embalagens de papel
ou plástico; etiquetas adesivas [papelaria];jornais;
dicionário; revistas em quadrinhos; desenhar (artigos
para -);escritório (materiais de -), exceto móveis;
calendário de folhas destacáveis; cartas, cartões, etc
*;publicações impressas; descansos de papel para
copos
ou
garrafas;
litografias;
manuais
[impressos];papel
*;álbuns;
cartão
postal;
enciclopédia; envelopes [papelaria];cartões de
felicitações; catálogos; pranchetas; reproduções
gráficas; livros; marcadores de livros; almanaques;
blocos para anotações; canetas; boletim informativo;
fichário de mesa; descansos de papel redondos
para mesa; lápis; papel carbono; blocos de notas
[cadernos];periódicos; porta-canetas; estojos para
artigos de escrever [material de escritório];folhetos;
globos terrestres; material didático [exceto
aparelhos];papel de carta; pastas [papelaria];diário;
material escolar [papelaria];agenda; cartão
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902864661 16/08/2010
351
Tit.TUTTI MASSAS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11345905000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TUTTI CERRADO
NCL(9) 35 publicidade de televisão[ informação,
assessoria ];publicidade on-line em rede de
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios[ informação, assessoria,
consultoria ];representação comercial; representação
comercial[ informação, assessoria, consultoria
];publicidade de rádio[ informação, assessoria
];administração de empresa; administração de
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empresa[ informação, assessoria, consultoria
];propaganda[ informação, assessoria, consultoria
];publicidade
externa
[letreiros,
outdoors][
informação, assessoria ];negócios (consultoria em
gestão de -);negócios (consultoria em gestão de -)[
informação, consultoria ];franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising; franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising[ informação, assessoria,
consultoria ];gestão de franquia[ informação,
assessoria, consultoria ];publicidade[ informação,
assessoria, consultoria ];administração comercial[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação na implantação e
viabilização de sistema de franquia[ informação
];assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio[ informação, consultoria
];demonstração de produtos[ informação, assessoria
];informações de negócios[ informação ];assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet[
informação ];assessoria, consultoria e informação
em gestão de negócios e comercialização de
produtos sob contrato de franquia[ informação,
assessoria ]
Procurador: GILMAR MENDES CRUZ
No.902864688 16/08/2010
351
Tit.WOLNEI MENDES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17164613672
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VILLA MAIORE RESIDÊNCIA SPA
NCL(9) 44 repouso (casa de -);
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "RESIDÊNCIA" E "SPA",
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902864696 16/08/2010
Tit.ZAINE SOFTWARE LTDA ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10569193000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: B2LEARN

(restaurantes de -);bar (serviços de -);bufê (serviço
de -);cantinas; restaurantes; restaurantes de autoserviço;
Procurador: GILMAR MENDES CRUZ
No.902864726 16/08/2010
Tit.M. A. KLEIN (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03435937000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HOT FIRE

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 32 isotônicas (bebidas -);refrigerante
[bebida];bebida fermentada não alcoólica; bebida
energética não alcoólica; bebidas não-alcoólicas
Procurador: JOSÉ SARMENTO
No.902864742 16/08/2010
351
Tit.STUDIO FITNESS PRAIA DA COSTA LTDA-ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05248991000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEDDY STUDIO FITNESS

No.902864777 16/08/2010
Tit.ACQUA MASTER LAVANDERIA LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10853486000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACQUA MASTER

351

CFE(4) 26.1.6; 27.5.1
NCL(9) 37 lavanderia; lavagem de roupa; lavagem a
seco
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902864793 16/08/2010
351
Tit.ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0193976
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLODIN DUO
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano; agente
analgésico; agente antialérgico, antipirético e
antiinflamatório
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902864807 16/08/2010
351
Tit.SIGACOM PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07516041000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SIGACOM SISTEMAS

351

CFE(4) 4.5.5; 9.1.1; 27.5.1,11
NCL(9) 41 academia de dança; yoga e yogaterapia,
meditação e filosofia da índia: se for atividade
desenvolvida em academias de ginástica; academia
de ginástica (serviços de-)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STUDIO FITNESS"
Procurador: WELLITON PIMENTEL COUTINHO
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informação em
software; criação de homepage; elaboração
[concepção] de software de computador; software de
computador
(elaboração
[concepção]
de);fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros)
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.902864718 16/08/2010
351
Tit.TUTTI MASSAS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11345905000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TUTTI CERRADO
NCL(9) 43 aconselhamento relativo a receitas
culinárias;
alimentação
natural,
macrobiótica
[preparação de alimentos para consumo];assessoria,
consultoria e informação em culinária; assessoria
consultoria e informação em culinária; assessoria,
consultoria e informação relativa à produção de
alimento; assessoria, consultoria e informação
técnica em serviço de alimentação; auto-serviço

No.902864750 16/08/2010
Tit.ZAINE SOFTWARE LTDA ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10569193000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Z ZAINE

351

CFE(4) 26.2.5; 26.11.13; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SISTEMAS".
Procurador: MARI LOURDES MACHADO GUERRA
No.902864823 16/08/2010
351
Tit.SÍMBOLO INTERNATIONAL MEDIA EDITORA
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10206966000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FREELIST

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 criação de homepage; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros; software de
computador (aluguel de -);assessoria, consultoria e
informação em software; elaboração [concepção] de
software de computador
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 descansos de papel para copos ou
garrafas; litografias; diário; papel *;agenda; cartão;
enciclopédia; pastas [papelaria];boletim informativo;
publicações impressas; reproduções gráficas;
descansos de papel
redondos para mesa;
envelopes
[papelaria];dicionário;
canetas;
pranchetas; embalagens de papel ou plástico;
escritório (materiais de -), exceto móveis; estojos
para
artigos
de
escrever
[material
de
escritório];material
didático
[exceto
aparelhos];álbuns; calendário de folhas destacáveis;
cartas,
cartões,
etc
*;catálogos;
revistas
[periódicos];desenhar (artigos para -);folhetos; lápis;
manuais [impressos];marcadores de livros; revistas
em quadrinhos; fichário de mesa; papel de carta;
blocos para anotações; etiquetas adesivas
[papelaria];livros; almanaques; blocos de notas
[cadernos];periódicos;
porta-canetas;
globos
terrestres; jornais; papel carbono; cartão postal;
cartões de felicitações
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902864831 16/08/2010
100
Tit.MK MARKETING E FRANCHISING LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04503475000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MINI KALZONE
NCL(9) 35 aluguel de material publicitário; análise de
custo; assessoria, consultoria e informação em
franquia, exceto licenciamento da propriedade
intelectual [gestão comercial];assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
marketing; assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; assessoria, consultoria e informação
empresarial; assessoria, consultoria e informação na
implantação e viabilização de sistema de franquia;
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; assessoria, consultoria e
informações
sobre
franchising
[gestão
comercial];assessoria, consultoria e informações
sobre marketing; assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão de negócios;
avaliações de negócios; comercial ou industrial
(assessoria em gestão -);comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; consultoria
em organização de negócios; consultoria profissional
em negócios; franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração de negócios];franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising; gestão (consultoria em -)
de negócios; gestão de franquia; industrial ou
comercial (assessoria em gestão -);negócios
(assessoria em gestão de -);negócios (consultoria
em gestão de -);negócios (consultoria em gestão e
organização de -);negócios (consultoria profissional
em -);
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI, REG
Procurador: ALEXANDRE DA ROCHA LINHARES

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Souha

farináceos; biscoitos; bolos; bolo, preparado para
consumo final, confeitado ou não
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.:
811194647.
Procurador: ALEXANDRE DA ROCHA LINHARES
No.902864904 16/08/2010
351
Tit.RUBENS GASPAR SERRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11138837822
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LEX BRASIL
NCL(9) 41 serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, apresentação de
cursos, treinamentos, palestras e seminários
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'BRASIL'.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 3.7.19; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário *
Procurador: ANSELMO CARDOSO
No.902864866 16/08/2010
100
Tit.COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO
BRASIL CENTRAL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71208516000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Eu levo a Natureza em Conta

CFE(4) 1.15.15; 3.7.16; 27.5.1
NCL(9) 38 telefonia (serviços de -);correio eletrônico;
mensagem
(transmissão
de
-);telefone
(comunicações por -);comunicação por terminais de
computador; fac-símile (transmissão por -)
[fax];fornecimento de conexões de telecomunicações
para uma rede mundial de computadores; telegrafia
(serviços de -);cabo (teledifusão por -);informações
sobre telecomunicação; computador (transmissão de
mensagens e de imagens por meio de);fornecimento de acesso a usuários a uma rede
mundial
de
computadores
[provedores
de
serviço];comunicação por redes de fibra óptica;
telechamadas (serviços de -) [rádio, telefone ou
outros
meios
de
comunicação
eletrônica];telecomunicações
(serviços
de
roteamento e junção de -);serviços de correio de voz;
teleconferência (serviços de -);celular (comunicação
por telefone -);fornecimento de acesso a banco de
dados
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.902864890 16/08/2010
Tit.MK MARKETING E FRANCHISING LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04503475000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHOCOCHIP

CFE(4) 18.1.19; 27.5.1-2; 27.5.12
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
822521915 E 828443602.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902864920 16/08/2010
351
Tit.VILGON DE ITAGUAI COMERCIO DE ROUPAS
E ACESSORIOS LTDA.ME. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10353531000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VILGON

100

No.902864840 16/08/2010
241
Tit.TELHABRAS - REVESTIMENTOS CERAMICOS
LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07591603000154
*PED. 902827413.
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902864858 16/08/2010
Tit.UEDAMARAL COMÉRCIO DE ROUPAS E
ACESSÓRIOS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09514592000134

No.902864912 16/08/2010
100
Tit.JOSILDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
ALIMENTOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17798596000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JS JOSYLDO SUPERMERCADO

351
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 cereais (preparações feitas com );chocolate; biscoitos amanteigados; alimentos

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas];comércio (através de qualquer meio) de
sacos e sacolas; comércio (através de qualquer
meio) de imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
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qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902864947 16/08/2010
100
Tit.SUPER MERCADO ZONA SUL S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33381286000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MUNZ SWISS PREMIUM

CFE(4) 5.5.19; 5.7.6; 6.1.2; 24.7.3; 27.5.1
NCL(9) 30 mostarda (farinha de -);papas de farinha
alimentares à base de leite [mingau];pizzas; sal para
conservar alimentos; sanduíches; tomate (molho de );aletrias [massas];algas [condimentos];amêndoas
(pasta de -);aromáticas (preparações -) para uso
alimentar; cacau; café (bebidas à base de -);cerveja
(vinagre de -);cevada descascada; chutney
[condimento];comestíveis (gelados -);cravos-da-índia
[especiaria];engrossar creme batido (preparações
para -);engrossar sorvetes [cremes gelados]
(agentes para -);essências para alimentos [exceto
essências etéreas e óleos essenciais];farinha de
rosca; infusões não medicinais; milho (flocos de );molho de tomate; pastilhas [confeitos];picles mistos
[condimento];quiches; ravióli; rolinhos primavera;
sorvetes (agentes para engrossar -);temperos;
açúcar; adoçantes naturais; aipo (sal de -);alimentos
(essências para -) [exceto essências etéreas e óleos
essenciais];amêndoas (bolinhos ou biscoitos de );amido (produtos de -) para uso alimentar; anis
estrelado; aveia (farinha de -);bebidas à base de
café;cacau (produtos de -);café (bebidas de -) com
leite;
cereais
(preparações
feitas
com
);condimentos; cremes gelados (agentes para
engrossar -);decorações comestíveis para bolos;
empadas [tortas];farinha moída (produtos de );fermento; flocos de milho; gelado (iogurte );gengibre (bolo ou pão de -);mascar (gomas de -),
exceto para uso medicinal; massas com ovos
[talharim];noz-moscada; pão; pastelaria; pimentão
[temperos];pó para bolo; própolis para consumo
humano; salsichas (materiais para engrossar -);soja
(molho de -);sorvete; sushi; tortas; alimentos
farináceos; amêndoas torradas; anis [grãos];baunilha
[flavorizante];bebidas à base de chocolate; bolos
(decorações comestíveis para -);cacau (bebidas à
base de -);cacau (bebidas de -) com leite; café não
torrado; cereais secos (flocos de -);chá (bebidas à
base de -);chá gelado; chocolate (bebidas de -) com
leite; espaguete; farinhas para uso alimentar; frutas
(geléias de -) [confeitos];gelado (chá -);geléia real
para consumo humano [exceto para uso
medicinal];iogurte
gelado;
maçapão;
molhos
[condimentos];pão de gengibre; sorvetes (pós para
preparar -);tabule; tortas de arroz; arroz; bebidas à
base de cacau; canela [especiaria];caramelos
[doces];carne (sucos de -);congelado (iogurte );descascada (cevada -);doces com hortelã-pimenta;
doces [confeitos];especiarias; fermentos para
massas; flavorizantes para bolos, exceto óleos
essenciais;
flavorizantes
para
café;gengibre
[especiaria];glicose para uso alimentar; levedura em
cápsula, exceto para uso medicinal; massa para
bolo; massas alimentares; milho moído; milho
torrado; pastéis [pastelaria];preparações vegetais
para uso como substitutos de café;própole para
consumo humano; pudins; tapioca; waffles; molho
para salada; açafrão-da-terra, para uso alimentar;
água do mar [para cozinha];alcaparras; amêndoas
(confeitos de -);amendoins (confeitos de -);aveia
(alimentos à base de -);batata (farinha de -) para uso
alimentar; bebidas (flavorizantes para -), exceto
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óleos essenciais; biscoitos; biscoitos amanteigados;
chocolate; creme batido (preparações para
engrossar -);descascada (aveia -);farinha de milho;
farinhas para uso alimentar; flocos de aveia;
fondants [confeitos];gelados comestíveis (pós para
preparar -);geléias de frutas [confeitos];gelo, natural
ou artificial; gomas de mascar, exceto para uso
medicinal; halva; hortelã-pimenta (doces com );ketchup [molho];melaço para uso alimentar;
pãezinhos;
panquecas;
petits
fours
(fr.)
[pastelaria];salada (molho para -);soja (farinha de );tacos; tapioca (farinha de -) para uso alimentar;
tortillas; vinagre; alcaçuz [confeito];aveia moída;
bolachas; bolos; brioches; carne (produtos para
amaciar -) para uso doméstico; confeitos; conservar
alimentos (sal para -);cozinha (sal de -);cuscuz
[sêmola];extrato de malte para uso alimentar;
farináceos (alimentos -);flavorizantes para bebidas,
exceto óleos essenciais; maionese; mel; menta para
confeitos; milho para pipoca; pasta de amêndoas;
pipoca (milho para -);real (geléia -) para consumo
humano [exceto para uso medicinal];sal de cozinha;
sêmola para alimentação humana; semolina;
sorvetes; torrado (milho -);vanilina [sucedâneos de
baunilha];açafrão
[temperos];amido
para
uso
alimentar; aveia descascada; bebidas à base de
chá;biscoitos de água e sal; bolo (massa para -);bolo
(pó para -);bolos (flavorizantes para -), exceto óleos
essenciais; café (sucedâneos de -);carne (tortas de );chá;chicória
[sucedâneo
de
café];chocolate
(bebidas à base de -);engrossar alimentos (agentes
para -) em cozimento; feijão (farinha de -);fermento
(pão sem -);gelados comestíveis; malte para
consumo humano; mar (água do -) [para
cozinha];massas [alimentares];melaço (xarope de );mostarda; muesli; pimenta; pimenta-da-jamaica
[tempero];sagu; sucedâneos de café;sucos de carne;
talharim; tempero [condimento];tortas de carne; trigo
(farinha de -);açúcar cristalizado para uso alimentar;
alimentares (massas -);arroz (tortas de -);árvores de
natal (confeitos para decoração de -);aveia (flocos de
-);bombons; café;café (preparações vegetais para
uso como substitutos de-);caril [curry (ingl.)]
[especiaria];cevada (farinha de -);cevada moída;
confeitos para decoração de árvores de natal; creme
[culinária];flavorizantes, exceto óleos essenciais;
gelo para bebidas; glúten para uso alimentar; iogurte
congelado; levedura; macarrão; malte (biscoitos de );maltose; milho (farinha de -);moído (milho -). todos
incluídos nesta classe.
*INCISO I C/C X DO ART. 124 DA LPI. INSERIDA
NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO "TODOS
INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 30 REIVINDICADA.
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS
No.902864971 16/08/2010
100
Tit.HOTEL FAZENDA SANTA ROSA E TURISMO
LTDA. (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07136400000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ÁGUA MINERAL NATURAL POLAR
FONTE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

CFE(4) 1.15.21; 26.11.13; 27.5.1
NCL(9) 32 água mineral [bebida];águas minerais
engarrafadas; águas [bebidas];minerais (águas -)
engarrafadas; água gasosa
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
901790869.
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/C LTDA.

No.902864980 16/08/2010
351
Tit.RICARDO ANDERSON NUNES 17751554800
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12352918000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Pizza Brasileira

CFE(4) 8.7.4
NCL(9) 43 bufê (serviço de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "PIZZA" E "BRASILEIRA"
Procurador: A PROVINCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902865005 16/08/2010
351
Tit.CCS CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11815092000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PALAZZO ANTHURIUM
NCL(9) 36 administração de condomínio; loteamento
imobiliário
Procurador: ANSELMO CARDOSO
No.902865013 16/08/2010
Tit.ROGERIO LOPES (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12381013000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IDEIAFIXXA

351

CFE(4) 28.11
NCL(9) 40 serigrafia
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902865064 16/08/2010
Tit.INSTITUTO METASOCIAL - IMS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06102026000127
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

351

CFE(4) 21.1.17
NCL(9) 41 organização de competições [educação
ou entretenimento];organização de exposições para
fins culturais ou educativos; treinamento prático
[demonstração];espetáculos ao vivo (apresentação
de -);produção de shows; organização de
competições
desportivas;
organização
e
apresentação
de
oficinas
de
trabalho
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[treinamento];produção de filme; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; organização e apresentação de conferências;
produção de vídeos; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; serviços de educação, prestados a título
de assistência social
Procurador: SABRINA MARIELLA BONINI
No.902865072 16/08/2010
351
Tit.MANUELA MAGALHÃES RAMOS DA SILVA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09181722761
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAINT FOLIE

Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.902865137 16/08/2010
351
Tit.MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55064562000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OTMIS
NCL(9) 09 controle (aparelhos elétricos para );detectores; diagnóstico (aparelhos de -), exceto
para uso médico; direção automática de veículos
(dispositivos para -);meteorológicos (instrumentos );monitorar (aparelhos elétricos para -);navegação
(dispositivos de -) para veículos [computador de
bordo];navegação (instrumentos para -);precisão
(aparelhos
medidores
de
-);programas
de
computador gravados; programas de computador
[para download];satélite (aparelhos de navegação
por -);veículos (dispositivos de navegação para -)
[computador de bordo];
Procurador: OSMAR SANCHES BRACCIALLI
No.902865145 16/08/2010
Tit.INSTITUTO METASOCIAL - IMS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06102026000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SER DIFERENTE

CFE(4) 27.3.15; 27.5.17; 27.5.21,25
NCL(9) 12 bagagem (porta-) para veículos; capôs
para veículos; portas para veículos; capôs de motor;
pára-lamas; estribos de veículos; cabines-dormitório
para veículos; calotas das rodas; pára-choques de
veículos; porta-bagagem para veículos
Procurador: PAULO CESAR MACCARI

351

CFE(4) 27.5.8
NCL(9) 35 publicidade on-line em rede de
computadores
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CASA" E "ONLINE".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902865129 16/08/2010
351
Tit.ALTOÉXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02945318000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALTOÉ
NCL(9) 39 agenciamento de veículo de carga e de
reboque; assessoria, consultoria e informação em
transportes;
armazenagem
de
mercadorias;
corretagem de transporte; informações sobre
transportes; reservas para transporte; móveis
(transporte de -);transportes (informações sobre );pesagem de mercadoria; entrega de mercadorias;
mercadorias
(armazenagem
de
-);transporte
(reservas
para
-);assessoria,
consultoria
e
informações sobre transportes; intermediação de
carga;
operação
de
rodovias
[transporte];empacotamento de mercadorias para
fins de transporte; transporte de móveis;
descarregamento [carga];transporte; transporte por
caminhão; mercadorias (entrega de -);transporte
(corretagem de -);embalagem de mercadorias; frete
[transporte de mercadorias];logística referente ao
transporte de carga

No.902865188 16/08/2010
351
Tit.RODOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE
COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05920019000170
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.902865099 16/08/2010
Tit.MAURO TARANTINI JUNIOR (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69592403953
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA ONLINE

meio) de pedras preciosas; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.

CFE(4) 21.1.17; 27.5.1
NCL(9) 41 organização e apresentação de
seminários; serviços de lazer e entretenimento,
prestados a título de assistência social; produção de
vídeos; produção de filme; produção de shows;
serviços de educação, prestados a título de
assistência social; organização de competições
[educação ou entretenimento];organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de conferências;
espetáculos ao vivo (apresentação de -);organização
de competições desportivas; treinamento prático
[demonstração];organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento]
Procurador: SABRINA MARIELLA BONINI
No.902865161 16/08/2010
241
Tit.SUN MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73695397000157
*PED. 900461977.
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.902865170 16/08/2010
Tit.J SCHAVETOCK SAWARIS ME (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84710474000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ADDA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria; comércio (através de qualquer

No.902865196 16/08/2010
Tit.LEAF CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09041446000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LEAF SISTEMAS

351

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(9) 42 atualização de software de computador;
software de computador (manutenção de -);projeto
de sistema de computadores; software de
computador (aluguel de -);computadores (projeto de
sistema de -);instalação de software de computador;
software de computador (instalação de );programação de computador [informática];software
de computador (elaboração [concepção] de-);criação
e manutenção de web sites para terceiros;
elaboração [concepção] de software de computador;
manutenção de software de computador
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SISTEMAS".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902865200 16/08/2010
351
Tit.ANTONIO PITANGA PRODUÇÕES
CINEMATOGRÁFICAS E ARTÍSTICAS LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45014669000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MALES
NCL(9) 41 produção de filme; distribuição de filmes;
roteirização (serviços de -)
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.902865226 16/08/2010
351
Tit.SÍMBOLO INTERNATIONAL MEDIA EDITORA
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10206966000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FREEMAG

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 revistas em quadrinhos; litografias; diário;
material escolar [papelaria];calendário de folhas
destacáveis; catálogos; pranchetas; reproduções
gráficas; enciclopédia; estojos para artigos de
escrever [material de escritório];papel *;papel de
carta; almanaques; cartas, cartões, etc *;portacanetas; descansos de papel redondos para mesa;
escritório (materiais de -), exceto móveis; blocos
para anotações; cartão; boletim informativo;
periódicos; folhetos; globos terrestres; dicionário;
material
didático
[exceto
aparelhos];revistas
[periódicos];desenhar (artigos para -);marcadores de
livros; canetas; fichário de mesa; descansos de
papel para copos ou garrafas; papel carbono;
álbuns; cartão postal; agenda; publicações
impressas; embalagens de papel ou plástico;
etiquetas adesivas [papelaria];jornais; livros; pastas
[papelaria];envelopes
[papelaria];lápis;
manuais
[impressos];blocos de notas [cadernos];cartões de
felicitações
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902865234 16/08/2010
Tit.TANGIVEL TECNOLOGIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11771210000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TANGÍVEL TECNOLOGIA

Marca: FUBÁ FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE
BANDAS

telhado (serviços de -);construção *;construção civil
(supervisão de trabalhos de -);encanamento
(serviços de -)
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.902865277 16/08/2010
351
Tit.INSPIRE PHARMACEUTICALS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7527195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CILBI
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas;
Procurador: MARTINEZ & ASSOCIADOS S/S LTDA.

CFE(4) 16.1.16; 22.1.15; 22.1.21; 24.17.10; 27.5.1
NCL(9) 41 produção de shows; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento
[lazer];entretenimento; espetáculos (serviços de );agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento] ;organização de bailes; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário];planejamento de festas;
apresentação de espetáculos ao vivo; promotor de
eventos
[se
artísticos/culturais];divertimento;
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos];banda de música [serviços de
entretenimento]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE
BANDAS".
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.902865250 16/08/2010
100
Tit.CARLOS ALBERTO G PARADAS SALAO DE
CABELEREIRO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06340309000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JÔ LINDA

351

No.902865285 16/08/2010
Tit.MIÉCIO AVILA TEZELLI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03595042999
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DYEGO ALVES

351

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1
NCL(9) 41 divertimento; entretenimento; animação
de festa; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] ;fã clube; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento];grupo
musical; produção de shows; promotor de eventos
[se artísticos/culturais];apresentação de espetáculos
ao vivo; espetáculos (serviços de -);empresário
[organização e produção de espetáculos];banda de
música [serviços de entretenimento];organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário]
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.902865293 16/08/2010
351
Tit.RODOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE
COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05920019000170
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 1.1.1; 2.9.4; 2.9.8; 2.9.12; 27.5.1
NCL(9) 44 cabeleireiro (salões de -);beleza (salões
de -);manicure
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
901430137, 829837795, 819853070.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 42 consultoria em hardware de computador;
manutenção de software de computador; projeto de
sistema de computadores; computadores (projeto de
sistema
de
-);dados
(recuperação
de
-)
[informática];programação
de
computador
[informática];criação e manutenção de web sites
para terceiros; elaboração [concepção] de software
de computador; instalação de software de
computador; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física];atualização de
software de computador; hospedagem de web sites;
manutenção (criação e -) de web sites para terceiros
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões TANGÍVEL e TECNOLOGIA.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902865242 16/08/2010
351
Tit.LETTERA PROPAGANDA E MARKETING LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04064159000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

No.902865269 16/08/2010
351
Tit.CONSTRUTORA GELAIN LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73507642000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GELCON

CFE(4) 27.3.15; 27.5.17; 27.5.21,25
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de aparelhos de locomoção
por terra, por ar ou por água; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos
Procurador: PAULO CESAR MACCARI
No.902865323 16/08/2010
351
Tit.D W F RESTAURANTE E CHURRASCARIA
LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94821196000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SALZANO GRILL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 alvenaria (serviços de -);assentamento de
tijolos; construção (informação sobre -);cobertura de
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Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.902865358 16/08/2010
351
Tit.AD THERMOFILME INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE TERMOPLASTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08630590000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AD FILME

No.902865404 16/08/2010
351
Tit.AD THERMOFILME INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE TERMOPLASTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08630590000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TPU TRANSP 9U

CFE(4) 26.1.2; 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 43 bar (serviços de -);restaurantes;
restaurantes de auto-serviço
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"GRILL".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902865331 16/08/2010
Tit.VALDIR LINDOMAR FERRARI (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34669264915
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO BALANÇO DE GAITA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 17 plástico (filme -), exceto para embalar
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FILME".
Procurador: MORAS & CORREA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.902865366 16/08/2010
351
Tit.MARCOS ERNESTO GOMES CAVALCANTE
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10784285000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Ma Passion

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 17 plástico (filme -), exceto para embalar
Procurador: MORAS & CORREA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.902865412 16/08/2010
351
Tit.SÍMBOLO INTERNATIONAL MEDIA EDITORA
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10206966000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FREEGUIDES

CFE(4) 22.1.25; 27.5.1
NCL(9) 41 grupo musical; banda de música [serviços
de entretenimento];entretenimento; shows (produção
de -);conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento];sonorização; organização de bailes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRUPO".
Procurador: PAULO JOSÉ LUNKES
No.902865340 16/08/2010
351
Tit.PLANETA LINGERIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12316237000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLANETA LINGERIE
NCL(9) 25 véus [vestuário];bonés; enxovais de
bebês; guarda-pós; roupa íntima descartável; roupa
de baixo; suéteres; trajes de banho; bermudas;
capotes; ceroulas; combinação [roupa íntima];faixas
para a cabeça [vestuário];penhoar; pijamas;
pulôveres; robe; roupas de couro; saias;
suspensórios; togas; trajes; vestuário *;agasalhos
para
as
mãos;
combinações
[vestuário];confeccionado
(vestuário
-);lingerie
(fr.);luvas sem dedos; biquíni; maiô;roupa para
ginástica [colante];uniformes; xales; bandanas;
camisas; casacos [vestuário];corpete; gorros; luvas
[vestuário];malhas [vestuário];roupas de imitação
couro; toucas de natação; turbantes; artigos de
malha [vestuário];cintos [vestuário];ligas de meias;
cinta para menstruação
;roupa íntima; túnicas;
blazers [vestuário];calções de banho [sungas];faixas
[vestuário];ginástica
(roupa
para
-)
[colante];gravatas; macacões; roupa para ginástica;
roupas de banho; roupas de fantasia; sáris; sutiãs;
ternos;
toucas
de
banho;
aventais
[vestuário];camisetas; coletes; lenços de pescoço;
ligas; praia (roupas de -);roupas íntimas
antitranspirantes; roupões de banho; anáguas;
calças; calças compridas; capuzes [vestuário];cintas
[roupa íntima];cuecas; jaquetas; meias; meiascalças; paletós; sutiã para postura sem finalidade
terapêutica
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LINGERIE".

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECO ROCK
NCL(9) 25 bonés; calças compridas; roupa de baixo;
macacões; trajes; malhas [vestuário];roupa para
ginástica; roupas de banho; roupas de fantasia;
vestuário *;bermudas; calçados *;jaquetas; roupa
íntima; roupas de imitação couro; artigos de malha
[vestuário];calças; camisas; camisetas; roupas de
couro; confeccionado (vestuário -)
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO

CFE(4) 9.3.26
NCL(9) 25 íntima (roupa -);combinação [roupa
íntima];confeccionado (vestuário -)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902865382 16/08/2010
100
Tit.HOTEL FAZENDA SANTA ROSA E TURISMO
LTDA. (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07136400000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ÁGUA MINERAL NATURAL DULAR
FONTE SANTA ROSA

CFE(4) 1.15.21; 27.1.1
NCL(9) 32 água gasosa; águas [bebidas];minerais
(águas -) engarrafadas; água mineral [bebida];águas
minerais engarrafadas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
813026164
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/C LTDA.
No.902865390 16/08/2010
Tit.HUPPER MODAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02348462000120

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 colóquios (organização e apresentação
de -);instrução (serviços de -);organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de seminários; publicação de livros;
assessoria, consultoria e informação em edição;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento];copidesque [edição de texto, exceto de
publicidade];ensino
(serviços
de
-);festas
(planejamento de -);organização de exposições para
fins culturais ou educativos; publicação on-line de
livros
e
jornais
eletrônicos;
agência
de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas
ou
não);jornalismo
(reportagens);editoração
eletrônica;
educação
(serviços
de
-);cursos
livres
[ensino];guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download];agências de notícias;
cursos por correspondência; edição de videoteipe;
jogos on-line (provimento de serviços para -)
[computadores];organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário];produção de filme; repórter
(serviço de -) [agência de notícia];eletrônicos
(provimento
de
serviços
para
jogos
);entretenimento; organização de concursos de
beleza; organização e apresentação de colóquios;
publicação
de
textos
[exceto
para
publicidade];agência fotográfica; produção de
vídeos; serviços de imagem digital; apresentação de
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espetáculos ao vivo; bibliotecas [empréstimo de
livros];divertimento; espetáculos (serviços de );organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de simpósios; produção
de programas de rádio e televisão; provimento de
serviços para publicação eletrônica on-line [não
downloadable]
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902865420 16/08/2010
Tit.FAZ PUBLICIDADE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71021968000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Energia Limpa de Minas

351

CFE(4) 26.7.25
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informações
sobre gás (química);assessoria, consultoria e
informações sobre gás (química)[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações
sobre
pesquisas
e
análises
bacteriológicas, biológicas, químicas e bioquímicas;
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas e análises bacteriológicas, biológicas,
químicas e bioquímicas[ informação, assessoria,
consultoria ];geologia [estudo e pesquisa];geologia
[estudo e pesquisa][ informação, assessoria,
consultoria ];heliografia [estudo do sol] [estudo e
pesquisa];heliografia [estudo do sol] [estudo e
pesquisa][ informação, assessoria, consultoria
];pesquisa de bens minerais; pesquisa de bens
minerais[ informação, assessoria, consultoria
];pesquisa
e
desenvolvimento
[para
terceiros];pesquisa
e
desenvolvimento
[para
terceiros][ informação, assessoria, consultoria ];apoio
à exploração, perfuração, produção de petróleo e
gás; apoio à exploração, perfuração, produção de
petróleo e gás[ informação, assessoria, consultoria
];projeto de geração de energia elétrica; projeto de
geração de energia elétrica[ informação, assessoria,
consultoria
];biológica
(pesquisa
-);biológica
(pesquisa -)[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação no campo da
física; assessoria, consultoria e informação no
campo da física[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informações e pesquisas
no campo biológico; assessoria, consultoria e
informações e pesquisas no campo biológico[
informação, assessoria, consultoria ];engenharia de
produção [projeto de -];engenharia de produção
[projeto de -][informação, assessoria, consultoria
];engenharia química [projeto de -];engenharia
química [projeto de -][ informação, assessoria,
consultoria ];hidrologia [estudo e pesquisa];hidrologia
[estudo e pesquisa][ informação, assessoria,
consultoria ];campos petrolíferos (levantamentos em
-);campos petrolíferos (levantamentos em )[informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas científicas
no campo da bioquímica e biotecnologia; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas científicas
no campo da bioquímica e biotecnologia[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre pesquisas no campo
biológico; assessoria, consultoria e informações
sobre pesquisas no campo biológico[ informação,
assessoria,
consultoria
];pesquisas
técnicas;
pesquisas
técnicas[
informação,
assessoria,
consultoria ];engenharia biológica; engenharia
biológica[ informação, assessoria, consultoria
];química [serviço de -]; pesquisa e análise para fim
industrial; química [serviço de -]; pesquisa e análise

para fim industrial[ informação, assessoria,
consultoria ];geológicas (pesquisas -);geológicas
(pesquisas -)[ informação, assessoria, consultoria
];projetos técnicos (estudos para -);projetos técnicos
(estudos para -)[ informação, assessoria, consultoria
];pesquisa no campo de proteção ambiental;
pesquisa no campo de proteção ambiental[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações no campo de processos
tecnológicos; assessoria, consultoria e informações
no campo de processos tecnológicos[ informação,
assessoria, consultoria ];pesquisas geológicas;
pesquisas geológicas[ informação, assessoria,
consultoria ];pesquisa em física; pesquisa em física[
informação, consultoria ];análise para exploração de
jazida; análise para exploração de jazida[
informação, assessoria, consultoria ];certificação
(serviços de teste, análise e avaliação de produtos e
serviços de terceiros para fins de - );certificação
(serviços de teste, análise e avaliação de produtos e
serviços de terceiros para fins de - )[ informação,
assessoria,
consultoria
];pesquisa
geológica;
pesquisa
geológica[
informação,
assessoria,
consultoria ];estudos para projetos técnicos; estudos
para projetos técnicos[ informação, assessoria,
consultoria
];levantamentos
geológicos;
levantamentos geológicos[ informação, assessoria,
consultoria ];pesquisa biológica; pesquisa biológica[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisas
químicas;
pesquisas
químicas[
informação,
assessoria, consultoria ];economia de energia
(consultoria na área de - );economia de energia
(consultoria na área de - )[informação, assessoria,
consultoria ];pesquisas agropecuárias; pesquisas
agropecuárias[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO: "ENERGIA LIMPA" .
Procurador: WANDERLEI DAMASCENO DE
AZEVEDO
No.902865439 16/08/2010
351
Tit.HUPPER MODAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02348462000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROCK ECO
NCL(9) 25 trajes; jaquetas; roupa íntima; roupas de
couro; roupas de fantasia; bonés; camisetas; malhas
[vestuário];roupas de imitação couro; vestuário
*;calçados *;camisas; confeccionado (vestuário );roupa de baixo; roupa para ginástica; artigos de
malha [vestuário];calças compridas; bermudas;
calças; macacões; roupas de banho; cintos
[vestuário]
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902865471 16/08/2010
351
Tit.AD THERMOFILME INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE TERMOPLASTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08630590000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TPU ECO THERMOFILME 6UR-E

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 17 plástico (filme -), exceto para embalar
Procurador: MORAS & CORREA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.902865498 16/08/2010
100
Tit.YORKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICOS LTDA-EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01853174000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: YORK FREE ROAD

No.902865447 16/08/2010
351
Tit.VINÍCOLA PERICÓ LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08860219000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TERROIR PEDREGOSO
NCL(9) 33 vinho.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902865455 16/08/2010
241
Tit.CLIC TRAVEL TURISMO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07026235000100
*PED. 902752200
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902865463 16/08/2010
Tit.ADRIANA MARIA DE ARAUJO DALMAZO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16160507800
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Perfumarie

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 07 rolamentos (aros de esferas para );acoplamentos, exceto os utilizados em veículos
terrestres; roldanas *;rodas livres, exceto para
veículos terrestres; rodas para máquinas; aros de
esferas para rolamentos; esferas (mancais de );eixos de transmissão [exceto para veículos
terrestres];rolamentos; acoplamentos de eixos
[máquinas];esteira de transporte
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
813164770.
Procurador: ALFREDO FRANCISCO ALVES
No.902865501 16/08/2010
351
Tit.MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55064562000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OTMIS
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BKR EVENTOS & FESTAS

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 09 programas de computador gravados;
navegação (dispositivos de -) para veículos
[computador de bordo];satélite (aparelhos de
navegação por -);diagnóstico (aparelhos de -),
exceto
para
uso
médico;
meteorológicos
(instrumentos -);navegação (instrumentos para );precisão (aparelhos medidores de -);controle
(aparelhos elétricos para -);monitorar (aparelhos
elétricos para -);detectores; veículos (dispositivos de
navegação para -) [computador de bordo];programas
de computador [para download];direção automática
de veículos (dispositivos para -)
Procurador: OSMAR SANCHES BRACCIALLI
No.902865510 16/08/2010
Tit.JLP MONTAGEM & MANUTENÇÃO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18053827000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MBM ENGENHARIA DE POSTOS

351

CFE(4) 4.5.3; 27.5.1
NCL(9) 41 entretenimento; entretenimento [lazer]
(informações sobre -);sonorização de eventos para
empresas e similares; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];filmagem em vídeo; decoração de
festa, cerimonial e outros eventos; animação de
festa; sonorização; planejamento de festas; aluguel
de
utensílios
para
festas
[aparelhos
e
decorações];divertimento; cerimonial de eventos
(serviços relativos ao -);assessoria, consultoria e
informação
em
entretenimento
[lazer];festas
(planejamento de -);aluguel de salão de festas para
eventos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "EVENTOS" E "FESTAS".
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
No.902865633 16/08/2010
100
Tit.VINÍCOLA PERICÓ LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08860219000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QUINTA GERAÇÃO
NCL(9) 33 vinho.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902865650 16/08/2010
351
Tit.INPUT CENTER INFORMÁTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60807435000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WinUBS.Net Sistema de Gestão de
Unidades Básicas de Saúde

CFE(4) 24.7.3; 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 37 construção (incluídos nesta classe);
construção e reparação de obra civil; perfuração de
poços
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO: "ENGENHARIA DE POSTOS".
Procurador: MAURÍCIO RAMOS DAMASCENO
No.902865544 16/08/2010
351
Tit.HUPPER MODAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02348462000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROCK PINK
NCL(9) 25 roupa íntima; roupa para ginástica;
calçados *;macacões; malhas [vestuário];roupas de
banho; roupas de imitação couro; artigos de malha
[vestuário];calças; confeccionado (vestuário );roupas de couro; bermudas; camisetas; roupa de
baixo; camisas; cintos [vestuário];bonés; roupas de
fantasia; vestuário *;jaquetas; trajes; calças
compridas
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.902865552 16/08/2010
100
Tit.VINÍCOLA PERICÓ LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08860219000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QUINTA VINDIMA
NCL(9) 33 vinho.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI (REG.
830434283).
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902865609 16/08/2010
Tit.BKR RESTAURANTE LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01357209000170

351

CFE(4) 24.17.25
NCL(9) 42 manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros; manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática; assessoria, consultoria e
informação no campo da segurança da informática[
informação, assessoria, consultoria ];banco de dados
(aluguel de servidor de -, para terceiros);banco de
dados (aluguel de servidor de -, para terceiros)[
informação, assessoria, consultoria ];programação
de computador [informática];programação de
computador [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (instalação de );software de computador (instalação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
análise de processamento de dados [serviço de
informática];serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ];implantação de sistema
[informática];implantação de sistema [informática][
informação, assessoria, consultoria ];computadores
(projeto de sistema de -);computadores (projeto de

sistema de -)[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática];assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados
[serviço de informática][ informação, assessoria,
consultoria ];certificação (serviços de teste, análise e
avaliação de produtos e serviços de terceiros para
fins de - );certificação (serviços de teste, análise e
avaliação de produtos e serviços de terceiros para
fins de - )[ informação, assessoria, consultoria
];suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados[
informação, assessoria, consultoria ];duplicação de
programas de computador; duplicação de programas
de computador[ informação, assessoria, consultoria
];manutenção de software de computador;
manutenção
de
software
de
computador[
informação, assessoria, consultoria ];armazenagem
eletrônica de dados; armazenagem eletrônica de
dados[
informação,
assessoria,
consultoria
];conversão de dados e documentos de suporte
físico para suporte eletrônico; conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte
eletrônico[ informação, assessoria, consultoria
];hardware de computador (consultoria em );hardware de computador (consultoria em -)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (manutenção de -);software de
computador (manutenção de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão
física];conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física][ informação,
assessoria,
consultoria
];tratamento
de
informação/dados [serviço de informática];tratamento
de informação/dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];controle de
qualidade para laboratório de análise clínica;
controle de qualidade para laboratório de análise
clínica[
informação,
assessoria,
consultoria
];hospedagem de web sites; hospedagem de web
sites[
informação,
assessoria,
consultoria
];automação industrial [desenvolvimento, instalação
e manutenção de sistemas];automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas][ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em software[
informação, assessoria, consultoria ];banco de dados
(serviços
de
desenvolvimento
de
-)
[informática];banco
de
dados
(serviços
de
desenvolvimento de -) [informática][ informação,
assessoria, consultoria ];recuperação de dados
[informática];recuperação de dados [informática][
informação, assessoria, consultoria ];análise de
suporte e sistema [serviço de informática];análise de
suporte e sistema [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];design de
homepage; design de homepage[ informação,
assessoria, consultoria ];análise de sistemas
[informática];análise de sistemas [informática][
informação, assessoria, consultoria ];engenharia de
controle de qualidade [projeto de -];engenharia de
controle de qualidade [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ];perícia técnica na área de
computação e informática; perícia técnica na área de
computação e informática[ informação, assessoria,
consultoria ];projeto de sistema de computador;
projeto de sistema de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de software de
computador; aluguel de software de computador[
informação, assessoria, consultoria ];consultoria em
hardware de computador; consultoria em hardware
de computador[ informação, assessoria, consultoria
];dados (recuperação de -) [informática];dados
(recuperação de -) [informática][ informação,
assessoria, consultoria ];elaboração [concepção] de
software de computador; elaboração [concepção] de
software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ];assistência técnica em software;
assistência técnica em software[ informação,
assessoria, consultoria ];programação visual;
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programação
visual[
informação,
assessoria,
consultoria ];aluguel de computadores; aluguel de
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (aluguel de -);software de
computador (aluguel de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];criação de software de computação
gráfica; criação de software de computação gráfica[
informação, assessoria, consultoria ];atualização de
software de computador; atualização de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];emissão/validação
de
certificação
digital;
emissão/validação de certificação digital[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de tempo de acesso
a banco de dados; aluguel de tempo de acesso a
banco de dados[ informação, assessoria, consultoria
];computador (duplicação de programas de );computador (duplicação de programas de -)[
informação, assessoria, consultoria ];computadores
(aluguel de -);computadores (aluguel de -)[
informação, assessoria, consultoria ];controle de
qualidade; controle de qualidade[ informação,
assessoria, consultoria ];criação e manutenção de
web sites para terceiros; criação e manutenção de
web sites para terceiros[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
sobre desenvolvimento de produtos; assessoria,
consultoria e informação sobre desenvolvimento de
produtos[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informações no campo de
processos tecnológicos; assessoria, consultoria e
informações no campo de processos tecnológicos[
informação, assessoria, consultoria ];atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática];atualização de informação
em banco de dados de computador [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria
];instalação de software de computador; instalação
de software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação no
campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros;
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(atualização de -);software de computador
(atualização de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (elaboração
[concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação,
assessoria, consultoria ];análise e processamento de
dados
[serviço
de
informática];análise
e
processamento de dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];criação de
homepage; criação de homepage[ informação,
assessoria,
consultoria
];fornecimento
de
mecanismos de busca para a internet; fornecimento
de mecanismos de busca para a internet[
informação, assessoria, consultoria ].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "UBS", "NET" E "SISTEMA DE
GESTÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE".
Procurador: O PRÓPRIO.
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NCL(9) 41 colóquios (organização e apresentação
de -);edição de videoteipe; eletrônicos (provimento
de serviços para jogos -);organização de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];produção de filme; serviços de imagem
digital;
bibliotecas
[empréstimo
de
livros];organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento];copidesque [edição de texto, exceto de
publicidade];agência de notícias/jornalismo (se for
elaboração de reportagens fotográficas ou
não);agências de notícias; educação (serviços de );organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de seminários;
produção de programas de rádio e televisão;
provimento de serviços para publicação eletrônica
on-line [não downloadable];repórter (serviço de -)
[agência
de
notícia];editoração
eletrônica;
espetáculos (serviços de -);instrução (serviços de );publicação
de
livros;
cursos
livres
[ensino];jornalismo
(reportagens);cursos
por
correspondência; entretenimento; produção de
vídeos; publicação de textos [exceto para
publicidade];assessoria, consultoria e informação em
edição; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download];ensino
(serviços de -);divertimento; festas (planejamento de
-);organização de concursos de beleza; organização
e apresentação de conferências; publicação on-line
de livros e jornais eletrônicos; apresentação de
espetáculos ao vivo; jogos on-line (provimento de
serviços para -) [computadores];organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de simpósios; agência
fotográfica
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902865684 16/08/2010
351
Tit.HUPPER MODAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02348462000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROCK GREEN
NCL(9) 25 calças; camisetas; roupas de banho;
vestuário
*;bonés;
calçados
*;malhas
[vestuário];trajes; cintos [vestuário];roupas de couro;
roupas
de
fantasia;
artigos
de
malha
[vestuário];camisas; jaquetas; roupa de baixo; roupa
para ginástica; bermudas; macacões; calças
compridas; roupa íntima; confeccionado (vestuário -)
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.902865706 16/08/2010
Tit.QUIMIART COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00936935000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUIMIART

CFE(4) 26.4.3; 27.5.1; 29.1.4
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à indústria;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
químicas destinadas às ciências; comércio (através
de qualquer meio) de preparações farmacêuticas
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 27.5.1

No.902865749 16/08/2010
Tit.085 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06265063000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAX AMOR

351

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(9) 30 mostarda; tapioca; maionese; pipoca
(milho para -);talharim; café;macarrão; massa para
bolo;
sorvetes;
arroz;
bolos;
condimentos;
especiarias; farinhas para uso alimentar; pão;
semolina; temperos; açúcar *;biscoitos; cacau
(bebidas à base de -);tapioca (farinha de -) para uso
alimentar; molho de tomate; pizzas; sagu; cereais
(preparações feitas com -);vinagre; farináceos
(alimentos -);ketchup [molho];massas alimentares
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902865757 16/08/2010
351
Tit.TELEPRO TELEMARKETING PROPAGANDA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07227142000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Rede Tele Shop

351

No.902865668 16/08/2010
351
Tit.SÍMBOLO INTERNATIONAL MEDIA EDITORA
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10206966000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FREEJOURNAL

No.902865722 16/08/2010
Tit.VINÍCOLA PERICÓ LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08860219000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

Marca: GERAÇÃO CINCO
NCL(9) 33 vinho.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

100

CFE(4) 24.1.5; 26.7.25; 26.13.25; 29.1.13
NCL(9) 05 leite de amêndoas para uso farmacêutico;
loções
para
uso
farmacêutico;
químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; drogas para
uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em líquido para uso medicinal; medicinais
(bebidas -);vitaminas (preparações para -);ervas
medicinais; bebidas dietéticas adaptadas para uso
medicinal; alimento para bebês em condições
especiais; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; leite (açúcar de -)
[lactose];linhaça (farinha de -) para uso farmacêutico;
preparações farmacêuticas; xaropes para uso
farmacêutico; alimento para bebês à base de peixe,
carne, ave, ovo, fruta, verdura, legume e cereais;
suplemento ou complemento alimentar em pó para
uso medicinal; aminoácidos para uso medicinal;
lactose; loções farmacêuticas (lenços impregnados
com
-);fibras
vegetais
comestíveis
[não
nutritivas];chá para emagrecer para uso medicinal;
comestíveis
(fibras
vegetais
-)
[não
nutritivas];complemento/ suplemento alimentar para
uso medicinal ;linhaça para uso farmacêutico;
emagrecimento (preparações medicinais para );enzimas para uso medicinal; ésteres para uso
farmacêutico; éteres para uso farmacêutico; chá de
erva medicinal; amido para uso dietético ou
farmacêutico; antiasma (chá -);medicinais (infusões -
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);medicinal (óleos para uso -);bebidas medicinais;
chás medicinais; vitamina e sais minerais;
anabolizante; alimento para bebê à base de fruta,
verdura, legume e cereal; barra dietética para
suplementação nutricional, para fins medicinais;
suplemento ou complemento alimentar em barra
para uso medicinal; leite maltado (bebidas de -) para
uso medicinal; medicamentos para uso humano;
medicinais (ervas -);subprodutos do processamento
de grãos de cereais [para uso medicinal];suplemento
nutricional de óleo comestível para uso medicinal;
alimentos dietéticos (preparações para -) adaptados
para uso medicinal; medicinais (raízes -);raízes
medicinais;
elixires
[preparações
farmacêuticas];esteróides;
diurético;
cabelo
(preparações medicinais para crescimento do );alimento para bebê à base de carne, ave e ovo;
aminoácido para tratamento de desnutrição ou
deficiência protéica; ativador hormonal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "REDE".
Procurador: ATHAYDE DELPHINO JUNIOR
No.902865765 16/08/2010
Tit.CÉSAR TÉCHIO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34789677915
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONCÓRDIA AMBIENTAL

351

CFE(4) 1.17.2; 3.9.1; 27.5.1
NCL(9) 42 consultoria em proteção ambiental;
consultoria em proteção ambiental[ informação,
assessoria, consultoria ];estudos para projetos
técnicos; pesquisa no campo de proteção ambiental
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AMBIENTAL" E DA FIGURA DO
MAPA MUNDI.
Procurador: EVERTON LUIS ROSSIN
No.902865773 16/08/2010
351
Tit.COPREL COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE
ENERGIA E DESENVOLVIMENTO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08323274000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRIWAY

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(9) 38 teledifusão; provedor de acesso
[telecomunicação];leasing de espaço na internet;
fornecimento de acesso a usuários a uma rede
mundial
de
computadores
[provedores
de
serviço];telefonia (serviços de -)
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902865781 16/08/2010
Tit.WORLD COMPLIANCE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7498136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WORLD COMPLIANCE

351

CFE(4) 1.5.15
NCL(9)
42
computadores
(aluguel
de
);computadores (aluguel de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte
eletrônico; conversão de dados e documentos de
suporte físico para suporte eletrônico[ informação,
assessoria, consultoria ];hardware de computador
(consultoria em -);hardware de computador
(consultoria em -)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação no
campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros;
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros[ informação,
assessoria,
consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (manutenção
de -);software de computador (manutenção de -)[
informação, assessoria, consultoria ];serviço de
segurança bancária por meio de utilização de senha
(software);serviço de segurança bancária por meio
de utilização de senha (software)[ informação,
assessoria, consultoria ];análise e processamento de
dados
[serviço
de
informática];análise
e
processamento de dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];banco de dados
(aluguel de servidor de -, para terceiros);banco de
dados (aluguel de servidor de -, para terceiros)[
informação, assessoria, consultoria ];projetos
técnicos (estudos para -);projetos técnicos (estudos
para -)[ informação, assessoria, consultoria
];emissão/validação
de
certificação
digital;
emissão/validação de certificação digital[ informação,
assessoria, consultoria ];armazenagem eletrônica de
dados; armazenagem eletrônica de dados[
informação, assessoria, consultoria ];instalação de
software de computador; instalação de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de tempo de acesso a banco de dados;
aluguel de tempo de acesso a banco de dados[
informação, assessoria, consultoria ];análise de
suporte e sistema [serviço de informática];análise de
suporte e sistema [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];criação de
software de computação gráfica; criação de software
de computação gráfica[ informação, assessoria,
consultoria ];tratamento de informação/dados
[serviço
de
informática];tratamento
de
informação/dados
[serviço
de
informática][
informação, assessoria, consultoria ];fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros);fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros)[ informação,
assessoria,
consultoria
];fornecimento
de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de
busca];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de

busca][ informação, assessoria, consultoria ];perícia
técnica na área de computação e informática; perícia
técnica na área de computação e informática[
informação, assessoria, consultoria ];suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de software de
computador; aluguel de software de computador[
informação, assessoria, consultoria ];manutenção de
software de computador; manutenção de software
de computador[ informação, assessoria, consultoria
];pesquisa
e
desenvolvimento
[para
terceiros];pesquisa
e
desenvolvimento
[para
terceiros][ informação, assessoria, consultoria
];serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática];serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados
[serviço de informática];assessoria, consultoria e
informações no campo da manutenção da
segurança e integridade de banco de dados [serviço
de informática][ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informações no campo de
processos tecnológicos; assessoria, consultoria e
informações no campo de processos tecnológicos[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (aluguel de -);software de computador
(aluguel de -)[ informação, assessoria, consultoria
];mecanismos de busca (fornecimento de - ) para a
internet; mecanismos de busca (fornecimento de - )
para a internet[ informação, assessoria, consultoria
];planejamento,
confecção,
manutenção
e
atualização de páginas eletrônicas; planejamento,
confecção, manutenção e atualização de páginas
eletrônicas[ informação, assessoria, consultoria
];computadores (projeto de sistema de );computadores (projeto de sistema de -)[
informação, assessoria, consultoria ];controle de
qualidade; controle de qualidade[ informação,
assessoria, consultoria ];design de aplicativo de
multimídia; design de aplicativo de multimídia[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação em software[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação
em
tecnologia
da
informação;
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática; assessoria, consultoria e
informação no campo da segurança da informática[
informação, assessoria, consultoria ];engenharia da
computação
[projeto
de
-];engenharia
da
computação [projeto de -][ informação, assessoria,
consultoria ];elaboração [concepção] de software de
computador; elaboração [concepção] de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];projeto de sistema de computadores; projeto de
sistema de computadores[ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (instalação de );software de computador (instalação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
computadores;
aluguel
de
computadores[
informação, assessoria, consultoria ];análise de
sistemas
[informática];análise
de
sistemas
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];atualização
de
software
de
computador;
atualização de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];computador (duplicação de
programas de -);computador (duplicação de
programas de -)[ informação, assessoria, consultoria
];consultoria em hardware de computador;
consultoria
em
hardware
de
computador[
informação, assessoria, consultoria ];conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão física];conversão de dados e programas
de
computador
[exceto
conversão
física][
informação, assessoria, consultoria ];duplicação de
programas de computador; duplicação de programas
de computador[ informação, assessoria, consultoria
];banco de dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática];banco
de
dados
(serviços
de
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desenvolvimento de -) [informática][ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(atualização de -);software de computador
(atualização de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (elaboração
[concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação,
assessoria, consultoria ];criação e manutenção de
web sites para terceiros; criação e manutenção de
web sites para terceiros[ informação, assessoria,
consultoria
];dados
(recuperação
de
-)
[informática];dados (recuperação de -) [informática][
informação, assessoria, consultoria ];assistência
técnica em software; assistência técnica em
software[ informação, assessoria, consultoria
];recuperação de dados [informática];recuperação de
dados
[informática][
informação,
assessoria,
consultoria ];projeto de sistema de computador;
projeto de sistema de computador[ informação,
assessoria,
consultoria
];sites
de
busca
[fornecimento de mecanismos de busca na
internet];sites
de
busca
[fornecimento
de
mecanismos de busca na internet][ informação,
assessoria,
consultoria
];fornecimento
de
mecanismos de busca para a internet; fornecimento
de mecanismos de busca para a internet[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.902865790 16/08/2010
351
Tit.MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55064562000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OTMIS
NCL(9) 07 transmissões para máquinas; cultivadores
[máquinas];bombas [partes de máquinas e
motores];cilindros para motores e máquinas;
vaporizadores [máquinas];mecanismos de controle
para
máquinas
e
motores;
atomizadores
[máquinas];misturadoras
(máquinas
-);motores
propulsores, exceto para veículos terrestres;
centrífugas (bombas -);cilindros (pistões para );controles hidráulicos para máquinas e motores;
volantes para máquinas; agrícolas (instrumentos -),
exceto os operados manualmente; motores, exceto
para veículos terrestres; colheitadeiras (máquinas );ventiladores
para
motores
e
máquinas;
pulverizadores [máquinas];agrícolas (máquinas );moldes [partes de máquinas];motores elétricos,
exceto para veículos terrestres
Procurador: OSMAR SANCHES BRACCIALLI
No.902865811 16/08/2010
Tit.REGINA HELENA DE PAULA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27266553865
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: THE OFFICE CAFÉ

351

Marca: FREELIST

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 ensino (serviços de -);produção de
vídeos; provimento de serviços para publicação
eletrônica on-line [não downloadable];publicação de
livros; cursos livres [ensino];eletrônicos (provimento
de serviços para jogos -);jogos on-line (provimento
de serviços para -) [computadores];produção de
programas de rádio e televisão; publicação on-line
de livros e jornais eletrônicos; colóquios
(organização e apresentação de -);organização e
apresentação de seminários; organização e
apresentação de simpósios; publicação de textos
[exceto para publicidade];guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download];instrução (serviços de -);organização de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];organização
e
apresentação
de
colóquios; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; produção de filme; copidesque [edição
de texto, exceto de publicidade];educação (serviços
de -);bibliotecas [empréstimo de livros];editoração
eletrônica; festas (planejamento de -);agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não);edição de videoteipe; jornalismo
(reportagens);divertimento; espetáculos (serviços de
-);organização de concursos de beleza; organização
e
apresentação
de
oficinas
de
trabalho
[treinamento];apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; agências de notícias; organização
de exposições para fins culturais ou educativos;
serviços de imagem digital; assessoria, consultoria e
informação em edição; cursos por correspondência;
agência fotográfica; repórter (serviço de -) [agência
de notícia]
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902865846 16/08/2010
351
Tit.EBUILT COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07661027000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FERRAMIX
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902865854 16/08/2010
Tit.TRATTO - COMERCIAL EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA.ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09041652000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BYTRATTO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 aluguel de acomodações temporárias;
reservas de acomodações temporárias; aluguel de
salas de reunião; cafeterias
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "OFFICE" E "CAFÉ"
ISOLADAMENTE.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902865838 16/08/2010
351
Tit.SÍMBOLO INTERNATIONAL MEDIA EDITORA
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10206966000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1

351

NCL(9) 44 depilação; depilação[ informação,
assessoria, consultoria ]; corte de cabelo masculino,
feminino e infantil; corte de cabelo masculino,
feminino e infantil[ informação, assessoria,
consultoria ]; salões de cabeleireiro; salões de
cabeleireiro[ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informação em estética
capilar; assessoria, consultoria e informação em
estética capilar[ informação, assessoria, consultoria
]; massagem; estética facial e corporal; estética
facial e corporal[ informação, assessoria, consultoria
]; cabeleireiro (salões de -); cabeleireiro (salões de )[ informação, assessoria, consultoria ]; manicure e
pedicure; manicure e pedicure[ informação,
assessoria, consultoria ]; barbeiro (serviços de - );
salões de beleza; salões de beleza[ informação,
assessoria, consultoria ]; beleza (salões de -); beleza
(salões de -)[ informação, assessoria, consultoria ];
estética [tratamento da pele e cabelo]; estética
[tratamento da pele e cabelo][ informação,
assessoria, consultoria ].
Procurador: ALFREDO FRANCISCO ALVES
No.902865862 16/08/2010
Tit.SABRINA COSTA LEE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38087992857
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SOUL STAR

351

CFE(4) 1.1.1; 24.17.25; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 25 praia (roupas de -);roupa para ginástica;
suéteres; trajes de banho; túnicas; artigos de malha
[vestuário];banho (roupas de -);boa [estola de
plumas];botas *;cachecóis; couro (roupas de
imitação de -);esportes (botas para -) *;impermeáveis
(roupas -);lingerie (fr.);manípulos [estolas];mantilhas;
culote [calça para montaria];calça para equitação;
cobertura descartável para calçado; presilhas para
calças; roupa para ginástica [colante];sáris; ternos;
vestuário *;polainas; aventais [vestuário];banho
(calções de -);bebês (fraldas de matérias têxteis para
-);bonés; botas de esqui; calças; calças compridas;
faixas para a cabeça [vestuário];futebol (sapatos de );meias (ligas de -);pesca (coletes para -);plastrom;
farda; calção para banho; cinta para menstruação
;babador não descartável; roupas de imitação couro;
roupas para esqui náutico; saias; suspensórios;
toucas de banho; uniformes; banho (sandálias de );blazers [vestuário];calçados *;camisetas; ceroulas;
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas];cintos
[vestuário];esportes (sapatos para -) *;galochas;
guarda-pós; jérseis [vestuário];luvas sem dedos;
luvas
[vestuário];macacões;
malhas
[vestuário];meias; peliças; penhoar; lenço de lapela
[parte anterior e superior de um casaco voltada para
fora];fardão; fraque; chinelo [vestuário comum];sutiã
para postura sem finalidade terapêutica; camisa para
militar; casula [vestimenta sacerdotal que se põe
sobre a alva e a estola];avental descartável de uso
não profissional; blusa militar; boné;roupões de
banho; sapatos de praia; togas; toucas de natação;
alpercatas; babadouros, exceto de papel; bebês
(cueiros de matérias têxteis para -);borzeguins; botas
para esportes *;botinas; calçados de madeira;
camisas; casulas sacerdotais [vestimenta];cintas
[roupa
íntima];íntima
(roupa
-);mitras
[chapéus];poncho; quimono [vestuário];bermuda
para prática de esporte; maiô;spencer ;roupa íntima;
roupas de banho; roupas de fantasia; xales; capotes;
colarinhos postiços; coletes; coletes [roupa
íntima];combinações
[vestuário];confeccionado
(vestuário -);espartilhos; estolas de pele; faixas
[vestuário];fraldas de matérias têxteis para bebês;

598 DIRMA – Despachos em Pedidos

gáspeas para sapatos; gorros; meias-calças; canga;
cinta [vestuário comum];pulôveres; roupa de baixo;
roupas de couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; sobretudos [vestuário];banho (roupões
de
-);biqueiras;
capuzes
[vestuário];casacos
[vestuário];confeccionados (forros -) [parte de
vestuário];cueiros de matérias têxteis para bebês;
dólmã [veste militar];enxovais de bebês; fantasia
(roupas de -);ginástica (sapatos para -);gravatas;
jaquetas; librés; ligas de meias; orelheiras
[vestuário];parcas; pele (estolas de -);jaleco; estolas;
chuteira; coturno; calçado para uso profissional;
calçados para snowboarding (ompi);camisola; batina;
beca; biquíni; presilhas para polainas; robe;
sandálias; sapatos de futebol; sutiãs; trajes;
turbantes; agasalhos para as mãos; anáguas;
bandanas; bermudas; calça (fraldas -);calçados em
geral *;calções de banho [sungas];cartolas; cintos
porta-moedas [vestuário];coletes para pesca;
cuecas; escapulários; ginástica (roupa para -)
[colante];ligas; pescoço (lenços de -);pijamas;
carapuça [barrete cônico; gorro];calçado esportivo;
polainas (presilhas para -);porta-moedas (cintos -)
[vestuário];roupas íntimas antitranspirantes; sungas;
véus [vestuário];viseiras; banho (chinelos de );banho (toucas de -);ciclistas (vestuário para );combinação [roupa íntima];corpete; couro (roupas
de -);esqui (botas de -);gabardines [vestuário];lenços
de pescoço; meias absorventes de transpiração;
palas de boné;paletós; peles [vestuário];echarpe; tira
(faixa) para a cabeça; roupa íntima descartável;
casaco para operador; baby-doll; bota para operário
Procurador: ESTRELA S/C LTDA MARCAS E
PATENTES
No.902865870 16/08/2010
351
Tit.CELEBRARE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11982999000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VILA ROMANA

CFE(4) 27.5.1-2
NCL(9) 41 aluguel de utensílios para festas
[aparelhos e decorações];sonorização de eventos
para empresas e similares; aluguel de salão de
festas para eventos; animação de festa; sonorização
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902865889 16/08/2010
100
Tit.ROSITA COELHO DOS SANTOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09740859798
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Ateliê do Brigadeiro
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902865897 16/08/2010
351
Tit.VINÍCOLA PERICÓ LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08860219000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GERAÇÃO DE ALTITUDE
NCL(9) 33 vinho.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902865900 16/08/2010
041
Tit.M.E.G. GOTTLIEB DIADERMA-HAUS GMBH +
CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7556519
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Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902865927 16/08/2010
Tit.RICARDO LEONARDO BORGES (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01482328178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Arca Skateboard

100

CFE(4) 2.7.13
NCL(9) 41 assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
823745015
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902865943 16/08/2010
035
Tit.FORTEFARMA ADMINISTRADORA DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07502902000175
*COMPROVE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
REIVINDICADA (NÃO CONSTA DO OBJETO
SOCIAL DECLARADO) À ÉPOCA DO DEPÓSITO,
CONFORME O PARÁGRAFO PRIMEIRO DO
ART.128 DA LPI.
Procurador: ALCION BUBNIAK
No.902865960 16/08/2010
090
Tit.LIMA E TOLOSA NEGÓCIOS IMBOLIÁRIOS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09298318000175
*REAPRESENTE PROCURAÇÃO EM QUE
CONSTE QUE O(S) SIGNATÁRIO(S) DESTA
POSSUI(EM) PODERES PARA REPRESENTAR A
SOCIEDADE, COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA,
TENDO EM VISTA NÃO HAVER INDICAÇÃO PARA
TANTO, NO INSTRUMENTO DE MANDATO, BEM
COMO NÃO CONSTA OUTRO DOCUMENTO
QUALQUER QUE INDIQUE QUALIFICAÇÃO E
PODERES PARA REPRESENTAÇÃO DA
SOCIEDADE.
Procurador: PABLO SILVEIRA BLANC
No.902865978 16/08/2010
351
Tit.VINÍCOLA PERICÓ LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08860219000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AFORISMO
NCL(9) 33 vinho.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902865994 16/08/2010
241
Tit.SÍMBOLO INTERNATIONAL MEDIA EDITORA
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10206966000133
*PED. 902523350.
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902866010 16/08/2010
351
Tit.VIAJANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
DE BEBIDAS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08473445000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ATACAREJÃO ATACADO & VAREJO

CFE(4) 24.7.23; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
espelhos; comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza; comércio (através de qualquer
meio) de produtos para a destruição dos animais
nocivos, fungicidas e herbicidas; comércio (através
de qualquer meio) de substâncias para uso em
lavanderia; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à agricultura, à
horticultura e à silvicultura; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de cofres; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
produção de vapor; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de ventilação; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de escovas; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais; comércio (através de
qualquer meio) de flores artificiais; comércio (através
de qualquer meio) de guarda-chuvas; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
rendas e bordados; comércio (através de qualquer
meio) de resinas naturais em estado bruto; comércio
(através de qualquer meio) de sementes, plantas e
flores naturais; comércio (através de qualquer meio)
de tintas, vernizes, lacas; comércio (através de
qualquer meio) de tubos flexíveis não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de colchetes e
ilhoses [artigos de armarinho];comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas; comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de explosivos; comércio (através de
qualquer meio) de gelo; comércio (através de
qualquer meio) de lubrificantes; comércio (através de
qualquer meio) de matérias para calafetar, vedar e
isolar; comércio (através de qualquer meio) de sacos
e sacolas; comércio (através de qualquer meio) de
tabaco; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cutelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
pentes e esponjas; comércio (através de qualquer
meio) de imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de instrumentos musicais; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho];comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de aquecimento;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de instalações sanitárias; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
refrigeração; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de salvamento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
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instrumentos náuticos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
comércio (através de qualquer meio) de metais em
folhas e em pó para pintores, decoradores,
impressores e artistas; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para branquear
[lavanderia];comércio (através de qualquer meio) de
decorações para árvores de natal; comércio (através
de qualquer meio) de desinfetantes; comércio
(através de qualquer meio) de loções para os
cabelos; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas de escrever; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de cozimento; comércio
(através de qualquer meio) de móveis; comércio
(através de qualquer meio) de cordas e fios;
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório; comércio (através de qualquer meio) de
resinas artificiais não processadas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de velas; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para bebês;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de pesagem; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
ensino; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação; comércio (através de qualquer
meio) de molduras; comércio (através de qualquer
meio) de preparações higiênicas para uso medicinal;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
para limpar, polir, desengordurar e decapar;
comércio (através de qualquer meio) de construções
transportáveis não metálicas; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas de calcular; comércio
(através de qualquer meio) de sabões; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de composições
extintoras de fogo; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para animais; comércio (através
de qualquer meio) de animais vivos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
fumantes; comércio (através de qualquer meio) de
metais preciosos e suas ligas; comércio (através de
qualquer meio) de palha de aço; comércio (através
de qualquer meio) de guarda-sóis; comércio (através
de qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão; comércio (através de qualquer
meio) de produtos para absorver, molhar e ligar a
pó;comércio (através de qualquer meio) de capachos
e esteiras; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de barbear;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de distribuição de água; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
matérias tintoriais; comércio (através de qualquer
meio) de papel e papelão; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
veículos; comércio (através de qualquer meio) de
pincéis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ATACADO & VAREJO".
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.902866028 16/08/2010
Tit.TRIGO EDITORA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12312843000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRIGO ASSOCIADOS

351

CFE(4) 5.7.2; 27.5.1
NCL(9) 41 agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] apresentação de espetáculos
ao vivo assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais assessoria,
consultoria e informação em edição cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -) cinema (estúdios de
-) clube de livro e disco [lazer ou educação]
colóquios (organização e apresentação de -)
colóquios (organização e apresentação de -)
[informação
em]
colóquios
(organização
e
apresentação de -) [consultoria em]
colóquios
(organização e apresentação de -) [assessoria em]
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] composição musical (serviços de -)
concursos de beleza (organização de -) conferências
(organização e apresentação de -) [assessoria em]
conferências (organização e apresentação de -)
[consultoria em] conferências (organização e
apresentação de -) [informação em] conferências
(organização e apresentação de -) congressos
(organização e apresentação de -) [assessoria em]
congressos (organização e apresentação de -)
[consultoria em] congressos (organização e
apresentação de -) congressos (organização e
apresentação de -) [informação em] decoração de
festa, cerimonial e outros eventos [consultoria em]
distribuição de filmes edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque] edição de videoteipe
editoração eletrônica empréstimos de livros
[biblioteca] espetáculos (serviços de -) espetáculos
ao vivo (apresentação de -) estúdios de cinema
estúdios de gravação (serviços de -) exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos
festas (planejamento de -) filmagem em vídeo
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio) guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download] livros
(publicação de -) oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento] organização de
competições
[educação
ou
entretenimento]
organização
de
competições
desportivas
organização de concursos de beleza organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário]
organização de exposições para fins culturais ou
educativos organização e apresentação de colóquios
[consultoria em] organização e apresentação de
colóquios organização e apresentação de colóquios
[informação em] organização e apresentação de
colóquios
[assessoria
em]
organização
e
apresentação de conferências [informação em]
organização e apresentação de conferências
organização e apresentação de conferências
[consultoria em] organização e apresentação de
conferências [assessoria em] organização e
apresentação de congressos [consultoria em]
organização e apresentação de congressos
[assessoria em] organização e apresentação de
congressos [informação em] organização e
apresentação de congressos organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento]
organização e apresentação de seminários
[assessoria em] organização e apresentação de
seminários organização e apresentação de
seminários [consultoria em] organização e
apresentação de seminários [informação em]
organização e apresentação de simpósios
organização e apresentação de simpósios
[assessoria em] organização e apresentação de
simpósios
[informação
em]
organização
e
apresentação de simpósios [consultoria em]

planejamento de festas produção de filme produção
de programas de rádio e televisão produção de
shows produção de vídeos provimento de serviços
para
publicação
eletrônica
on-line
[não
downloadable] publicação de livros publicação de
textos [exceto para publicidade] publicação on-line
de livros e jornais eletrônicos seminários
(organização e apresentação de -) [consultoria em]
seminários (organização e apresentação de -)
seminários (organização e apresentação de -)
[assessoria em] seminários (organização e
apresentação de -) [informação em] serviços de
concepção de programas de tv/rádio simpósios
(organização e apresentação de -) teatrais
(produções -) teatro de variedades [espetáculos
musicais] televisão e rádio (produção de programas
de -) textos (publicação de -) [exceto para
publicidade] vídeos (produção de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " ASSOCIADOS".
*ALTERADO O TEXTO DA ESPECIFICAÇÃO
TENDO EM VISTA O CONSTANTE DO CAMPO
"ESPECIFICAÇÃO" DA PETIÇÃO INICIAL EM
RETIFICAÇÃO À PUBLICAÇÃO OCORRIDA NA
RPI 2074 DE 05/10/2010.
Procurador: MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS
No.902866044 16/08/2010
241
Tit.TOPFIELD HONG KONG GROUP LIMITED (HK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7542160
*PEDS.902179144, 902331051, 902684175,
902684191.
Procurador: MIRANDA, LYNCH E KNEBLEWSKI
LTDA.
No.902866052 16/08/2010
351
Tit.VINÍCOLA PERICÓ LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08860219000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EQUAÇÃO
NCL(9) 33 vinho.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902866060 16/08/2010
100
Tit.MARANATA SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO
LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03150237000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ITALIAN CONSERVAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 29 ervilhas em conserva; frutas conservadas
em álcool; legumes enlatados; cebolas em conserva;
peixe em conserva; pepinos em conserva; ovo em
conserva; frutas (geléias de -);legume em conserva;
vegetal em conserva; feijões em conserva; picles de
legumes cortados em pequenos pedaços; molusco
em conserva; frutas em conserva; picles; tomate em
conserva; palmito (em conserva);cenoura em
conserva; frutas, legumes e verduras em conserva;
lentilhas em conserva; cogumelos em conserva;
feijão em conserva [ou ensacado];seleta de legume
em conserva; frutas, legumes e verduras secos;
azeitonas em conserva; milho em conserva; ave em
conserva; grãos de soja, em conserva, para uso
alimentar; camarão em conserva
*INCISO X DO ART. 124 DA LPI
Procurador: MARIA DO ROSÁRIO DE LIMA
No.902866079 16/08/2010
241
Tit.A ECONOMICA CALÇADOS LTDA ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11919296000165
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*PEDS. 825303621 E 825724643.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902866087 16/08/2010
351
Tit.VINÍCOLA PERICÓ LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08860219000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRAN EQUAÇÃO
NCL(9) 33 vinho.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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consultoria e informação sobre testes psicológicos
para seleção de pessoal[ consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
902153501.
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/C LTDA.
No.902866117 16/08/2010
100
Tit.MX AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS
LTDA ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11400671000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MX INVESTIMENTOS

No.902866109 16/08/2010
100
Tit.ANTÔNIO CARLOS TRINDADE DE MORAES
FILHO (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72906499234
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO TRUNFO CONSULTORIA,
TREINAMENTO E PESQUISA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 agente autônomo de investimento;
investimentos de capital [finanças]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.830053620
E 830053638.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
CFE(4) 21.1.14; 27.5.1
NCL(9) 35 negócios (consultoria em gestão e
organização de -);negócios (consultoria em gestão e
organização de -)[ consultoria ];opinião (pesquisas
de -);opinião (pesquisas de -)[ consultoria ];pesquisa
em negócios; pesquisa em negócios[ consultoria
];assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais;
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais[
consultoria ];consultoria em gestão de pessoal;
consultoria em gestão de pessoal[ consultoria
];consultoria em organização de negócios;
consultoria em organização de negócios[ consultoria
];gestão de pessoal (consultoria em -);gestão de
pessoal (consultoria em -)[ consultoria ];negócios
(pesquisa em -);negócios (pesquisa em -)[
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios[
consultoria ];negócios (consultoria profissional em );negócios (consultoria profissional em -)[ consultoria
];assessoria, consultoria e informação em serviços
de recursos humanos para empresas[ consultoria
];assessoria, consultoria e informação empresarial;
assessoria, consultoria e informação empresarial[
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
sobre pesquisas de opinião; assessoria, consultoria
e informação sobre pesquisas de opinião[ consultoria
];assessoria, consultoria e informações estatísticas;
consultoria profissional em negócios; consultoria
profissional em negócios[ consultoria ];assessoria,
consultoria e informação sobre tributos, impostos e
taxas; gestão (consultoria em -) de negócios; gestão
(consultoria em -) de negócios[ consultoria
];pesquisas de opinião; pesquisas de opinião[
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
relacionadas ao planejamento, análise, gestão e
organização
de
negócios
para
empresas;
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas[ consultoria ];assessoria,
consultoria e informação sobre oportunidades de
negócio[ consultoria ];assessoria, consultoria e
informações sobre administração de pessoal[
consultoria ];negócios (consultoria em gestão de );negócios (consultoria em gestão de -)[ consultoria
];pesquisa de mercado; pesquisa de mercado[
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
contabilidade; assessoria, consultoria e informação
em
contabilidade[
consultoria
];assessoria,

No.902866125 16/08/2010
351
Tit.VINÍCOLA PERICÓ LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08860219000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EQUAÇÃO RESERVA
NCL(9) 33 vinho.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "RESERVA".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902866133 16/08/2010
Tit.DEGRAF & WAGNER LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01579243000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DWL LOGÍSTICA

351

intelectual (licenciamento de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];serviço de vigilância em
propriedade intelectual; serviço de vigilância em
propriedade intelectual[ informação, assessoria,
consultoria ];gestão de direitos autorais; gestão de
direitos autorais[ informação, assessoria, consultoria
];agente da propriedade industrial; agente da
propriedade industrial[ informação, assessoria,
consultoria ];transferência tecnológica [serviços
jurídicos];transferência
tecnológica
[serviços
jurídicos][ informação, assessoria, consultoria
];licenciamento de direitos autorais [serviços
jurídicos];licenciamento de direitos autorais [serviços
jurídicos][ informação, assessoria, consultoria
];licenciamento de programa de computador
[serviços jurídicos];licenciamento de programa de
computador
[serviços
jurídicos][
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em patentes e em propriedade industrial;
assessoria, consultoria e informação em patentes e
em propriedade industrial[ informação, assessoria,
consultoria ];registro de nomes de domínio [serviços
jurídicos];registro de nomes de domínio [serviços
jurídicos][ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
propriedade
intelectual
[serviços
jurídicos];assessoria, consultoria e informação em
propriedade
intelectual
[serviços
jurídicos][
informação, assessoria, consultoria ];licenciamento
ou cessão de direito de uso de programas de
computação; licenciamento ou cessão de direito de
uso de programas de computação[ informação,
assessoria, consultoria ];gestão de direitos autorais
de obras audiovisuais [serviços jurídicos];gestão de
direitos autorais de obras audiovisuais [serviços
jurídicos][ informação, assessoria, consultoria
];consultoria em propriedade intelectual; consultoria
em propriedade intelectual[ informação, assessoria,
consultoria ];atribuição de nomes de domínio
[intermediação em propriedade intelectual];atribuição
de nomes de domínio [intermediação em
propriedade intelectual][ informação, assessoria,
consultoria ];nomes de domínio (registro de - )
[serviços jurídicos];nomes de domínio (registro de - )
[serviços
jurídicos][
informação,
assessoria,
consultoria ];direitos autorais (gestão de -);direitos
autorais (gestão de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];propriedade intelectual (consultoria em );propriedade intelectual (consultoria em -)[
informação, assessoria, consultoria ];programa de
computador (licenciamento de - ) [serviços
jurídicos];programa de computador (licenciamento de
- ) [serviços jurídicos][ informação, assessoria,
consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
902296051.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902866176 16/08/2010
Tit.ACTIVE BRANDS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7556527
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JACARE DO BRASIL

351

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 39 intermediação de carga; frete [transporte
de
mercadorias];assessoria,
consultoria
e
informações sobre transportes; transporte; transporte
por ônibus; logística referente ao transporte de
carga; informações sobre transportes; transporte por
caminhão; agenciamento de veículo de carga e de
reboque; assessoria, consultoria e informação em
transportes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LOGÍSTICA".
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.902866150 16/08/2010
100
Tit.PATRICIA GOMES DE MATOS GOUVÊA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32540022880
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FUTURA
NCL(9) 45 licenciamento de propriedade intelectual;
licenciamento
de
propriedade
intelectual[
informação, assessoria, consultoria ];propriedade
intelectual
(licenciamento
de
-);propriedade

CFE(4) 3.11.9; 28.11
NCL(9) 42 decoração de interiores; projeto de
decoração; arquitetura
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL".
Procurador: FABIAN M. SPERLI
No.902866192 16/08/2010
Tit.BIT GROW LTDA - ME (BR/SP)

100
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10578347000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIT GROW

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 computador (duplicação de programas de
-);computador (duplicação de programas de -)[
informação, assessoria, consultoria ];hardware de
computador (consultoria em -);hardware de
computador (consultoria em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações no campo da manutenção da
segurança e integridade de banco de dados [serviço
de informática];assessoria, consultoria e informações
no campo da manutenção da segurança e
integridade de banco de dados [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria
];assistência técnica em software; assistência técnica
em software[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (instalação de -);software
de computador (instalação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];perícia técnica na área de
computação e informática; perícia técnica na área de
computação e informática[ informação, assessoria,
consultoria ];atualização de software de computador;
atualização de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão
física];conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física][ informação,
assessoria, consultoria ];análise e processamento de
dados
[serviço
de
informática];análise
e
processamento de dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];projeto de
sistema de computador; projeto de sistema de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];tratamento de informação/dados [serviço de
informática];tratamento de informação/dados [serviço
de informática][ informação, assessoria, consultoria
];fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros);fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros)[ informação, assessoria, consultoria
];serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática];serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação; assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação no
campo da segurança da informática; assessoria,
consultoria e informação no campo da segurança da
informática[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros; assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros[ informação, assessoria,
consultoria ];engenharia da computação [projeto de ];engenharia da computação [projeto de -][
informação, assessoria, consultoria ];suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
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configuração de banco de dados[ informação,
assessoria, consultoria ];automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas];automação industrial [desenvolvimento,
instalação e manutenção de sistemas][ informação,
assessoria, consultoria ];computadores (projeto de
sistema de -);computadores (projeto de sistema de )[ informação, assessoria, consultoria ];instalação de
software de computador; instalação de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];análise de suporte e sistema [serviço de
informática];análise de suporte e sistema [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria
];pesquisas
técnicas;
pesquisas
técnicas[
informação, assessoria, consultoria ];fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de
busca];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca][ informação, assessoria, consultoria ];estudos
para projetos técnicos; estudos para projetos
técnicos[
informação,
assessoria,
consultoria
];criação de software de computação gráfica; criação
de software de computação gráfica[ informação,
assessoria,
consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];projetos técnicos (estudos para );projetos técnicos (estudos para -)[ informação,
assessoria, consultoria ];recuperação de dados
[informática];recuperação de dados [informática][
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (atualização de -);software de
computador (atualização de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];criação de homepage;
criação de homepage[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação no
campo da automação de locais de trabalho;
assessoria, consultoria e informação no campo da
automação de locais de trabalho[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(manutenção de -);software de computador
(manutenção de -)[ informação, assessoria,
consultoria
];implantação
de
sistema
[informática];implantação de sistema [informática][
informação, assessoria, consultoria ];manutenção de
software de computador; manutenção de software
de computador[ informação, assessoria, consultoria
];atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática];atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática][ informação, assessoria,
consultoria ];projeto de sistema de computadores;
projeto de sistema de computadores[ informação,
assessoria, consultoria ];engenharia de controle de
qualidade [projeto de -];engenharia de controle de
qualidade [projeto de -][ informação, assessoria,
consultoria ];análise de sistemas [informática];análise
de sistemas [informática][ informação, assessoria,
consultoria
];consultoria
em
hardware
de
computador;
consultoria
em
hardware
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];elaboração
[concepção]
de
software
de
computador; elaboração [concepção] de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];pesquisa
e
desenvolvimento
[para
terceiros];pesquisa
e
desenvolvimento
[para
terceiros][ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em software[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação sobre desenvolvimento de
produtos; assessoria, consultoria e informação sobre
desenvolvimento
de
produtos[
informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(elaboração
[concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação, assessoria, consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
824855345.
Procurador: LEANDRO ROQUE DE OLIVEIRA
NETO

No.902866206 16/08/2010
351
Tit.FONTES MENDES MARCAS E MODAS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12011357000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REHAB

CFE(4) 9.3.1,9
NCL(9) 25 combinações [vestuário]; bermudas;
camisetas; vestuário confeccionado; camisas;
calças.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902866214 16/08/2010
100
Tit.GO5 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12352523000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GO5 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO

CFE(4) 26.1.1; 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 35 agências de publicidade; pesquisa de
marketing; pesquisa de mercado; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio; agências de
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em marketing; marketing (estudos de -);assessoria,
consultoria e informações sobre marketing
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
822612143 E 826421806. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DOS
PEDIDOS DE REGISTRO ANTERIORES DE NOS.
826457150, 827730969, 900076666 E 829344101,
AINDA NÃO REGISTRADOS, CONSIDERADOS
IGUALMENTE COLIDENTES COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902866222 16/08/2010
Tit.DIEGO RODRIGUES BELO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05338503638
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.7.25

351
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NCL(9) 42 artes gráficas (serviços de criação em );artes gráficas (serviços de criação em -)[
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
ilustrações gráficas, técnicas e simulações gráficas
de projeto; serviços de ilustrações gráficas, técnicas
e simulações gráficas de projeto[ informação,
assessoria, consultoria ];ilustradores (serviços de );ilustradores (serviços de -)[ assessoria, consultoria
];desenho de arte gráfica, inclusive para homepage;
desenho de arte gráfica, inclusive para homepage[
informação, assessoria, consultoria ];criação de
homepage; criação de homepage[ informação,
assessoria, consultoria ];programação visual;
programação
visual[
informação,
assessoria,
consultoria ];criação em artes gráficas (serviços de );criação em artes gráficas (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];composição
gráfica [criação em arte gráfica];composição gráfica
[criação em arte gráfica][ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre artes gráficas; assessoria, consultoria e
informações sobre artes gráficas[ informação,
assessoria, consultoria ];desenho de embalagens
(serviços de -);desenho de embalagens (serviços de
-)[ informação, assessoria, consultoria ];manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros[ informação,
assessoria, consultoria ];design de homepage;
design de homepage[ informação, assessoria,
consultoria ];planejamento, confecção, manutenção
e atualização de páginas eletrônicas; planejamento,
confecção, manutenção e atualização de páginas
eletrônicas[ assessoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902866230 16/08/2010
100
Tit.K E S ENSINO DE IDIOMAS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12270164000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: K.E.S KALIFORNIA ENGLISH SCHOOL

RPI 2207 de 24/04/2013

NCL(9) 11 filtros para água potável; abrandamento
da água (aparelhos para -);água (instalações de
aquecimento de -);purificação de água (aparelhos e
máquinas para -);distribuição de água (instalações
para -);purificação de água (instalações para );esterilizadores; acessórios de regulagem e
segurança para aparelhos de água; aquecedores,
autoclaves, evaporadores e aparelhos para
purificação da água para utilização doméstica ou
comercial; filtragem de água (aparelhos para -);filtros
[partes
de
instalações
domésticas
ou
industriais];esterilizadores de água; aparelho,
sistema e instalação para tratamento de água
servida; destiladores *;destilação (aparelhos de );água potável (filtros para -);aparelho para
tratamento e purificação de água para uso industrial
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "H2O".
Procurador: PABLO SILVEIRA BLANC
No.902866265 16/08/2010
Tit.MOREIRA & GOLINI LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12011355000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ÓTICA VISUALLY

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ÓTICA" E "VISUALLY".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

CFE(4) 3.11.9; 28.11
NCL(9) 20 almofadas; cestaria; mesas *;mobiliário
(peças de -);porta-revistas; rattan (fr.);jardineiras
[móveis];biombos; móveis para escritório; portas
para móveis; aparadores [bufê];balcões; bancadas
de trabalho; cômodas com gavetas; móbiles
[decoração];racks (ingl.);arte (obras de -) de
madeira, cera, gesso ou plástico; caixas de madeira
ou
matérias
plásticas;
pias
(revestimentos
removíveis para -);vitrines; armários; cascos de
animais; móveis de metal; sofás; toalhas
(dispensadores fixos não metálicos de -);facas
(cabos de -), não metálicos; artigos para cama
[exceto roupa de cama];bambu (cortinas de );bancadas de lavatório [mobiliário];bancadas não
metálicas de tornos; cadeiras [assentos];lamelas
(persianas -) de interior; porta-chapéus; rolos de
cama [travesseiros];cabides; camas *;prateleiras
para móveis; garrafeiras; marcenaria (trabalhos de );poltronas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
811307514.
Procurador: FABIAN M. SPERLI
No.902866290 16/08/2010
351
Tit.LUCA E LUNA ARTIGOS INFANTIS LTDA. - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10711694000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZUGGI

No.902866273 16/08/2010
351
Tit.BAHLS & AGUIAR LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11866539000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REVISTA HABITTUS ARQUITETURA &
CONSTRUÇÃO
CFE(4) 1.17.11; 27.5.1
NCL(9) 41 curso de idioma
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
815158840 E 815158920. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DO
PEDIDO DE REGISTRO ANTERIOR DE Nº
826986900, AINDA NÃO REGISTRADO,
CONSIDERADO IGUALMENTE COLIDENTE COM
O PRESENTE SINAL.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.902866257 16/08/2010
351
Tit.PEDRO RICARDO PAULINO MENEZES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92766536604
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FONTE H2O

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 informações sobre educação [instrução];
entretenimento; educação (serviços de -).
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA

CFE(4) 7.3.11; 7.3.25; 27.5.1
NCL(9) 16 escrever (artigos para -);impressas
(publicações -);jornais; catálogos; publicações em
fascículos impressos; revistas [periódicos]
Procurador: ANA RAQUEL DOS SANTOS
No.902866281 16/08/2010
Tit.ACTIVE BRANDS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7556527
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JACARE DO BRASIL

No.902866311 16/08/2010
100
Tit.MINISTÉRIO BOA SEMENTE - IGREJA EM
CÉLULAS (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05263361000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BOA SEMENTE - IGREJA EM CÉLULAS

100

CFE(4) 5.11.1
CFE(4) 27.5.1,5
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NCL(9) 41 religiosa (educação -);religiosa (educação
-)[ informação, assessoria, consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
902617648.
Procurador: O PRÓPRIO.

Tit.COIMMA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE
MADEIRAS E METALÚRGICA SAO CRISTOVÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44878981000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: D DANCIARE MÓVEIS PLANEJADOS

No.902866320 16/08/2010
351
Tit.ACLF EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03599865000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NORTE WAY
NCL(9) 35 administração comercial; administração
comercial [ informação, assessoria, consultoria ];
administração comercial de shopping center;
administração comercial de shopping center [
informação, assessoria, consultoria ].
Procurador: GUILHERME MELO DA COSTA E
SILVA
No.902866338 16/08/2010
351
Tit.LUCA E LUNA ARTIGOS INFANTIS LTDA. - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10711694000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZUGGI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 38 fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
o provimento de acesso a um website); fornecimento
de acesso a usuários a uma rede mundial de
computadores [provedores de serviço]; fornecimento
de conexões de telecomunicações para uma rede
mundial de computadores.
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.902866346 16/08/2010
351
Tit.ACLF EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03599865000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NORTH WAY
NCL(9) 35 administração comercial de shopping
center; administração comercial de shopping center [
informação, assessoria, consultoria ]; administração
comercial; administração comercial [ informação,
assessoria, consultoria ].
Procurador: GUILHERME MELO DA COSTA E
SILVA
No.902866354 16/08/2010
351
Tit.VPJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05362293000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRO EMPRESARIAL DE
JAGUARIÚNA
NCL(9) 36 aluguel de apartamentos; comércio de
imóveis; corretores imobiliários; imóveis [compra e
venda de -];loteamento imobiliário; administração de
imóveis; aluguel de escritórios [imóveis];aluguel de
loja [imóvel];incorporação de imóvel; administração
predial; arrendamento de imóveis; avaliação
imobiliária
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"centro empresarial".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902866362 16/08/2010

351

CFE(4) 18.1.5; 27.5.1
NCL(9) 12 veículos elétricos; bicicleta a motor;
bicicletas
Procurador: PABLO SILVEIRA BLANC

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 20 apoio para telefone [móvel];carro
prateleira para armazenar talher, prato e copo
[mobiliário];poltronas; prateleiras para arquivos
[móveis];racks (ingl.);arquivos [móveis];cabideiros
não metálicos; carrinhos [mobiliário];armário bar;
sofás; estantes [móveis];cadeira ou poltrona
[mobiliário];portas para móveis; camas *;apoio para
cardápio
[móvel];apoio
para
livro
[móvel];acabamentos de plástico para móveis;
berços; carrinhos de servir à mesa [móveis];porta-cd
[móvel];cama-mesa [mobiliário];apoio para braço
[móvel];penteadeiras;
apoio
de
cabeça
[móveis];balcões; gaveta; balcão [móvel];banquinho
[móvel];bufê
[mobiliário];guarda-louças;
cama
[mobiliário];cama guarda-roupa; mesa (carrinhos de
servir à -) [móveis];espreguiçadeiras [cadeiras];sofácama; armários; armários [guarda-louças];móvel
modulado; pufe; criado mudo; cristaleira; camabeliche; mesas *;prateleiras para móveis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'MÓVEIS PLANEJADOS'.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902866370 16/08/2010
351
Tit.ACLF EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03599865000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NORTE WAY
NCL(9) 36 aluguel de escritórios [imóveis]; aluguel
de escritórios [imóveis] [ informação, assessoria,
consultoria
];
administração
de
imóveis;
administração de imóveis [ informação, assessoria,
consultoria ]; administração de carteira locatícia;
administração de carteira locatícia [ informação,
assessoria, consultoria ]; aluguel de loja [imóvel];
aluguel de loja [imóvel] [ informação, assessoria,
consultoria ]; administração de condomínio;
administração de condomínio [ informação,
assessoria, consultoria ]; administração predial;
administração predial [ informação, assessoria,
consultoria ]; imóveis (administração de -); imóveis
(administração de -) [ informação, assessoria,
consultoria ].
Procurador: GUILHERME MELO DA COSTA E
SILVA

No.902866397 16/08/2010
Tit.MUCHCOLOURS S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7557671
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MUCHCOLOURS

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 07 encadernação (aparelhos e máquinas
para -) para uso industrial; etiquetadores
[máquinas];acoplamentos
de
eixos
[máquinas];adesiva (máquinas de fita -);clichês para
impressão;
máquinas
de
papel;
máquina
fotocompositora; impressão (máquinas para );impressor [máquina];acabamento (máquinas para );acionadores de partida para motores e máquinas;
impressão (máquinas para -) para uso em chapas
metálicas; máquina de recarga de cartuchos de
impressoras; impressão tipográfica (máquinas para );alimentadores [partes de máquinas];bombas
[partes de máquinas e motores];impressão (rolos de
-) para máquinas; cilindros para máquinas
Procurador: SILVIO DARRE JUNIOR
No.902866400 16/08/2010
351
Tit.WEZEN CRIATIVIDADE E TECNOLOGIA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10638549000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WEZEN

No.902866389 16/08/2010
351
Tit.PEDRO RICARDO PAULINO MENEZES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92766536604
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIKETRONIC

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros; fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros);assessoria, consultoria e informação em
software; elaboração [concepção] de software de
computador; manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros; design de homepage; manutenção de
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software de computador; sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na
internet];criação de homepage
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.902866419 16/08/2010
351
Tit.COIMMA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE
MADEIRAS E METALÚRGICA SAO CRISTOVÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44878981000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: D DANCIARE MÓVEIS PLANEJADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de móveis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'MÓVEIS' PLANEJADOS.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902866427 16/08/2010
351
Tit.DOG FARO+PLANEJAMENTO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09244170000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: dog

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 35 decoração de vitrines; decoração de
vitrines[
informação,
assessoria,
consultoria
];material publicitário (atualização de -);material
publicitário
(atualização
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];material
publicitário
(distribuição de -);material publicitário (distribuição
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];pesquisa
em negócios; pesquisa em negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];publicidade de televisão;
publicidade de televisão[ informação, assessoria,
consultoria ];amostras (distribuição de -);amostras
(distribuição de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; exposições (organização
de -) para fins comerciais ou publicitários[
informação, assessoria, consultoria ];preparação de
colunas publicitárias; preparação de colunas
publicitárias[ informação, assessoria, consultoria
];promoção de vendas [para terceiros];promoção de
vendas [para terceiros][ informação, assessoria,
consultoria ];publicação de textos publicitários;
publicação de textos publicitários[ informação,
assessoria, consultoria ];publicitário (aluguel de
material -);publicitário (aluguel de material -)[
informação, assessoria, consultoria ];demonstração
de produtos; demonstração de produtos[ informação,
assessoria, consultoria ];espaço publicitário (aluguel
de -);espaço publicitário (aluguel de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];externa (publicidade -)
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[letreiros, outdoors];externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors][ informação, assessoria, consultoria
];publicidade por catálogos de vendas; publicidade
por catálogos de vendas[ informação, assessoria,
consultoria ];serviços de layout para fins publicitários;
serviços de layout para fins publicitários[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de espaço
publicitário; aluguel de espaço publicitário[
informação, assessoria, consultoria ];organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários[ informação, assessoria, consultoria
];organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários[ informação, assessoria,
consultoria ];pesquisa de marketing; pesquisa de
marketing[ informação, assessoria, consultoria
];pessoal (recrutamento de -);pessoal (recrutamento
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];relações
públicas; relações públicas[ informação, assessoria,
consultoria ];agências de propaganda; agências de
propaganda[ informação, assessoria, consultoria
];clipping (serviços de -);clipping (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];marketing
(estudos de -);marketing (estudos de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];pesquisas de opinião;
pesquisas de opinião[ informação, assessoria,
consultoria
];publicidade
externa
[letreiros,
outdoors];publicidade externa [letreiros, outdoors][
informação, assessoria, consultoria ];recrutamento
de pessoal; recrutamento de pessoal[ informação,
assessoria, consultoria ];texto (processamento de );texto
(processamento
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];textos
publicitários
(publicação de -);textos publicitários (publicação de )[
informação,
assessoria,
consultoria
];telemarketing;
telemarketing[
informação,
assessoria, consultoria ];comerciais de rádio;
comerciais de rádio[ informação, assessoria,
consultoria ];compilação de informação para bancos
de dados de computador; compilação de informação
para
bancos
de
dados
de
computador[
informaçãcessamento de texto; processamento de
texto[ informação, assessoria, consultoria ];captação
de patrocínio; captação de patrocínio[ informação,
assessoria, consultoria ];agências de publicidade;
agências de publicidade[ informação, assessoria,
consultoria ];feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; feiras (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários[ informação,
assessoria, consultoria ];mala direta (publicidade por
-);mala direta (publicidade por -)[ informação,
assessoria, consultoria ];propaganda; propaganda[
informação, assessoria, consultoria ];publicidade de
rádio; publicidade de rádio[ informação, assessoria,
consultoria ];publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade on-line em rede de
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de material publicitário; aluguel de material
publicitário[ informação, assessoria, consultoria
];comerciais de televisão; comerciais de televisão[
informação, assessoria, consultoria ];distribuição de
amostras; distribuição de amostras[ informação,
assessoria, consultoria ];distribuição de material
publicitário; distribuição de material publicitário[
informação, assessoria, consultoria ];publicidade;
publicidade[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902866435 16/08/2010
351
Tit.ACLF EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03599865000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NORTH WAY
NCL(9) 36 administração de carteira locatícia;
administração de carteira locatícia [ informação,
assessoria, consultoria ]; administração predial;
administração predial [ informação, assessoria,
consultoria ]; imóveis (administração de -); imóveis
(administração de -) [ informação, assessoria,
consultoria
];
administração
de
imóveis;
administração de imóveis [ informação, assessoria,
consultoria ]; aluguel de loja [imóvel]; aluguel de loja
[imóvel] [ informação, assessoria, consultoria ];
administração de condomínio; administração de
condomínio [ informação, assessoria, consultoria ];

aluguel de escritórios [imóveis]; aluguel de
escritórios [imóveis] [ informação, assessoria,
consultoria ].
Procurador: GUILHERME MELO DA COSTA E
SILVA
No.902866443 16/08/2010
351
Tit.RAFAEL CHAVES DE OLIVEIRA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11910419000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VISÃO BORDADOS

CFE(4) 27.5.1; 29.1.11
NCL(9) 26 bordados; enfeites para sapatos [exceto
de metal precioso];enfeites para vestuário.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BORDADOS".
Procurador: DOUGLAS DOMINGUES FIOROTTO
No.902866451 16/08/2010
351
Tit.HF MARCANTI COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01836381000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MARCANTI
NCL(9) 37 construção e reparos de armazém;
polimento;
assentamento
de
tijolos;
impermeabilização de edificações; isolamento
(serviços de -) para edificações; limpeza de
interiores de edifícios; supervisão de trabalhos de
construção
civil;
construção
de
fábricas;
pavimentação de rua; construção (informação sobre
-)
[
informação
];aplicação
de
tinta
e
impermeabilizante; construção e reparação em
colocação de piso; impermeabilização em obra civil;
construção; construção civil (supervisão de trabalhos
de -); limpeza de fachada de edificações; serviços de
isolamento para edificações; construção e reparação
em colocação de alvenaria; informação sobre
reparos; asfaltamento; envernizamento; lixamento;
pintura, de interior e de exterior.
Procurador: SILVIO DARRE JUNIOR
No.902866460 16/08/2010
Tit.TRIBO INDUSTRIAL LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03750888000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MRCROWLEY

351

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.902866478 16/08/2010
351
Tit.BRASILES CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA. (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07354430000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Brasiles Construtora e Incorporadora Ltda
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07434237000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REQUINTE

CFE(4) 29.1.2-4; 29.1.6
NCL(9) 37 perfuração do solo; construção
*;construção civil (supervisão de trabalhos de );construção
e
reparação
de
obra
civil;
terraplanagem; serviços de isolamento para
edificações; construção (informação sobre );reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA".
Procurador: RICARDO NUNES DE SOUZA
No.902866486 16/08/2010
351
Tit.ANTÔNIO CARLOS TRINDADE DE MORAES
FILHO (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72906499234
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO TRUNFO CONSULTORIA,
TREINAMENTO E PESQUISA

empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
negócios];gestão de franquia; consultoria em
organização de negócios; comercial ou industrial
(assessoria em gestão -);consultoria profissional em
negócios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FRANCHISING"
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de produção de vapor; comércio (através
de qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos
para a construção; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de aquecimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
818081473. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE REGISTRO
ANTERIORES DE NOS. 821015036, 825809924 E
900800763, AINDA NÃO REGISTRADOS,
CONSIDERADOS IGUALMENTE COLIDENTES
COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902866508 16/08/2010
Tit.TERRA SAMBAQUI SERVIÇOS DE
HOSPEDAGEM LTDA. - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10994324000146
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

351

No.902866524 16/08/2010
100
Tit.MARIA APARECIDA LOPES (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7556560
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DISCRET
NCL(9) 03 cosméticos (estojos de -);lenços
impregnados com loções cosméticas; algodão para
uso cosmético; loções capilares; emagrecimento
(preparações cosméticas para -);extratos de flores
[perfumaria];beleza (máscaras de -);bronzeadoras
(preparações -) [cosméticos];xampus; perfumes;
depilatórios (produtos -);leites de limpeza para
toalete; loções para uso cosmético; loções pósbarba; cosméticos; desodorantes para uso pessoal;
batons para os lábios; sabões; maquiagem para o
rosto; líquido, creme e pó para limpeza do dente;
laquê para cabelos; água de colônia; sabonete para
barbear; unhas (produtos para o cuidado das );dentifrícios;
jasmim
(óleo
de
-);banhos
(preparações cosméticas para -);sobrancelhas
(cosméticos para as -);tinturas para os cabelos; pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);cremes
cosméticos; desodorante (sabonete -);pulverizadores
para perfumar hálito; unhas (esmalte para -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
812821700 E 817471510.
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902866532 16/08/2010
Tit.TRIBO INDUSTRIAL LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03750888000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MRCROWLEY

CFE(4) 21.1.14; 27.5.1
NCL(9) 41 educação (informações sobre -)
[instrução];educação
(informações
sobre
-)
[instrução][ consultoria ];ensino (serviços de -);ensino
(serviços de -)[ consultoria ];prático (treinamento -)
[demonstração];prático
(treinamento
-)
[demonstração][ consultoria ];treinamento prático
[demonstração];treinamento prático [demonstração][
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
ensino; assessoria, consultoria e informação ensino[
consultoria ];serviços de educação, prestados a título
de assistência social; serviços de educação,
prestados a título de assistência social[ consultoria
];universidade [serviço de educação];universidade
[serviço de educação][ consultoria ];assessoria,
consultoria
e
informação
em
educação
[instrução];assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução][ consultoria ];assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino];assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino][
consultoria ];educação (serviços de -);educação
(serviços de -)[ consultoria ];informações sobre
educação [instrução];informações sobre educação
[instrução][ consultoria ];oficinas de trabalho
(organização
e
apresentação
de
-)
[treinamento];oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento][ consultoria
];cursos livres [ensino];cursos livres [ensino][
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "GRUPO" E "CONSULTORIA,
TREINAMENTO E PESQUISA".
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/C LTDA.
No.902866494 16/08/2010
Tit.VERA LUCIA MARTINEZ GARCIA (BR/SP)

100

351

CFE(4) 2.9.14; 3.11.7; 5.3.11,14
NCL(9) 43 hotéis; acomodações temporárias
(aluguel de -)
Procurador: RUI CARNEIRO SAMPAIO
No.902866516 16/08/2010
Tit.CHIQUINHO GESTAO EMPRESARIAL E
FRANCHISING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12011727000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHIQUINHO FRANCHISING

351

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 35 franchising (venda e licenciamento de -),
tratando-se de administração de negócios em
franchising; gestão (consultoria em -) de negócios;
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.902866559 16/08/2010
Tit.FULLCRED FACTORING FOMENTO
MERCANTIL E COBRANCA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10579034000136
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

351

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 36 assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro; análise e gestão de crédito;
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empréstimo contra garantia, penhor; assessoria
técnica em linhas de crédito; financiamento (serviços
de -);assessoria, consultoria e informação em
empréstimos; avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis];financeiras (informações -);administração
financeira; assessoria, consultoria e informação em
crédito; cobrança (serviços de -);empréstimos a
prazo; empréstimos [finanças];gestão financeira;
factoring [sistema pelo qual uma empresa produtora
de bens ou serviços transfere seus créditos a
receber, resultante de vendas a terceiros, a uma
empresa especializada que assume as despesas de
cobrança e os riscos de não pagamento; fomento
comercial; fomento mercantil];análise financeira;
informações financeiras; consultoria financeira;
empréstimo
contra
garantia
[penhor];penhor
[empréstimo]
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902866567 16/08/2010
Tit.IO RESTAURANTE LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12225828000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IO

100

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 43 restaurantes
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
822171783.
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.902866575 16/08/2010
Tit.WORLD COMPLIANCE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7498136
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

351

CFE(4) 1.5.15
NCL(9) 42 aluguel de software de computador;
aluguel de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em hardware de
computador;
consultoria
em
hardware
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática];serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];banco de dados
(aluguel de servidor de -, para terceiros);banco de
dados (aluguel de servidor de -, para terceiros)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador
(instalação
de
-);software
de
computador
(instalação
de
-)[
informação,
assessoria, consultoria ];serviço de segurança
bancária por meio de utilização de senha
(software);serviço de segurança bancária por meio
de utilização de senha (software)[ informação,
assessoria,
consultoria
];fornecimento
de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de

computadores [se for uma ferramenta de
busca];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca][
informação,
assessoria,
consultoria
];conversão de dados e programas de computador
[exceto conversão física];conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão física][
informação, assessoria, consultoria ];instalação de
software de computador; instalação de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];análise de suporte e sistema [serviço de
informática];análise de suporte e sistema [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria
];recuperação de dados [informática];recuperação de
dados
[informática][
informação,
assessoria,
consultoria ];software de computador (atualização de
-);software de computador (atualização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (manutenção de -);software de
computador (manutenção de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];serviço de senha bancária
(software);serviço de senha bancária (software)[
informação, assessoria, consultoria ];tratamento de
informação/dados [serviço de informática];tratamento
de informação/dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];perícia técnica
na área de computação e informática; perícia técnica
na área de computação e informática[ informação,
assessoria, consultoria ];computadores (aluguel de );computadores (aluguel de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];hardware de computador
(consultoria em -);hardware de computador
(consultoria em -)[ informação, assessoria,
consultoria ];análise e processamento de dados
[serviço de informática];análise e processamento de
dados [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação no campo da segurança da informática;
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática[ informação, assessoria,
consultoria ];serviços de engenharia e planejamento
no campo de redes de informação e comunicações;
serviços de engenharia e planejamento no campo de
redes de informação e comunicações[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de computadores;
aluguel de computadores[ informação, assessoria,
consultoria ];atualização de software de computador;
atualização de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte
eletrônico; conversão de dados e documentos de
suporte físico para suporte eletrônico[ informação,
assessoria, consultoria ];dados (recuperação de -)
[informática];dados (recuperação de -) [informática][
informação, assessoria, consultoria ];elaboração
[concepção] de software de computador; elaboração
[concepção] de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];manutenção de software de
computador;
manutenção
de
software
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em software[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação; assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação[ informação, assessoria,
consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];projeto de sistema de computador; projeto de
sistema de computador[ informação, assessoria,
consultoria
];implantação
de
sistema
[informática];implantação de sistema [informática][
informação,
assessoria,
consultoria
];emissão/validação
de
certificação
digital;
emissão/validação de certificação digital[ informação,
assessoria, consultoria ];duplicação de programas de
computador;
duplicação
de
programas
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática];assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados

[serviço de informática][ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
no campo de processos tecnológicos; assessoria,
consultoria e informações no campo de processos
tecnológicos[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (aluguel de -);software de
computador (aluguel de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros);fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros)[ informação, assessoria, consultoria
];armazenagem eletrônica de dados; armazenagem
eletrônica de dados[ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de tempo de acesso a banco de
dados; aluguel de tempo de acesso a banco de
dados[ informação, assessoria, consultoria ];banco
de dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática];banco
de
dados
(serviços
de
desenvolvimento de -) [informática][ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(elaboração
[concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação, assessoria, consultoria ];engenharia da
computação
[projeto
de
-];engenharia
da
computação [projeto de -][ informação, assessoria,
consultoria ];análise de sistemas [informática];análise
de sistemas [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];computadores (projeto de sistema de );computadores (projeto de sistema de -)[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisa e
desenvolvimento
[para
terceiros];pesquisa
e
desenvolvimento [para terceiros][ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; assessoria, consultoria e informação no
campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros[
informação, assessoria, consultoria ];assistência
técnica em software; assistência técnica em
software[ informação, assessoria, consultoria
];computador (duplicação de programas de );computador (duplicação de programas de -)[
informação, assessoria, consultoria ];atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática];atualização de informação
em banco de dados de computador [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria
];projeto de sistema de computadores; projeto de
sistema de computadores[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.902866583 16/08/2010
Tit.TERRA SAMBAQUI SERVIÇOS DE
HOSPEDAGEM LTDA. - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10994324000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Pousada Terra Sambaqui

100

CFE(4) 3.11.7; 7.3.1
NCL(9) 43 hotéis; acomodações temporárias
(aluguel de -)
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG.
825525420.
Procurador: RUI CARNEIRO SAMPAIO
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No.902866591 16/08/2010
100
Tit.IGREJA EVANGELICA ATALAIA DO DEUS VIVO
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10483076000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IGREJA EVANGÉLICA ATALAIA DO DEUS
VIVO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 45 serviços de organização de encontros
com finalidade de integração social, prestados a
título de assistência social; serviços de organização
de encontros com finalidade de auto-ajuda,
prestados a título de assistência social; serviços de
orientação espiritual e filosófica, prestados a título de
assistência social; serviços de promoção de
relacionamento interpessoal, prestados a título de
assistência social; organização de encontros
religiosos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.:
007130678 830000844
Procurador: JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ
No.902866605 16/08/2010
090
Tit.MADAME VALENTINE COMERCIO DE
CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12350598000128
*APRESENTE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA
SIGNATÁRIA, COMPROVANDO QUE A MESMA
TEM PODERES PARA REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: ELISABETH ALENCAR FUCIDJI
No.902866613 16/08/2010
100
Tit.ESCOLHA WEB COMÉRCIO ELETRÖNICO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12234181000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LEILÃO ESCOLHA aqui você escolhe o
produto

CFE(4) 1.5.12,15
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista; assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; assessoria, consultoria e
informação em promoção de vendas; cartão de
vantagem (emissão e distribuição de cartões de
benefícios que dão ao respectivo titular acesso a
vantagens
no
preço
de
determinados
produtos);comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos;
promoção
de
vendas
[para
terceiros];comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos fotográficos; compras para
terceiros (serviços de -) [compra de produtos e
serviços para outras empresas];publicidade on-line
em rede de computadores; comércio (através de
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qualquer meio) de equipamento de processamento
de dados e computadores; comercial ou industrial
(assessoria em gestão -);leilões; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de aquecimento;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de refrigeração; atualização de material publicitário;
gestão (consultoria em -) de negócios; mala direta
(publicidade por -);publicidade por catálogos de
vendas; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria; material publicitário (distribuição
de -);comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de secagem; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI. EM
CONFORMIDADE COM A ETIQUETA
APRESENTA, ALTERADO O NOME DA MARCA
PARA "LEILÃO ESCOLHA AQUI VOCÊ ESCOLHE
O PRODUTO".
Procurador: MAURICIO JOSE CHIAVATTA
No.902866621 16/08/2010
351
Tit.HENRIQUE JOSÉ SERBENA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12287326000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SERBENA
NCL(9) 20 escadas portáteis, de madeira ou plástico;
vime; acabamentos de plástico para móveis;
armários;
arquivos
[móveis];biombos;
camas
*;móveis (rodízios não metálicos para -);móveis para
escritório;
gaveta;
vitrines
[móveis];camiseiro
[mobiliário];móvel modulado; acampamento (sacos
de dormir para -);mesas *;móveis (guarnições não
metálicas para -);cantoneira [mobiliário];escolar
(mobiliário -);invólucros de madeira para garrafas;
balcão [móvel];armários [guarda-louças];cadeiras
[assentos];sofá-cama; laminados plásticos para
revestimento
de
móveis;
espreguiçadeiras
[cadeiras];garrafas (fechos não metálicos para );janelas (guarnições não metálicas para -);bambu;
chá (carrinhos de -);mesa (carrinhos de servir à -)
[móveis];mesas com rodinhas para computadores;
móveis de metal; cama [mobiliário];cama guardaroupa; cama-beliche; estantes [móveis];fechaduras
não metálicas para veículos; carrinhos de
chá;penteadeiras; cadeira de armar para praia e
camping; cadeira episcopal móvel [faldistório;
facistol];banquinho [móvel];móveis (divisórias de
madeira para -);torneiras para pipas [não
metálicas];cama de armar para camping; carrinhos
[mobiliário];cadeira
de
balanço;
bancos
[móveis];banquinhos para os pés; mobiliário escolar;
banqueta [móvel];caixas de correio, exceto de metal
ou alvenaria; cadeira ou poltrona [mobiliário];cadeira
para bebê;pufe; desenho (mesas para -);escadas
móveis não metálicas para embarque de
passageiros; garrafas (invólucros de madeira para );almofadas; mesas de metal; prateleiras para
arquivos [móveis];cama para animal; ferramentas
(empunhaduras não metálicas para -);rodízio não
metálico para móvel ;escadas (barras para
passadeiras de -);fechaduras não metálicas [exceto
elétricas];armação de cadeira e poltrona; armações
para escovas; bandejas de mesas; marcenaria
(trabalhos de -);prateleiras para armazenagem;
escritório (móveis para -);hospital (leitos de );jardineiras
[móveis];bancadas
de
lavatório
[mobiliário];bancadas de trabalho; bandejas não
metálicas *;leitos de hospital; sofás; mobiliário
(peças de -)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902866648 16/08/2010
Tit.AGROMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10338297000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EUROSUI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 31 alimentos para animais; engorda de
animais (preparações para -);levedura para animais;
farinha para animais; proteína para consumo animal;
animais (alimentos para -);animais de criação
(preparações para engorda de -);vivos (animais );ração para animal; animais (preparações para
engorda de -)
Procurador: MÁRCIO ROBERTO BITELBRON
No.902866656 16/08/2010
351
Tit.A7 TELECOM LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05221579000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: A7 TELECOM
NCL(9) 09 aparelho de telecomunicação; secretária
eletrônica
(aparelhos
de
-);teleprompters;
computador (periféricos de -);alarme de segurança
;telefones portáteis; telefônicos (transmissores );teleruptores; impressoras para computadores;
antenas; aparelho de comunicação ;telefone
(aparelhos de -);cabos de fibra óptica; telefônicos
(fios -);alarmes *;telefone (receptores de );campainhas elétricas; computadores
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TELECOM".
Procurador: ANTONIO CARLOS BRASIL
FIORAVANTE PIERUCCINI
No.902866664 16/08/2010
351
Tit.LM PNEUS E TRANSPORTES LTDA. (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32890915000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Paixão por Sergipe
NCL(9) 12 ônibus motorizados
Procurador: DANIEL SIBILLE
No.902866672 16/08/2010
351
Tit.RVC MATERIAL ESPORTIVO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03331073000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEGASPORTSNET
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes; comércio (através
de qualquer meio) de artigos para ginástica
Procurador: GISELE MARIA DE FÁTIMA DE NADAI
SAMORINHA
No.902866680 16/08/2010
100
Tit.DC AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09544973000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DC AUTO SYSTEMS

351

CFE(4) 26.2.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos
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*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
812429519, 825199778 E 901283037. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DO
PEDIDO DE REGISTRO ANTERIOR DE Nº
901729280, AINDA NÃO REGISTRADO,
CONSIDERADO IGUALMENTE COLIDENTE COM
O PRESENTE SINAL.
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.902866699 16/08/2010
Tit.TERRA SAMBAQUI SERVIÇOS DE
HOSPEDAGEM LTDA. - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10994324000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Projeto Terra Sambaqui

100

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "REDE DE SALÕES" E "BELEZA
BRASIL".
Procurador: IMPAR - AGÊNCIA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL LTDA
No.902866737 16/08/2010
351
Tit.FAGUNDES COMERCIAL EXPORTADORA E
IMPORTADORA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07953689000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NTC Computadores

No.902866761 16/08/2010
351
Tit.DOMINUS QUÍMICA LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07694393000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LEMONMAX
NCL(9) 03 animal [produto para higiene sem
aplicação terapêutica];condicionador para uso em
animal; xampus para animais de estimação; sabão
para animal de estimação; cosméticos para animais;
xampu para animal sem finalidade terapêutica;
dentifrício e composto fluorado usado na higiene
bucal de animal; talco para a higiene animal; artigo
antitártaro para uso animal, exceto medicamento;
banho de imersão de uso animal (preparações para ), exceto para uso medicinal
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.902866770 16/08/2010
Tit.DOURAPEL PAPELARIA EPP (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07236684000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DOURAPEL PAPELARIA

CFE(4) 3.11.7; 5.1.5; 5.1.16,20
NCL(9) 43 acomodações temporárias (aluguel de );hotéis
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG.
825525420.
Procurador: RUI CARNEIRO SAMPAIO
No.902866702 16/08/2010
090
Tit.PEREGRINO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94086055000100
*REAPRESENTE PROCURAÇÃO COM
QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA SIGNATÁRIA
'GLÁUCIA MARIA FONTANA ZANDONÁ',
COMPROVANDO TER A MESMA PODER PARA
REPRESENTAR A FIRMA. E PROVE A
REQUERENTE SER TITULAR OU APRESENTE
COMPETENTE AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRAR
COMO MARCA O NOME CIVIL 'JOANA CARMELA'.
Procurador: CEZAR AUGUSTO DUFLOTH
No.902866729 16/08/2010
Tit.BELEZA BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12233039000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE DE SALÕES BELEZA BRASIL

351

CFE(4) 26.2.7; 27.5.1
NCL(9) 09 notebook [computadores];notebook
[microcomputador
portátil,
menor
que
o
laptop];computador (teclados de -);computador
(periféricos de -);computadores; computadores
portáteis [laptop]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COMPUTADORES".
Procurador: JULIO CESAR GONÇALVES
No.902866745 16/08/2010
100
Tit.IGREJA EVANGELICA ATALAIA DO DEUS VIVO
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10483076000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ATALAIA DO DEUS VIVO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de
armarinho];comercial ou industrial (assessoria em
gestão -);industrial ou comercial (assessoria em
gestão -);comércio (através de qualquer meio) de
artigos para encadernação
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'PAPELARIA'.
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA

351

CFE(4) 2.3.1; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação na
implantação e viabilização de sistema de franquia;
assessoria, consultoria e informação sobre gestão
de negócios no campo da propriedade intelectual;
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios e comercialização de produtos sob contrato
de franquia; gestão (consultoria em -) de negócios;
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising
[gestão
comercial];assessoria,
consultoria e informações sobre franchising [gestão
comercial][ informação, assessoria, consultoria ]

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 organização e apresentação de
colóquios; serviços de lazer e entretenimento,
prestados a título de assistência social; organização
e apresentação de seminários; serviços de
educação, prestados a título de assistência social;
seminários (organização e apresentação de );oficinas de trabalho (organização e apresentação
de -) [treinamento];organização e apresentação de
congressos; apresentação de espetáculos ao vivo;
educação religiosa; exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de conferências; entretenimento;
religiosa (educação -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.:
818381116 FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE REGISTROS
ANTERIORES DE N°(S) 830000836 902804987,
AINDA NÃO REGISTRADOS, CONSIDERADOS
IGUALMENTE COLIDENTES COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ
No.902866753 16/08/2010
241
Tit.MINISTÉRIO BOA SEMENTE - IGREJA EM
CÉLULAS (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05263361000144
*825920396
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902866788 16/08/2010
Tit.LC&K COMERCIO DE ESQUADRIAS,
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA
CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09336278000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LCK Comércio

351

CFE(4) 26.4.18-19; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
COMÉRCIO.
Procurador: EDEMAR SOARES ANTONINI
No.902866796 16/08/2010
351
Tit.TERRAPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04684823000134

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 609

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MINERPLANT

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MRCROWLEY

CFE(4) 26.11.12; 27.5.1
NCL(9)
01
cianamida
de
cálcio
[fertilizante];composto
orgânico
destinado
à
adubação; adubo para agricultura; substratos para
cultivo fora do solo [agricultura];turfa [fertilizante];sais
[fertilizantes];melhoramento de solos (produtos
químicos para -);terra para cultivo; superfosfatos
[fertilizantes];adubo composto; adubos nitrogenados;
bário (adubo orgânico de-);fertilizantes; fosfatos
[fertilizantes];cianamida de cálcio [adubo];terra
vegetal; horticultura (substâncias químicas para -),
exceto fungicidas, herbicidas, inseticidas e
parasiticidas;
escórias
[fertilizantes];fertilizantes
(preparações -);cloreto de cal [adubo];uréia
[fertilizante];agricultura (substâncias químicas para ), com exceção dos fungicidas, herbicidas,
inseticidas e parasiticidas; algas [fertilizantes]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PLANT".
Procurador: SANDRA MARIA PEREIRA DOS
ANJOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário incluído nesta classe.
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"INCLUÍDO NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 25 REIVINDICADA.
Procurador: WANDERLEI CARDOSO

No.902866869 16/08/2010
100
Tit.IGREJA EVANGELICA ATALAIA DO DEUS VIVO
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10483076000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FM VOZ ATALAIA

No.902866834 16/08/2010
090
Tit.R. N. RESTAURANTE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12008063000173
*APRESENTE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS
SIGNATÁRIOS, COMPROVANDO QUE TÊM
PODERES PARA REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: ANTONIO SERGIO MUCCI
No.902866842 16/08/2010
Tit.TRIBO INDUSTRIAL LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03750888000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MRCROWLEY

351

No.902866800 16/08/2010
351
Tit.A7 TELECOM LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05221579000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A7 TELECOM
NCL(9) 37 instalação e conserto de telefone;
instalação e conserto de telefone[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TELECOM".
Procurador: ANTONIO CARLOS BRASIL
FIORAVANTE PIERUCCINI
No.902866818 16/08/2010
100
Tit.IGREJA EVANGELICA ATALAIA DO DEUS VIVO
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10483076000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FM ATALAIA DO DEUS VIVO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 38 satélite (transmissão por -);radiodifusão
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.:
818381116 FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE REGISTROS
ANTERIORES DE N°(S) 828858101 828858160,
AINDA NÃO REGISTRADOS, CONSIDERADOS
IGUALMENTE COLIDENTES COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário incluído nesta classe.
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"INCLUÍDO NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 25 REIVINDICADA.
Procurador: WANDERLEI CARDOSO

No.902866877 16/08/2010
351
Tit.A7 TELECOM LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05221579000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A7 TELECOM
NCL(9) 35 representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico[
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TELECOM".
Procurador: ANTONIO CARLOS BRASIL
FIORAVANTE PIERUCCINI
No.902866885 16/08/2010
351
Tit.HITS INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09622347000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JAZZ E CO

No.902866850 16/08/2010
351
Tit.HITS INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09622347000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JAZZ E CO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 38 radiodifusão; satélite (transmissão por -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.:
830000828, 818381116 FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DOS
PEDIDOS DE REGISTROS ANTERIORES DE N°(S)
828858101 828858160, AINDA NÃO
REGISTRADOS, CONSIDERADOS IGUALMENTE
COLIDENTES COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ
No.902866826 16/08/2010
Tit.TRIBO INDUSTRIAL LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03750888000178

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
E CO.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 botas *;calçados *;alpercatas; chinelo
[vestuário comum];coturno; sandálias; botinas;
galochas; chuteira
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
E CO.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

No.902866893 16/08/2010
Tit.TRIBO INDUSTRIAL LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03750888000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JANET

351
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No.902867016 16/08/2010
Tit.ROMARA CRISTINA MATTEDI SILVA ME.
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06993438000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SORVETERIA SABOR DA FRUTA

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário incluído nesta classe.
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"INCLUÍDO NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 25 REIVINDICADA.
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.902866907 16/08/2010
351
Tit.TONELLO DA SILVA & HOFFMANN LTDA E
CNPJ (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05686051000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BATERIAS HELETROL

CFE(4) 5.3.14; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 05 spray anti-pulga para animal; herbicidas;
bacterianos (venenos -);tabaco (extratos de -)
[inseticidas];antifúngico;
bactericida;
baraticida;
germicidas; lesmas (preparações para exterminar );moscas (produtos para destruir -);animais nocivos
(preparações para destruir -);insetos (repelentes
contra -);fungos corrosivos (preparações para
destruir -);fungicidas; repelente de peste; pasta
aderente para capturar e matar ratos (ompi);brinco
inseticida para animal; preparações para destruir
ervas daninhas; venenos; vela impregnada com
substância
química
repelente
de
inseto
;parasiticidas; inseticidas; larvas (produtos para
exterminar -);ratos (veneno para -);raticida
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.902866958 16/08/2010
Tit.NOVA ALIANÇA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11623945000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NOVA ALIANÇA

100

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 bar (serviços de -);lanchonetes; autoserviço (restaurantes de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "SORVETERIA" E "SABOR DA
FRUTA".
Procurador: CARLOS ALBERTO RIZZO
No.902867059 16/08/2010
351
Tit.SYSTÈME TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08726286000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MIDIA FONE

CFE(4) 26.1.19; 27.5.1
NCL(9) 09 bateria elétrica, termoelétrica, inclusive
para veículo ;baterias elétricas para veículos
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
BATERIAS.
Procurador: MARI LOURDES MACHADO GUERRA
No.902866923 16/08/2010
351
Tit.METRÓPOLE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
- ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05334667000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: METRÓPOLE MARMORES E GRANITOS
NCL(9) 40 esmerilhamento
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
MARMORES E GRANITOS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902866931 16/08/2010
351
Tit.ENGETESTE SERVICOS TECNICOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11950388000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ENGETESTE
NCL(9) 42 engenharia; estudos para projetos
técnicos; engenharia eletrônica [projeto de -];controle
de qualidade; projeto de engenharia de qualquer
natureza; assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia; engenharia elétrica [projeto de ];perícia técnica na área de engenharia; calibragem
[medição]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902866940 16/08/2010
Tit.DOMINUS QUÍMICA LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07694393000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NATUREBA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 engenharia; consultoria em arquitetura
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG
824595262.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902866974 16/08/2010
Tit.DAMIAO DE SOUZA CIPRIANO (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10377310000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POINT DOS CARTUCHOS

351

351
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -);comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório; industrial ou
comercial (assessoria em gestão -);comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "POINT DOS CARTUCHOS".
Procurador: ULISSES SOARES

CFE(4) 16.1.11
NCL(9) 38 telefonia (serviços de -);telefonia (serviços
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];correio,
transmissão de mensagem; correio, transmissão de
mensagem[ informação, assessoria, consultoria
];serviços de correio de voz; serviços de correio de
voz[
informação,
assessoria,
consultoria
];informações sobre telecomunicação; informações
sobre telecomunicação[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
comunicação no campo áudio visual; assessoria,
consultoria e informação em comunicação no campo
áudio visual[ informação, assessoria, consultoria
];consultoria referente a implantação, operação,
gerenciamento
e
suporte
de
redes
de
telecomunicações e suas configurações; consultoria
referente a implantação, operação, gerenciamento e
suporte de redes de telecomunicações e suas
configurações[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
telecomunicações;
assessoria,
consultoria
e
informação em telecomunicações[ informação,
assessoria, consultoria ];teleconferência (serviços de
-);teleconferência (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];computador (comunicação
por terminais de -);computador (comunicação por
terminais de -)[ informação, assessoria, consultoria
];serviços de comunicação para a transmissão de
uma transação eletrônica de um estabelecimento até
uma
central
de
processamento
[telecomunicação];serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação][
informação,
assessoria,
consultoria ];telefone (comunicações por -);telefone
(comunicações por -)[ informação, assessoria,
consultoria ];telecomunicações (informações sobre -
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);telecomunicações
(informações
sobre
-)[
informação, assessoria, consultoria ];computador
(transmissão de mensagens e de imagens por meio
de-);computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-)[ informação, assessoria,
consultoria ];transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador; transmissão de
mensagens e de imagens por meio de computador[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria
consultoria e informação em telecomunicação;
assessoria
consultoria
e
informação
em
telecomunicação[
informação,
assessoria,
consultoria
];mensagem
(transmissão
de
);mensagem (transmissão de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];telechamadas (serviços de ) [rádio, telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica];telechamadas (serviços de -) [rádio,
telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica][ informação, assessoria, consultoria
];comunicação por redes de fibra óptica;
comunicação por redes de fibra óptica[ informação,
assessoria, consultoria ];comunicações por telefone;
comunicações por telefone[ informação, assessoria,
consultoria]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo dos elementos
nominativos.
Procurador: BRAGA E BRAGA ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902867075 16/08/2010
090
Tit.MADAME VALENTINE COMERCIO DE
CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12350598000128
*APRESENTE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA
SIGNATÁRIA, COMPROVANDO QUE A MESMA
TEM PODERES PARA REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: ELISABETH ALENCAR FUCIDJI
No.902867083 16/08/2010
351
Tit.TERRAPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04684823000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MASTERPLANT

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 01 agricultura (substâncias químicas para -),
com exceção dos fungicidas, herbicidas, inseticidas
e parasiticidas; horticultura (substâncias químicas
para -), exceto fungicidas, herbicidas, inseticidas e
parasiticidas;
algas
[fertilizantes];sais
[fertilizantes];terra
para
cultivo;
escórias
[fertilizantes];fertilizantes
(preparações
-);bário
(adubo orgânico de-);substâncias químicas para
agricultura, exceto fungicidas, herbicidas, inseticidas
e parasiticidas; terra vegetal; fertilizantes; cloreto de
cal
[adubo];fosfatos
[fertilizantes];adubos
nitrogenados; cianamida de cálcio [adubo];uréia
[fertilizante];melhoramento de solos (produtos
químicos para -);adubo composto; cianamida de
cálcio [fertilizante];turfa [fertilizante];adubo para
agricultura; superfosfatos [fertilizantes]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PLANT", ISOLADAMENTE.
Procurador: SANDRA MARIA PEREIRA DOS
ANJOS

No.902867091 16/08/2010
Tit.OAKLEY, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0211770

351

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OAKLEY TRUE DIGITAL
NCL(9) 09 estojos de óculos; óculo para prática de
tiro ao alvo; viseiras antiofuscantes; cordões para
óculos [pincenê]; correntes para óculos; óculos
(lentes de -); pincenê (armações para -); lentes
corretivas
[óptica];
lentes
ópticas;
óculos
antiofuscantes; caixa [estojo] para guardar lentes;
objetivas [lentes] [óptica]; ópticos (instrumentos e
aparelhos -); óculos de natação (ompi); óculos;
pincenê; óculo para guiar moto e ciclo; armações de
óculos; viseira de proteção; óculos de sol; óculos
para esportes; estojos para pincenê.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
TRUE DIGITAL.
Procurador: GOMES CANEDO, BARBOSA E
SUZUKI ADVOGADOS
No.902867105 16/08/2010
090
Tit.MADAME VALENTINE COMERCIO DE
CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12350598000128
*APRESENTE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA
SIGNATÁRIA, COMPROVANDO QUE A MESMA
TEM PODERES PARA REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: ELISABETH ALENCAR FUCIDJI
No.902867113 16/08/2010
Tit.CERVEJARIA BELCO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45426798000176
*PEDS. 829316280, 829316299, 901335576,
902636367, 902689860
Procurador: AUGUSTO CESAR FORTUNA

241

No.902867121 16/08/2010
Tit.OAKLEY, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0211770
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OAKLEY TRUE DIGITAL

351

CFE(4) 26.1.3; 27.5.1
NCL(9) 09 óculos antiofuscantes; óculos de sol;
óculos de natação (ompi);viseiras antiofuscantes;
objetivas [lentes] [óptica];óculo para prática de tiro
ao alvo; correntes para óculos; pincenê;cordões para
óculos [pincenê];lentes corretivas [óptica];óculos
(lentes de -);óculos para esportes; caixa [estojo] para
guardar lentes; armações de óculos; estojos para
pincenê;lentes ópticas; pincenê (armações para );estojos de óculos; óculo para guiar moto e ciclo;
viseira de proteção; óculos; ópticos (instrumentos e
aparelhos -)
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
TRUE DIGITAL.
Procurador: GOMES CANEDO, BARBOSA E
SUZUKI ADVOGADOS
No.902867130 16/08/2010
Tit.CERVEJARIA BELCO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45426798000176
*PEDS. 829316280, 829316299, 901335576,
902636367, 902689860
Procurador: AUGUSTO CESAR FORTUNA

pele, orgânico, inorgânico e sintético; cremes para
clarear pele; batons para os lábios; cabelos
(preparações para ondular -);tinturas para os
cabelos; sais de banho, exceto para uso medicinal;
perfumes; desodorantes para uso pessoal; laquê
para
cabelos;
antitranspirante
(sabonete
);odorizadores de uso pessoal; tinturas cosméticas;
lápis para uso cosmético; lenços impregnados com
loções
cosméticas;
água
de
colônia;
antitranspirantes [produtos de toalete];condicionador
[cosmético];adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; talco para toalete; varetas de incenso;
pulverizadores para perfumar hálito; loções para uso
cosmético; cílios postiços; cosméticos (estojos de );água oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético;
pomadas
para
uso
cosmético;
cosméticos; sabonetes; xampus; produto para
limpeza e hidratação da pele não medicamentoso;
pó para maquiagem; colorantes para toalete; leites
de limpeza para toalete; bronzeadoras (preparações
-) [cosméticos];toalete (produtos de-);unhas postiças;
loções pós-barba; neutralizadores (produtos -) para
permanentes nos cabelos; filtros solares; sabonete
desodorante; cremes cosméticos; esmalte para as
unhas
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.902867156 16/08/2010
351
Tit.OAKLEY, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0211770
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OAKLEY DUAL-PERIPHERAL
TECHNOLOGY
NCL(9) 09 óculos para esportes; óculos de natação;
armações de óculos; pincenê (armações para -);
óculo para prática de tiro ao alvo; óculos de sol;
caixa [estojo] para guardar lentes; objetivas [lentes]
[óptica]; óculo para guiar moto e ciclo; viseira de
proteção; viseiras antiofuscantes; pincenê; cordões
para óculos [pincenê]; lentes corretivas [óptica];
ópticos (instrumentos e aparelhos -); estojos de
óculos; estojos para pincenê; correntes para óculos;
lentes ópticas; óculos; óculos antiofuscantes.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
DUAL-PERIPHERAL TECHNOLOGY.
Procurador: GOMES CANEDO, BARBOSA E
SUZUKI ADVOGADOS
No.902867164 16/08/2010
090
Tit.MADAME VALENTINE COMERCIO DE
CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12350598000128
*APRESENTE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA
SIGNATÁRIA, COMPROVANDO QUE A MESMA
TEM PODERES PARA REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: ELISABETH ALENCAR FUCIDJI
No.902867172 16/08/2010
351
Tit.TREM BAUM GASTRONOMIA & ARTESANATO
LTDA. ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12144155000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VENDA MINEIRA CAFÉ & OUTRAS
DELÍCIAS

241

No.902867148 16/08/2010
351
Tit.WYNCOAT INVESTMENT LTD (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5250439
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEXY TOWN
NCL(9) 03 produtos para remover a pintura; loções
capilares; maquiagem para o rosto; óleos para uso
cosmético; produtos depilatórios; creme, pasta e
líquido rejuvenescedor, protetor e para limpeza da

CFE(4) 5.5.21; 25.1.5; 27.5.1
NCL(9) 43 cyber-café [restaurante];bufê (serviço de );cafeterias; lanchonetes; restaurantes; cafés
[bares];cantinas; bar (serviços de -);restaurantes de
auto-serviço
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES 'VENDA' E 'CAFÉ & OUTRAS
DELÍCIAS'.
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.902867180 16/08/2010
Tit.DIEGO NAVARRETTE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24904897803
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOPET

351

CFE(4) 3.1.6; 3.1.8,16
NCL(9) 42 computadores (projeto de sistema de );computadores (projeto de sistema de -)[ informação
];análise e processamento de dados [serviço de
informática];sites de busca [fornecimento de
mecanismos de busca na internet];tratamento de
informação/dados [serviço de informática];tratamento
de informação/dados [serviço de informática][
informação ];fornecimento de mecanismos de busca
para a internet; software de computador (elaboração
[concepção] de-);serviços de engenharia e
planejamento no campo de redes de informação e
comunicações;
serviços
de
engenharia
e
planejamento no campo de redes de informação e
comunicações[ informação ];serviços de análise de
processamento
de
dados
[serviço
de
informática];serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática][ informação
];banco de dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática];software de computador (atualização de
-);projeto de sistema de computador; projeto de
sistema de computador[ informação ];suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados; criação de
homepage; criação de homepage[ informação
];armazenagem eletrônica de dados; análise de
suporte e sistema [serviço de informática].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902867199 16/08/2010
241
Tit.EXPRUDIU PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09328419000141
*DEF.NOTIF. 902451774.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902867202 16/08/2010
351
Tit.GRUPO MUSICAL OS GAROTOS DE OURO
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92146265000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA G.D.O DO FORRÓ GAROTOS DE
OURO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 shows (produção de -);shows (produção
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];fã clube;
fã clube[ informação, assessoria, consultoria

];televisão e rádio (produção de programas de );televisão e rádio (produção de programas de -)[
informação, assessoria, consultoria ];gravações
musicais
em
vhs/dvd/cd
(serviços
de
estúdio);gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços
de estúdio)[ informação, assessoria, consultoria
];organização de bailes; organização de bailes[
informação,
assessoria,
consultoria
];vídeos
(produção de -);vídeos (produção de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];conjunto musical (serviços
de -) [serviços de entretenimento];conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento][
informação, assessoria, consultoria ];banda de
música [serviços de entretenimento];banda de
música [serviços de entretenimento][ informação,
assessoria, consultoria ];rádio e televisão (produção
de programas de -);rádio e televisão (produção de
programas de -)[ informação, assessoria, consultoria
];dublagem; dublagem[ informação, assessoria,
consultoria ];produção de shows; produção de
shows[
informação,
assessoria,
consultoria
];televisão (programas de entretenimento de );televisão (programas de entretenimento de -)[
informação, assessoria, consultoria ];composição
musical (serviços de -);composição musical (serviços
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];espetáculos (serviços de -);espetáculos (serviços
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];espetáculos ao vivo (apresentação de );espetáculos ao vivo (apresentação de -)[
informação,
assessoria,
consultoria
];rádio
(programas
de
entretenimento
de
-);rádio
(programas de entretenimento de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];grupo musical; grupo
musical[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BANDA DO FORRÓ"
Procurador: JOANE RAQUEL NUNES DA SILVA
No.902867210 16/08/2010
351
Tit.ISABELLA GOUVEA NUNES GALVAO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32477754807
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Pink & Bella

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 20 encosto de espuma; travesseiros; colchão
não elétrico; poltronas; rolos de cama [travesseiros];
sofás; sofá-cama; cadeira ou poltrona [mobiliário];
colchões incluídos nesta classe; bancos [móveis].
Procurador: PAULO JOSÉ LUNKES
No.902867253 16/08/2010
100
Tit.MARTINHO CÉSAR PEREIRA JUBRAEL
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77505000730
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Produto
NCL(9) 25 aventais [vestuário];bolsos para roupas;
capuzes [vestuário];dólmã [veste militar];malhas
[vestuário];uniformes; casacos [vestuário];camisas;
guarda-pós; blazers [vestuário];camisa (punho de );camisetas; coletes; jaquetas; camisas (palas para );saias; artigos de malha [vestuário];bermudas;
bonés; macacões; calças compridas; capotes
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902867288 16/08/2010
351
Tit.AHEAD APS COMERCIO E SERVIÇOS LTDAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05496811000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KARAKOL
NCL(9) 09 periféricos de computador; computador
(periféricos de -)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902867318 16/08/2010
Tit.GUOYANG LI (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7543174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QIFENG

351

CFE(4) 3.1.8,16
NCL(9) 31 cães (biscoitos para -);animais de
estimação (alimentos para -);objetos comestíveis
para mascar para animais; biscoitos para cães;
bebidas para animais de estimação; ração para
animal; animais (objetos comestíveis para mascar
para -);alimentos para animais de estimação
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902867237 16/08/2010
351
Tit.TEREZA COSTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
COLCHÕES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12078712000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SOMNUFLEX

CFE(4) 15.7.1; 26.2.5; 26.5.10; 27.5.1
NCL(9) 07 motores, exceto para veículos terrestres;
passar roupa (máquinas para -);fiação (máquinas
para -);máquinas para indústria têxtil; calandras
[supercalandras];couro (máquinas para trabalhar );tricotar (máquinas para -);máquina de overloque de
uso doméstico; transportadores pneumáticos;
bobinas de tear [carretéis];calandras rotativas
portáteis para tecidos; couro (máquinas para
adelgaçar -);saltos (máquinas para fazer -);máquina
de costura e de overloque para uso industrial;
teares; costura (máquinas para -);hidráulicas
(motores e máquinas -);rotativas (calandras -)
portáteis para tecidos; carretéis de tear
Procurador: GEORGE AFONDOPULOS JUNIOR
No.902867334 16/08/2010
351
Tit.ENVEMO EMPRESA NACIONAL DE VEICULOS
E MOTORES LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12377657000151
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ENVEMO
NCL(9) 12 veículos elétricos; carros; motores de
tração; motores elétricos para veículos terrestres;
motores para veículos terrestres; carrocerias de
automóvel; carrocerias; motocicletas; motores de
propulsão para veículos terrestres; automóveis;
spoilers de fibra e plástico para automóveis
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902867342 16/08/2010
351
Tit.THAIS ESCOBAR FERRAZ COSTA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11628058897
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: joalheria leve
NCL(9) 14 paládio; penduricalhos [jóias e
bijuterias];pérolas
de
ambroide
[âmbar
prensado];rutênio; ágatas; âmbar amarelo (jóias e
bijuterias de -);chaveiros de bijuteria; gravatas
(alfinetes de -);cristal em bruto; contas de ouro para
jóia;
bracelete
de
qualquer
material
[jóia/bijuteria];prata fiada; prata semitrabalhada ou
batida; prendedores de gravatas; anéis [jóias e
bijuterias];brincos; correntes de relógios; estatuetas
de metal precioso; joalheria / bijuteria (artigos de );ligas de metal precioso; medalhões [jóias e
bijuterias];metais preciosos não trabalhados ou
semitrabalhados; turquesa [pedra preciosa];rubi;
camafeu
(broche);argola
de
uso
pessoal
[bijuteria];brilhante [jóia];pedras preciosas (imitações
de -);platina [metal];ródio; broches [jóias e
bijuterias];fios de metal precioso [jóias e
bijuterias];metal precioso (estatuetas de -);topázio;
chaveiros para uso pessoal [exceto tipo
carteira];contas
de
madeira
para
bijuteria;
balangandã [ornamento ou amuleto, ordinariamente
de metal, em forma de figa, medalha, pendente de
broche, argola ou pulseira];pedras para meditação;
ouro, não trabalhado ou batido; preciosas (imitações
de pedras -);colares [jóias e bijuterias];emblemas de
metal precioso; gravatas (prendedores de -);jóias e
bijuterias de âmbar amarelo; lingotes de metais
preciosos;
lápis-lazúli
[lazurita=pedra
ornamental];ouro (fios de -) [joalheria];pedras
semipreciosas; pulseiras [jóias e bijuterias];bustos de
metal precioso; metal precioso (fios de -) [jóias e
bijuterias];tornozeleira (jóia/bijuteria);safira; águamarinha; alexandrita [pedra preciosa];pérolas [jóias e
bijuterias];caixas de metal precioso; cloisonné [jóias
e bijuterias];correntes [jóias e bijuterias];ônix;
turmalina [pedra preciosa];ametista; botton/broche;
jóias (caixas para -);abotoaduras; arte (objetos de -)
de metal precioso; berloques [jóias e bijuterias];cobre
(fichas
de
-);diamantes;
espinélio
[pedras
preciosas];estátuas de metal precioso; fichas de
cobre; medalhas; moedas; caixas para jóias; pedras
preciosas; prata (fios de -);adereços de prata;
adereços [jóias e bijuterias];amuletos [jóias e
bijuterias];bijuteria / joalheria (artigos de );esmeralda; tarraxa para brinco ;tiara; coral para
manufatura de jóia
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'JOALHERIA'.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902867350 16/08/2010
351
Tit.RENATO CARLOS SOIER (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66373341000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VALOR VERDE
NCL(9) 44 assessoria consultoria e informação na
área agrícola; assessoria consultoria e informação
na área agrícola [ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação
em
agrimensura
de
fazendas;
assessoria,
consultoria e informação em agrimensura de
fazendas [ informação, assessoria, consultoria ];
recuperação de plantas (cultura de plantas);
recuperação de plantas (cultura de plantas) [
informação, assessoria, consultoria ]; horticultura
[serviço
agropecuário];
horticultura
[serviço
agropecuário] [ informação, assessoria, consultoria ];
preparação de terra; preparação de terra [
informação, assessoria, consultoria ]; horticultura;
horticultura [ informação, assessoria, consultoria ];
pulverização
[agropecuária];
pulverização
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[agropecuária] [ informação, assessoria, consultoria
]; fertilização in vitro; fertilização in vitro [ informação,
assessoria, consultoria ]; fertilizantes e outras
substâncias químicas agrícolas (aspersão, aérea ou
de superfície, de -); fertilizantes e outras substâncias
químicas agrícolas (aspersão, aérea ou de
superfície, de -) [ informação, assessoria, consultoria
];
produção
de
coberturas
reprodutivas,
reprodutores, matrizes, embriões, de sêmen,
produtos genéticos e de reprodução de gado bovino
e produtos agropecuários; produção de coberturas
reprodutivas, reprodutores, matrizes, embriões, de
sêmen, produtos genéticos e de reprodução de gado
bovino e produtos agropecuários [ informação,
assessoria, consultoria ]; projeto paisagístico; projeto
paisagístico [ informação, assessoria, consultoria ];
aqüicultura; aqüicultura [ informação, assessoria,
consultoria ]; viveiros de plantas; viveiros de plantas [
informação, assessoria, consultoria ]; hospital para
plantas; hospital para plantas [ informação,
assessoria, consultoria ]; manutenção de plantas
[cultura de plantas]; manutenção de plantas [cultura
de plantas] [ informação, assessoria, consultoria ].
Procurador: FERNANDO DIAS BAIÃO & GERALDO
ROBERTO RODRIGUES
No.902867369 16/08/2010
351
Tit.ENVEMO EMPRESA NACIONAL DE VEICULOS
E MOTORES LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12377657000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ENVEMO
NCL(9) 42 concepção de protótipo [elaboração de
projeto]; concepção de protótipo [elaboração de
projeto][ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informação em software[
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informações no campo de processos
tecnológicos[ informação, assessoria, consultoria ];
engenharia[ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação[ informação, assessoria, consultoria ];
engenharia de automóvel [projeto de -]; engenharia
de automóvel [projeto de -][ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria consultoria, informação e
assistência em pesagem e em metrologia[
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia[
informação, assessoria, consultoria ]; consultoria em
hardware de computador; consultoria em hardware
de computador[ informação, assessoria, consultoria
]; análise de sistemas [informática]; análise de
sistemas [informática][ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação
sobre desenvolvimento de produtos[ informação,
assessoria, consultoria ]; serviços prestados por
órgão fiscalizador da profissão, a saber, avaliação
de serviços profissionais, no intuito de medir a
conformidade
destes
serviços
às
normas
profissionais vigentes; serviços prestados por órgão
fiscalizador da profissão, a saber, avaliação de
serviços profissionais, no intuito de medir a
conformidade
destes
serviços
às
normas
profissionais vigentes[ informação, assessoria,
consultoria ]; aluguel de software de computador;
aluguel de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ]; serviços de engenharia e
planejamento no campo de redes de informação e
comunicações;
serviços
de
engenharia
e
planejamento no campo de redes de informação e
comunicações[ informação, assessoria, consultoria ].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902867377 16/08/2010
Tit.FRANCISCO CARLOS GIL DE OLIVEIRA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11132128889
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Portal do Gás de Cozinha

CFE(4) 19.19
NCL(9) 35 publicidade; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PORTAL DO GÁS DE COZINHA"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902867407 17/08/2010
351
Tit.IMPERIAL COMÉRCIO DE PARAFUSOS
FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01716186000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IMPERIAL FERRAMENTAS

CFE(4) 26.11.12; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de tubos metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de cabos e fios de metal comuns não
elétricos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de serralharia; comércio (através de
qualquer meio) de cordas e fios; comércio (através
de qualquer meio) de máquinas ferramentas;
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos
manuais
(propulsão
muscular);comércio (através de qualquer meio) de
borracha; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "FERRAMENTAS"
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA
No.902867431 17/08/2010
Tit.PIERRI - COMÉRCIO DE ARTIGOS DO
VESTUÁRIO LTDA ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12124463000225
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SANT´APOLLINARE

351

CFE(4) 24.1.9; 26.4.16; 27.5.1

100
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NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de roupas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
830302174.
Procurador: O PRÓPRIO.

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Acorda Brasil
NCL(9) 35 propaganda; propaganda[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL".
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902867440 17/08/2010
351
Tit.G.A. DE ARRUDA & CIA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06220631000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECL ELETROCAF

No.902867520 17/08/2010
351
Tit.KA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS
LTDA, EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02799359000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KA EMBALAGENS

(aguardente de -);bebidas alcoólicas contendo
frutas; coquetéis *;essências alcoólicas; frutas
(bebidas
alcoólicas
contendo
-);hidromel
[mulso];mulso
[hidromel];saquê;cidra
bebida
alcoólica [cf. sidra];bebida energética alcoólica
Procurador: AGUIAR & COMPANHIA S/C
LTDA(ALTERADO PARA: AGUIAR & COMPANHIA
LTDA)
No.902867571 17/08/2010
090
Tit.GMD SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04108008000127
*APRESENTE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO
SIGNATÁRIO, COMPROVANDO QUE ESTE TEM
PODERES PARA REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: MERCOSUL ASS CONS
EMPRESARIAL P/ AMERICA DO SUL SC LTDA
No.902867598 17/08/2010
351
Tit.CANO & BENITEZ LTDA EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07753408000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMAB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1
NCL(9) 35 representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de secagem; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas distribuidoras automáticas; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
cozimento; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
pesagem; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas de calcular; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de distribuição de água;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de ventilação; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos de medição; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
[lâminas] de barbear; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de controle
(inspeção).
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.902867466 17/08/2010
Tit.CELSO PIRES MARTINS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25168819672
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: XBYRIO

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 solas para calçados; calçados *;calçados
em geral *
Procurador: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
No.902867474 17/08/2010
Tit.MAURÍCIO EDUARTE PEREIRA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03339128960

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 matérias plásticas para modelar;
embalagens de papel ou plástico
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EMBALAGENS"
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902867547 17/08/2010
351
Tit.KA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS
LTDA, EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02799359000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KA EMBALAGENS

CFE(4) 7.1.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902867601 17/08/2010
351
Tit.CANO & BENITEZ LTDA EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07753408000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COMAB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas
para embalagem
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EMBALAGENS"
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902867563 17/08/2010
351
Tit.GIONTAS HOLDINGS LIMITED (CY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7542283
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GIONTAS
NCL(9) 33 extratos alcoólicos; gim; rum; vinho de
fruta;
aguapé;bebidas
alcoólicas
[exceto
cerveja];mosto de pêra [vinho de pêra];quirche
[kirsch];sidra;
pó
para
caipirinha;
brandy
[bebida];aguardente destilada de vinho ou de suco
de frutas; alcoólicas (bebidas -) [exceto cerveja];anis
[licor];araca
[áraque];áraque
[araca];bebidas
destiladas; curaçau; destiladas (bebidas -);vodca;
bebida fermentada alcoólica; aguardente de arroz;
digestivos [licores e destilados];extratos de fruta
[alcoólicos];vinho;
absinto
[bebida
alcoólica];aperitivos *;destiladas [bebidas alcoólicas]
[espirituosas];licores; menta (licores de -);amargas
(bebidas -);uísque; essência alcoólica para fabricar
bebidas; algália [licor];anisete [licor de anis];arroz

CFE(4) 7.1.25; 27.5.1
NCL(9) 19 feltro para construção; lápides [pedras
funerárias];pedra calcária; pedras de construção;
pedras refratárias; postes não metálicos; suportes
não metálicos para afixação de anúncios; tijolos;
traves [vigas] não metálicas; tufo [calcário];duto para
água, gás ou ar comprimido [metálico];móvel em
cimento ou concreto; prateleira [construção];alcatrão;
amianto (argamassa de -);ardósia (pó de -);ardósias
para telhados; arenito para construção; cré para
construção [calcário, argila];cumeeira de telhado não
metálica; caldeira [estrutura];aviários não metálicos
[estruturas];calhas não metálicas; concreto; escórias
[materiais de construção];estatuetas de pedra,
concreto ou mármore; cimento de alto-forno; cimento
de pouzzolane; areia monazítica para construção;
caixa para construção debaixo d`água; materiais de
construção refratários, não metálicos; quartzo;
galinheiros não metálicos; ladrilhos não metálicos
para construção; madeira (pavimentos de -);madeira
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para compensados; molduras não metálicas para
cornijas;
olivina
para
construção;
painéis
sinalizadores não mecânicos, não luminosos e não
metálicos; pedras de escórias; portas não metálicas
*;sílica [quartzo];tijolos (aglutinantes para -);tijolos
(barro para -);vidraças [exceto vidros para janelas de
automóveis];vigamentos
não
metálicos
para
construção; vigas de suporte não metálicas [partes
de escadas];alçapões (tampas não metálicas para );ardósia; vidro para janela de dupla camada para
isolamento térmico e acústico; carpete de madeira;
azulejos não metálicos para construção; balizas não
luminosas e não metálicas; bicicletários não
metálicos; chaminés (tubos de -), não metálicos;
compensados de madeira; concreto (cofragens não
metálicas para -);construção (papel de -);estacas
não metálicas; mesa de cimento ou concreto;
alcatrão esteárico para construção; alizar de janela
de
madeira;
balcão
[varanda
ou
sacada];prolongamentos não metálicos de chaminés;
estuque [gesso] *;forros [revestimentos] não
metálicos para construção; hulha (alcatrão de );janelas (caixilhos para -), não metálicos; lustrosas
(lajes -);madeira manufaturada; molduras para
portas, não metálicas; mosaicos para construção;
pisos não metálicos para construção; placas
comemorativas, não metálicas; placas de cimento;
portais não metálicos; postes não metálicos para
linhas de transmissão de energia elétrica; tacos para
assoalho; telhados (caibros para -);terracota;
travessas não metálicas para estradas de ferro; vidro
de segurança; esquadria não metálica; fasquia de
madeira [pedaço de madeira comprido e estreito;
ripa];arenito (tubos para -);caixão não metálico para
construção sub-aquática; caixilho de madeira; barro
para tijolos; canos não metálicos para calha; canos
para drenagem, não metálicos; chaminés (proteção
para -) não metálica; coberturas não metálicas para
construção; construção (madeira para -);construção
(vidro de -);cornijas (molduras não metálicas para );degraus não metálicos para escadas; escadas não
metálicas; esquadrias para portas, não metálicas;
casa transportável, exceto de metal; estrados, não
metálicos, para pisos; pranchas [madeira para
construção];forçados
(condutos
-)
[não
metálicos];madeira (papelão de pasta de -), para
construções; painéis não metálicos para construção;
parquetes (assoalhos em -);pavimentos lustrosos;
piche [breu];pisos não metálicos; reservatórios de
alvenaria; revestimentos de cimento à prova de fogo;
ripas de telhado; ruas (materiais para construção e
revestimento de -);soleiras não metálicas; tábuas de
assoalho; telhados não metálicos; venezianas não
metálicas; xistos; lã de madeira; lajota; tora de
madeira; fibra sintética para concreto; ralo não
metálico; água (válvulas para encanamentos de -),
não metálicos ou plásticos; areia argentífera; caibros
para telhados; caixilhos não metálicos para
construção;
canos
rígidos
não
metálicos
[construção];caramanchões
[estruturas];chaminés
(chapéus de -), não metálicos; cimento *;concreto
(elementos de -) para construção; construção
(revestimentos não metálicos para -);areia; cano de
cimento ou faiança; aduela [ombreira de porta];argila
para construção; refratários (materiais -);fundição
(moldes não metálicos para -);gesso [gipsita];janelas
não metálicas; lápides não metálicas para túmulos;
madeira para construção; madeira semitrabalhada;
marquises não metálicas para construção; mastros
[postes] não metálicos; parapeitos de lareira;
plataformas
pré-fabricadas
não
metálicas;
revestimento
de
ruas
(materiais
para
);revestimentos de madeira; revestimentos não
metálicos para paredes, para construção; telhados
(coberturas não metálicas para -);telhas não
metálicas; traves não metálicas; treliças não
metálicas; lâmina de madeira; tábua de madeira; tela
não metálica; placa identificadora de logradouro
público não metálica; quadro de janela e porta;
alcatroadas (tiras -), para construção; argamassa;
asfalto (pavimentos de -);caixilho para janela de
correr, exceto de metal; assoalhos em parquetes;
bustos de pedra, concreto ou mármore; calcária
(pedra -);calha (canos não metálicos para );cascalho; cimento (revestimentos de -) à prova de
fogo; cimento de amianto [fibrocimento];construção
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(painéis não metálicos para -);construções não
metálicas; estaca-pranchas não metálicas; estátuas
de pedra, concreto ou mármore; adobe [tijolo seco
ao sol];casa pré-fabricada, exceto de metal;
argamassa de amianto; banco de cimento ou
concreto; manilha; sarjeta [escoadouro];postes
telegráficos não metálicos; purgadores [válvula de
drenagem] não metálicos ou plásticos; estruturas
não
metálicas
para
construção;
gelosias
[venezianas] não metálicas; janelas de batente, não
metálicas; lajes lustrosas; lambris não metálicos;
lambris [madeira];linhas de transmissão de energia
elétrica (postes não metálicos para -);madeira
compensada (folhas de -);mármore; materiais de
construção, não metálicos; monumentos, não
metálicos; portas (painéis não metálicos para );portas sanfonadas não metálicas; silos não
metálicos; tábuas; vidro (granulados de -) para
marcação de estradas; vidro de alabastro; pilastra
não metálica para construção ;alto-fornos (cimento
para -);argila refratária; arte (objetos de -) de pedra,
concreto ou mármore; papel ou papelão alcatroado
para telhado; calcário; betuminosos (produtos -) para
construção; caixas de correspondência, de alvenaria;
cercas não metálicas; condutos forçados [não
metálicos];construção (materiais de -), não
metálicos; construção (papelão para -);dutos não
metálicos para instalações de ventilação e ar
condicionado; caibro para construção; caixa d'água
[reservatório para abastecimento];cimento armado;
alcatrão em bruto de origem vegetal (material de
pavimentação);pranchas não metálicas para saltos;
ramificação (canos não metálicos de -);junco para
construção; lintéis não metálicos; lustrosos
(pavimentos -);madeira moldável; madeira para fazer
utensílios domésticos; madeira serrada; materiais de
reforço não metálicos para construção; oleiro (argila
de -);paliçadas não metálicas; papel de construção;
parquete (tacos de assoalho em -);pedra artificial;
revestimentos não metálicos para paredes e muros;
tacos de assoalho em parquete; tapume de vinil;
telhados (algerozes não metálicos para -);trabalhos
de pedra; vidraças para construção; vidro de
construção; vidro isolante [construção];vigas não
metálicas; vitrais; dreno para construção; duto para
água, gás ou ar comprimido [não metálicos];tira
alcatroada para construção; tira de madeira; tela
protetora para piscina; tela protetora para varanda;
telha de amianto; placas e cavaletes de plástico
usados para sinalização de pedestres; areia para
aquários; areia [exceto areia para fundição];argila
*;asfalto; tubo de plástico pvc [tubos não metálicos
para instalações de água ou esgoto];sanca; parede
divisória não metálica substituível ;bagaços de canade-açúcar (aglomerados de -) [material de
construção];balaústres; blocos não metálicos para
pavimentação; cercaduras não metálicas para
túmulos; cimento (placas de -);cofragens não
metálicas para concreto; cornijas não metálicas;
drenagem (canos para -), não metálicos;
encanamentos não metálicos de água; estacas não
metálicas para amarração; estradas (granulados de
vidro para marcação de -);cobertura para parede e
assoalho; concreto armado; artigo para instalação
hidráulica; bóia para caixa d'água; sarrafo de
madeira ;folhas de madeira compensada; fornalhas
(cimento para -);grade [treliça] não metálica; granito;
lajes não metálicas; molduras não metálicas para
construção; papelão para construção; pedra;
persianas de exterior, não metálicas ou têxteis;
piscinas [estruturas não metálicas];placas não
metálicas para túmulos; poleiros; revestimentos
betuminosos para telhados; revestimentos não
metálicos para construção; revestimentos [materiais
de construção];ripas não metálicas; tetos não
metálicos;
vidros
para
construção
[vidraças];venezianas não metálicas para exteriores;
mosquiteiro [tela não metálica contra insetos
colocada
em
janelas
e/ou
portas];água
(encanamentos não metálicos de -);argamassa para
construção; assoalho (tacos para -);deque não
metálico para piscina ;abrigo pré-fabricado não
metálico; caibros [carpintaria];cal; calcário argiloso;
calhas não metálicas para construção; chaminés não
metálicas; cimento (postes de -);construções
transportáveis não metálicas; divisórias não

metálicas; estradas (folhas e placas de material
sintético para marcação de -);alcatrão de hulha (coal
tar)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902867610 17/08/2010
090
Tit.GMD SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04108008000127
*APRESENTE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO
SIGNATÁRIO, COMPROVANDO QUE ESTE TEM
PODERES PARA REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: MERCOSUL ASS CONS
EMPRESARIAL P/ AMERICA DO SUL SC LTDA
No.902867628 17/08/2010
241
Tit.MASAKAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09373694000187
*PED. 828851190.
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902867636 17/08/2010
Tit.CANO & BENITEZ LTDA EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07753408000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMAB

351

CFE(4) 7.1.25; 27.5.1
NCL(9) 37 construção (informação sobre );construção *;reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou];construção civil (supervisão
de trabalhos de -);construção e reparação de obra
civil
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902867652 17/08/2010
Tit.PINHAL E FERNANDES COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09501580000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Café Pão de Queijo & Cia

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 sanduíches; sorvetes; pãezinhos; rolinhos
primavera; bebidas à base de chá; bebidas à base
de café; bebidas à base de chocolate; bolachas;
empada; esfiha; pão; pizzas; empadão; pudins;
tortas; biscoitos; café; café (bebidas de -) com leite;
bolos; cereais (preparações feitas com -); empadas
[tortas]; panquecas; pastéis [pastelaria]; chá; quibe;
brigadeiro, cajuzinho e quindim; alimentares (massas
-); salgadinho, exceto croquete
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CAFÉ PÃO DE QUEIJO & CIA".
Procurador: SÁVIO FARIA NEVES
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No.902867679 17/08/2010
351
Tit.GIONTAS HOLDINGS LIMITED (CY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7542283
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GIONTAS
NCL(9) 32 garapa [bebida];água litinada; bebidas
efervescentes (pós para -);cerveja não fermentada
[mosto de cerveja];lúpulo (extratos de -) para fabricar
cerveja;
pós
para
bebidas
efervescentes;
salsaparrilha [bebida não-alcoólica];xaropes para
bebidas; pó para milk-shake, exceto à base de leite;
água desmineralizada para beber; aperitivos nãoalcoólicos; frutas (sucos de -);frutas, verduras e
legumes (sucos de -) [bebidas];néctares de fruta
[não-alcoólicos];soro de leite (bebidas à base de );água-de-coco; água gasosa (produtos para fabricar
-);bebidas (preparações para fabricar -);bebidas nãoalcoólicas; leite de amêndoas [bebida];leite de
amendoim
[bebida
não-alcoólica];malte
[cerveja];mosto de malte; orchata; pastilhas para
bebidas
efervescentes;
suco
de
tomate
[bebida];essência não alcoólica para fabricar bebidas
;pó para suco; água potável para beber; água
mineral (produtos para fabricar -);águas minerais
engarrafadas; amêndoas (leite de -) [bebida];cerveja;
extratos de fruta não alcoólicos; fruta (néctares de -)
[não-alcoólicos];mosto; seltz (água de -);sorvetes
(bebidas à base de -);suco de fruta; refrigerante
[bebida];xarope de fruta; guaraná [bebida não
alcoólica];água gasosa; águas [bebidas];bebidas à
base de soro de leite; essências para fabricar
bebidas; mosto de uva [não-fermentado];bebida
fermentada não alcoólica; cerveja de gengibre; fruta
(bebidas não alcoólicas à base de suco de );isotônicas
(bebidas
-);minerais
(águas
-)
engarrafadas; sidra [não-alcoólica];bebida em
xarope; bebida energética não alcoólica; água
mineral [bebida];amendoim (leite de -) [bebida nãoalcoólica];bebidas efervescentes (pastilhas para );gengibre (cerveja de -);xaropes para limonada; milk
shake; cidra bebida não alcoólica [cf. sidra.]
;substância para fazer bebida não alcoólica ;água
de seltz; água de soda; coquetéis não-alcoólicos;
fruta (extratos de -), não alcoólicos; licores (produtos
para fabricar -);limonadas; litinada (água -);nãoalcoólicas (bebidas -);suco de fruta (bebidas não
alcoólicas à base de -);polpa de fruta e de legume
para bebida; xarope para bebida não alcoólica;
achocolatado em pó para bebida; água clorada para
beber
Procurador: AGUIAR & COMPANHIA S/C
LTDA(ALTERADO PARA: AGUIAR & COMPANHIA
LTDA)
No.902867695 17/08/2010
351
Tit.RODOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE
COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05920019000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RODOPLAST

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de veículos; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de aparelhos de locomoção
por terra, por ar ou por água
Procurador: PAULO CESAR MACCARI
No.902867709 17/08/2010

041

Tit.ESCOLA DE CABELEIREIRO MARIA VIEGAS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04322652000101
*REFERENTE AO NOME CIVIL "MARIA VIEGAS".
Procurador: RUSEVELT RIOS MACHADO
No.902867725 17/08/2010
351
Tit.PROCWARE-PROCESSOS E SOFTWARE
LTDA-ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10439626000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Procware PROCESSOS E SOFTWARE

CFE(4) 26.1.3; 27.5.1
NCL(9) 28 jogos *;brinquedos
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902867741 17/08/2010
351
Tit.ENGECARP CONSTRUTORA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05661497000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENGECARP ENGENHARIA

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 42 aluguel de software de computador;
conversão de dados e documentos de suporte físico
para suporte eletrônico; hardware de computador
(consultoria em -);manutenção de software de
computador; assessoria, consultoria e informação no
campo da automação de locais de trabalho; software
de computador (manutenção de -);computadores
(projeto de sistema de -);instalação de software de
computador; assessoria, consultoria e informação no
campo da segurança da informática; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática];banco de dados (aluguel de
servidor de -, para terceiros);banco de dados
(serviços
de
desenvolvimento
de
-)
[informática];projeto de sistema de computadores;
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
criação e manutenção de web sites para terceiros;
elaboração [concepção] de software de computador[
consultoria ];criação de homepage; assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação;
programação
de
computador
[informática];projeto de sistema de computador;
computadores (aluguel de -);conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão
física];dados (recuperação de -) [informática];estudos
para projetos técnicos; pesquisa e desenvolvimento
[para terceiros];análise de suporte e sistema [serviço
de informática];software de computador (aluguel de );software de computador (instalação de );consultoria em hardware de computador;
manutenção (criação e -) de web sites para terceiros;
análise e processamento de dados [serviço de
informática];computação
gráfica
[serviços
de
informática];assessoria, consultoria e informação no
campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros;
tratamento de informação/dados [serviço de
informática];criação de software de computação
gráfica; assistência técnica em software; projetos
técnicos (estudos para -);software de computador
(elaboração [concepção] de-);análise de sistemas
[informática];atualização de software de computador;
computador (duplicação de programas de );duplicação de programas de computador;
assessoria, consultoria e informações no campo de
processos tecnológicos; software de computador
(atualização de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PROCESSOS E SOFTWARE".
Procurador: MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS
No.902867733 17/08/2010
Tit.JOAO RAMAO DOS SANTOS MIRANDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02288247000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MIRANDACDES

351

CFE(4) 7.1.25
NCL(9) 37 construção civil (supervisão de trabalhos
de -);construção civil (supervisão de trabalhos de -)[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENGENHARIA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902867750 17/08/2010
Tit.ESPAÇO SETE - SAÚDE, ESPORTES E
TERAPIAS ESPECIALIZADAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12153135000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EMBALA BEBÊ

351

CFE(4) 3.11.7; 26.1.5; 27.5.1
NCL(9) 25 bebês (cueiros de matérias têxteis para -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'BEBÊ"
Procurador: GRAZIELA D. B. FONSECA
RODRIGUES
No.902867768 17/08/2010
090
Tit.RMF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08721992000158
*REAPRESENTE
ESPECIFICAÇÃO
DOS
SERVIÇOS DE ACORDO COM A NCL(9)
REIVINDICADA E CONFORME OBJETO SOCIAL
DA EMPRESA, UMA VEZ QUE A DECLARADA À
ÉPOCA DO DEPÓSITO POSSUI CARÁTER
GENÉRICO PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO.
CUMPRA NA NCL(9).
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
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No.902867784 17/08/2010
Tit.JOAO RAMAO DOS SANTOS MIRANDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02288247000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MIRANDACDES

351

CFE(4) 26.1.3; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902867792 17/08/2010
Tit.GJ INCORPORAÇÕES LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08458462000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Itacaréville
NCL(9) 37 construção *
Procurador: O PRÓPRIO.

351

No.902867806 17/08/2010
351
Tit.JORGE ANTÔNIO DE MEDEIROS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25137329878
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ISCA VIVA

Tit.FAST CLOSET DECORACOES LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12200998000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAST CLOSET

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 35 importação-exportação (agências de );comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de móveis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "FAST" E "CLOSET".
Procurador: DANILO CÉSAR DE CASTRO
No.902867865 17/08/2010
351
Tit.ALMANARA RESTAURANTES E
LANCHONETES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60909215000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LE TI ST. BARTH'S
NCL(9) 43 restaurantes; bar (serviços de -);cafés
[bares];cafeterias; lanchonetes; cantinas; cyber-café
[restaurante];churrascaria [restaurante];restaurantes
de auto-serviço
Procurador: MARLENE MANZONI RODRIGUES
No.902867881 17/08/2010
351
Tit.TELMA M SILVA MODA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08896930000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALGHARVE
NCL(9) 45 aluguel de roupas; aluguel de trajes a
rigor
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902867890 17/08/2010
100
Tit.VALENTINI & BOSCARDIN COSMETICOS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11476862000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CLINIPEL SPA DAY

CFE(4) 27.5.1-2; 27.5.11,17
NCL(9) 41 banda de música
entretenimento]
Procurador: O PRÓPRIO.

[serviços

No.902867849 17/08/2010
041
Tit.VANI DO BRASIL COMÉRCIO DE PRESENTES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07362659000137
*APRESENTE AOS AUTOS AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA DO TITULAR DE DIREITO PARA
REGISTRO COMO MARCA DO NOME CIVIL
"ANAIS GVANI".
Procurador: ESTRELA S/C LTDA MARCAS E
PATENTES
No.902867857 17/08/2010

351

No.902867911 17/08/2010
351
Tit.FIRSTBRAND ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM MARKETING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05543810000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Althaia
NCL(9) 03 cosméticos; pomadas para uso
cosmético; óleos para uso cosmético; cremes
cosméticos
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.902867938 17/08/2010
Tit.DK DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E
ACESSORIOS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11170426000100
*PED. 810850516
Procurador: JULIO GUIDI LIMA DA ROCHA

241

No.902867954 17/08/2010
351
Tit.PROMOSOUND RESTAURANTE E EVENTOS
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07521357000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FESTA DO RIDÍLOKO

de

No.902867830 17/08/2010
351
Tit.ARTANY MÓVEIS ARTESANAIS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93578250000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AFFARE
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de móveis
Procurador: JULIO CESAR GONÇALVES

[perfumaria];banhos (preparações cosméticas para );barbear (produtos para -);batons para os lábios;
beleza (máscaras de -);cabelos (preparações para
ondular -);loções para uso cosmético; condicionador
[cosmético];cosméticos; esmalte para as unhas;
adesivos (substâncias -) para uso cosmético;
algodão para uso cosmético; antitranspirantes
[produtos de toalete];bergamota (óleo de -);bolos
(flavorizantes
para
-)
[óleos
essenciais];bronzeadoras
(preparações
-)
[cosméticos];cabelos (tinturas para os -);loções
cosméticas (lenços impregnados com -);maquiagem
(produtos para -);menta (essência de -) [óleo
essencial];permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores para -);cera para depilação;
cosméticos (estojos de -);cosméticos para os cílios;
essenciais (óleos -);gorduras para uso cosmético;
lápis de sobrancelhas; algodão para fins cosméticos
(hastes com pontas de -);antitranspirante (sabonete );produtos para remover a pintura; maquiagem (pó
para -);maquiagem para o rosto; menta para
perfumaria; óleos essenciais; perfumes; perfumes de
flores (bases para -);estojo de cosméticos de
brinquedo (com cosméticos reais);gaulteria (óleo de ) [perfumaria];leite de amêndoas para uso cosmético;
erva para banho; loções capilares; maquiagem
(produtos para remover -);produtos depilatórios; talco
para toalete; loções pós-barba; pele (cremes para
clarear a -);pele (produtos cosméticos para cuidados
da -);pó para maquiagem; removedor de cosmético;
cosméticos (estojos de);cremes cosméticos; flores
(extratos de -) [perfumaria];hálito (pulverizadores
para perfumar -);lápis para uso cosmético; água de
cheiro; amêndoas (sabonete de -);aromáticos [óleos
essenciais];argila para estética
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
900476443.
Procurador: ODIVAM PAIM SIQUEIRA

CFE(4) 5.5.19; 27.5.1
NCL(9) 03 filtros solares; adesivos (substâncias -)
para fixar cabelos postiços; água de colônia; alisar
(produtos para -) [engomar];sabonete desodorante;
xampus; óleos para uso cosmético; perfumaria
(produtos de -);acetona (removedor de esmalte de
unhas);desodorante (sabonete -);desodorantes para
uso pessoal; amêndoas (óleo de -);barba (tinturas
para -);sabonete antitranspirante para os pés; sais
de banho, exceto para uso medicinal; preparações
cosméticas para emagrecimento; estojo cosmético
;acetona para uso pessoal; alga [cosmético];cedro
(óleos essenciais de -);esmalte para unhas; jasmim
(óleo de -);leites de limpeza para toalete;
adstringentes para uso cosmético; almíscar

CFE(4) 2.5.1; 2.5.23; 25.12.25; 27.5.1,15
NCL(9) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
divertimento; produção de shows; entretenimento;
teatrais (produções -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FESTA".
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902867962 17/08/2010

351
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Tit.FIRSTBRAND ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM MARKETING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05543810000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Althaia
NCL(9) 05 suplementos alimentares minerais;
suplemento ou complemento alimentar em barra
para uso medicinal; medicamentos para uso
humano; complemento/ suplemento alimentar para
uso medicinal ;suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal; nutricionais
(complementos -) para uso medicinal; suplemento
nutricional [vitaminas ou minerais] para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em líquido para uso medicinal; vitamina e sais
minerais; preparações farmacêuticas; vitaminas
(preparações para -)
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.902867970 17/08/2010
351
Tit.ARTANY MÓVEIS ARTESANAIS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93578250000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AFFARE
NCL(9) 20 balcões; vitrines [móveis];escolar
(mobiliário
-);aparadores
[bufê];arquivos
[móveis];bancadas
de
trabalho;
canapés
[móveis];cômodas com gavetas; móvel modulado;
bancos
[móveis];carrinhos
[mobiliário];mesas
*;móveis para escritório; banquinho [móvel];bufê
[mobiliário];escritório (móveis para -);computadores
(mesas com rodinhas para -);apoio de cabeça
[móveis];armários;
camas
*;móbiles
[decoração];bancadas
de
lavatório
[mobiliário];banqueta
[móvel];carteiras
[móveis];estantes [móveis];balcão [móvel];mobiliário
(peças de -);racks (ingl.)
Procurador: JULIO CESAR GONÇALVES
No.902867997 17/08/2010
Tit.TRAUMATON COM. IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03870824000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: S 14 Implants

351

Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.902868047 17/08/2010
Tit.TRATTO - COMERCIAL EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA.ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09041652000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BYTRATTO

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 sobrancelhas (cosméticos para as );xampus; postiças (unhas -);cosméticos (estojos
de);filtros solares; antitranspirante (sabonete );aromáticos [óleos essenciais];barba (tinturas para );sabonetes; loções capilares; loções para uso
cosmético; clarear (cremes para -) a pele; tinturas
cosméticas; pele (produtos cosméticos para
cuidados da -);lenços impregnados com loções
cosméticas; algodão para uso cosmético; banhos
(preparações cosméticas para -);loções cosméticas
(lenços impregnados com -);maquiagem (produtos
para remover -);óleos para uso cosmético; pedrapomes; pomadas para uso cosmético; postiços
(cílios -);cera para depilação; cosméticos; cremes
cosméticos; maquiagem para o rosto; produtos
depilatórios; cosméticos (estojos de -);cabelos
(preparações para ondular -);esmalte para as unhas;
tinturas para os cabelos; lápis para uso cosmético;
beleza (máscaras de -);bronzeadoras (preparações ) [cosméticos];cabelos (tinturas para os -);unhas
postiças; maquiagem (pó para -);perfumaria
(produtos de -);perfumes; permanentes nos cabelos
(produtos neutralizadores para -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'TRATTO' ISOLADAMENTE.
Procurador: ALFREDO FRANCISCO ALVES
No.902868055 17/08/2010
351
Tit.GJP ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07687928000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GJP DA BAHIA
NCL(9) 43 restaurantes; hotéis
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA

CFE(4) 2.9.22; 28.19
NCL(9) 10 próteses
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'IMPLANTS'
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902868012 17/08/2010
351
Tit.GJP ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07687928000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GJP DA BAHIA
NCL(9) 39 transporte; agências de turismo [exceto
para reservas de hotel]
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902868020 17/08/2010
100
Tit.FIRSTBRAND ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM MARKETING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05543810000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Equaliv
NCL(9) 03 cremes cosméticos; óleos para uso
cosmético;
pomadas
para
uso
cosmético;
cosméticos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
006510213.

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 37 caldeira (limpeza e reparo de );desentupimento e limpeza de cano e tubulação;
manutenção de piscinas; instalação e reparo de
equipamentos
de
aquecimento;
instalação,
manutenção e reparo de máquinas; reparação de
equipamento de gás [serviço de manutenção e
reparo];encanamento (serviços de -);assistência
técnica, consultoria e informação sobre filtros para
piscina; conserto de bomba; calefação (instalação,
reparo e manutenção de equipamentos de - ).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONFORTO", ISOLADAMENTE.
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.902868080 17/08/2010
351
Tit.S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
VIGOR (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61116331000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CIELO
NCL(9) 29 creme de leite; queijos; laticínios; leite;
margarina; frutas (polpa de -);creme batido;
manteiga
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.902868098 17/08/2010
351
Tit.HT-AGRO COMERCIO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09297534000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ORINOCO
NCL(9) 34 fumo para mascar; tabaco ;floco de
tabaco; folha de fumo; fumo de rolo; fumo
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME
No.902868128 17/08/2010
351
Tit.LAVANDERIA DOIS IRMÃOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02823930000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LAVANDERIA DOIS IRMÃOS

No.902868063 17/08/2010
100
Tit.TODO GAS REVESTIMENTOS LTDA EPP
(BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04442959000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLASSE A PISOS E REVESTIMENTOS
NCL(9)
19
revestimentos
[materiais
de
construção];pisos não metálicos
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902868071 17/08/2010
351
Tit.TERMOCONFORTO COMERCIO E
IMPORTACAO DE AQUECEDORES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00092383000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TERMO CONFORTO

CFE(4) 26.1.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 limpeza de roupas; passar roupa a ferro;
roupas (limpeza de -);seco (lavagem a -);lavagem a
seco; lavagem a vapor; roupa (passar -) a ferro;
lavanderia; lavanderia[ informação, assessoria,
consultoria ];repassagem de roupa; lavagem de
roupa; passar roupa a vapor
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LAVANDERIA".
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
No.902868152 17/08/2010
Tit.DEMEDA & DEMEDA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00313021000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

351
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NCL(9) 39 reservas para viagens; agência de
viagem, exceto reserva de hotel; organização de
excursões
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
829279725
Procurador: MARIA LUCIA MOSCA
No.902868209 17/08/2010
351
Tit.FIRSTBRAND ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM MARKETING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05543810000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Althaia

CFE(4) 2.5.23; 2.5.25; 3.7.21; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9)
41
academias
[educação];bibliotecas
[empréstimo de livros];educação física; cursos livres
[ensino];competições desportivas (organização de );educação (serviços de -);exposições (organização
de -) para fins culturais ou educativos; informações
sobre recreação; aulas de ginástica; educação
(informações sobre -) [instrução];empréstimos de
livros [biblioteca];entretenimento [lazer] (informações
sobre -);assessoria, consultoria e informação em
treinamento
[demonstração][ensino];recreação
(provimento de instalações para -);assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução];acampamentos desportivos
(serviços de -);informações sobre educação
[instrução];assessoria, consultoria e informação
ensino; ensino (serviços de -);instrução (serviços de
-);competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];curso de idioma; curso técnico de
formação
Procurador: LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK
No.902868179 17/08/2010
351
Tit.FIRSTBRAND ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM MARKETING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05543810000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Althaia

No.902868284 17/08/2010
351
Tit.GONÇALO SOBRAL DA SILVEIRA JUNIOR ME
(BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11218873000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M MURATTO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 05 complemento/ suplemento alimentar para
uso medicinal ;nutricionais (complementos -) para
uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em barra para uso medicinal; suplementos
alimentares
minerais;
suplemento
nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal; vitamina
e sais minerais; suplemento ou complemento
alimentar em líquido para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em pó para uso
medicinal; medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas; vitaminas (preparações
para -)
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.902868217 17/08/2010
351
Tit.AURICCHIO BARROS EXTRAÇÃO COM AREIA
E PEDRA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67280008000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AB AREIAS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 03 óleos para uso cosmético; pomadas para
uso cosmético; cremes cosméticos; cosméticos
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.902868195 17/08/2010
100
Tit.ROTATUR VIAGENS E TURISMO LTDA. -ME
(BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11465917000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROTATUR VIAGENS E TURISMO

CFE(4) 27.5.1

No.902868241 17/08/2010
100
Tit.S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
VIGOR (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61116331000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOP DECOR BASE
NCL(9) 29 gorduras comestíveis (matérias
gordurosas para fabricação de -);gorduras
comestíveis; creme batido; creme chantilly
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria em gestão de negócios;
assessoria em gestão de negócios[ consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de minérios;
comércio (através de qualquer meio) de minérios[
assessoria, consultoria ];administração comercial;
administração comercial[ informação, assessoria,
consultoria
];administração
de
empresa;
administração de empresa[ informação, assessoria,
consultoria ].
Procurador: VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA
No.902868225 17/08/2010
100
Tit.CLÍNICA BRASIMED LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04269848000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLÍNICA BRASIMED
NCL(9) 44 médicas (clínicas -);oculista (serviços de );consultas médicas [serviços médicos];clínicas
médicas; assistência médica; assistência médica[
informação, assessoria, consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
821207121.
Procurador: GLAUCO ZOLINE

CFE(4) 5.3.11; 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 43 restaurantes; bufê (serviço de -)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902868292 17/08/2010
100
Tit.FIRSTBRAND ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM MARKETING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05543810000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Equaliv

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 03 cosméticos; óleos para uso cosmético;
cremes cosméticos; pomadas para uso cosmético
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
006510213.
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.902868330 17/08/2010
351
Tit.TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53966834003308
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TNG

CFE(4) 3.1.4; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 25 pulôveres; saias; cachecóis; cuecas;
malhas
[vestuário];botas
*;casacos

620 DIRMA – Despachos em Pedidos

[vestuário];gravatas; lenços de pescoço; paletós;
banho (calções de -);camisas; suéteres; bermudas;
calçados *;calças compridas; coletes; vestuário
*;gorros; meias; bonés; capotes; confeccionado
(vestuário
-);parcas;
artigos
de
malha
[vestuário];botinas; jaquetas; macacões; calças;
camisetas
Procurador: MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA
No.902868349 17/08/2010
241
Tit.BIOMA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11795086000102
*PED(S) 826429076, 828354847.
Procurador: CELSO DE CARVALHO MELLO
No.902868357 17/08/2010
100
Tit.S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
VIGOR (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61116331000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOP DECOR BASE
NCL(9)
30
creme
[culinária];massas
[alimentares];engrossar creme batido (preparações
para -);pó para fabricação de doce; massas
alimentares; alimentares (massas -);creme batido
(preparações para engrossar -)
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.902868390 17/08/2010
351
Tit.TRÊS MENINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE CONFEITARIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06813700000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TENDA DO PÃO DE QUEIJO

CFE(4) 26.1.4; 27.1.7; 27.5.1
NCL(9) 30 alimentos farináceos; pãezinhos;
biscoitos; fermento (pão sem -);bolachas; pão;
massas alimentares; sanduíches
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TENDA DO PÃO DE QUEIJO".
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA
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CFE(4) 25.3.1; 27.5.1,4
NCL(9) 02 massa corrida; aglutinantes para tintas;
corantes; tintas *;vernizes *
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"multicor".
Procurador: MARTHOM ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.902868462 17/08/2010
241
Tit.GASPARIN INDUSTRIA E COMERCIO DE
VINHOS LIMITADA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88033139000182
*PED. 900292571.
Procurador: AVAN SERVIÇOS PARA REGISTRO
DE MARCAS E PATENTES LTDA

No.902868527 17/08/2010
Tit.ESPAÇO SETE - SAÚDE, ESPORTES E
TERAPIAS ESPECIALIZADAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12153135000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MISS CUP

100

No.902868470 17/08/2010
351
Tit.TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53966834003308
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TNG

CFE(4) 5.3.6; 27.5.1
NCL(9) 05 menstruação (absorventes higiênicos
para -);menstruação (absorventes internos para );absorvente higiênico; absorventes higiênicos para
menstruação;
absorventes
internos
para
menstruação; absorvente feminino
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
002674467 E 002223910.
Procurador: GRAZIELA D. B. FONSECA
RODRIGUES

CFE(4) 3.7.1; 27.5.1
NCL(9) 25 saias; calçados *;ternos; casacos
[vestuário];malhas [vestuário];pulôveres; sungas;
bonés; botas *;calças compridas; capotes; vestuário
*;cachecóis; gorros; blazers [vestuário];calças;
camisas; confeccionado (vestuário -);bermudas;
camisetas; gravatas; jaquetas; meias; artigos de
malha [vestuário];paletós; banho (calções de );coletes; macacões
Procurador: MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA
No.902868489 17/08/2010
351
Tit.SERFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01822054000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SERFLEX

No.902868527 17/08/2010
170
Tit.ESPAÇO SETE - SAÚDE, ESPORTES E
TERAPIAS ESPECIALIZADAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12153135000176
*PET(WB) 850120079589 DE 29/05/2012, COM
TEOR DE OPOSIÇÃO, POR ESTAR FORA DO
PRAZO LEGAL, DE ACORDO COM O
PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 158 DA LPI.
Procurador: GRAZIELA D. B. FONSECA
RODRIGUES
No.902868543 17/08/2010
041
Tit.ESCOLA DE CABELEIREIRO MARIA VIEGAS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04322652000101
*REFERENTE AO NOME CIVIL "MARIA VIEGAS".
Procurador: RUSEVELT RIOS MACHADO
No.902868551 17/08/2010
150
Tit.SWEET IND. COM. PROD. ALIMENTICIOS
EXPORT. E IMPORT. LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51365658000138
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA

No.902868438 17/08/2010
150
Tit.FARINA VENTRILHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05634267000154
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: LUIZ CLAUDIO FARINA VENTRILHO
No.902868454 17/08/2010
351
Tit.DELLA VALLE IND E COM DE TINTAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03001379000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MULTICOR

NCL(9) 43 restaurantes de auto-serviço
Procurador: FERNANDA FERNANDES PICANCO

CFE(4) 27.5.1,11
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
preparações para temperar e soldar metais;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos abrasivos para limpeza; comércio (através
de qualquer meio) de lubrificantes; agenciamento de
mercadoria [intermediação];comércio (através de
qualquer meio) de engates de máquinas e
componentes de transmissão (exceto para veículos
terrestres);comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais
Procurador: ALEXANDRE PETRI
No.902868519 17/08/2010
Tit.TIANGUA BAR LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28579670000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TUTTI GUSTI

351

No.902868560 17/08/2010
351
Tit.CIMPAR REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12362684000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CIMPAR
NCL(9) 35 negócios (consultoria em gestão de );assessoria em gestão comercial ou industrial;
comercial ou industrial (assessoria em gestão );consultoria profissional em negócios; negócios
(consultoria em gestão e organização de );assessoria em gestão de negócios; industrial ou
comercial (assessoria em gestão -);representação
comercial; gestão (consultoria em -) de negócios;
negócios (assessoria em gestão de -);negócios
(consultoria profissional em -)
Procurador: VANÊSSA RODRIGUES DA CUNHA
PEREIRA FIALDINI
No.902868586 17/08/2010
100
Tit.ACK DESENHO E TECNOLOGIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08820483000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CUB
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PÁRA-QUEDISMO".
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.902868632 17/08/2010
Tit.LIMPCAR LAVAGEM DE VEICULOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05907930000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GERAÇÃO LAVA CAR

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros; criação em artes gráficas (serviços de );elaboração
[concepção]
de
software
de
computador; artes gráficas (serviços de criação em );hospedagem de web sites
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
828043310 E 829019928. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DOS
PEDIDOS DE REGISTRO ANTERIORES DE NOS.
830687203 E 830714162, AINDA NÃO
REGISTRADOS, CONSIDERADOS IGUALMENTE
COLIDENTES COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: ACERTI - MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902868594 17/08/2010
351
Tit.EVA COMERCIO E INDUSTRIA DE BOLSAS
LTDA. ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09175508000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AC ANNA CAROLINNA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de sacos e sacolas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos
Procurador: MARIA LUCIA MOSCA
No.902868608 17/08/2010
351
Tit.EQUIPE AZUL DO VENTO DE PARAQUEDISMO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51866366000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AZUL DO VENTO PÁRA-QUEDISMO

351

CFE(4) 26.1.1; 26.1.3; 26.1.16,21
NCL(9) 42 aluguel de software de computador;
aluguel de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
901230294.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 lavagem de veículos automotivos;
limpeza de veículo; lavagem de veículos; lubrificação
de veículos; lavagem de carros; polimento de veículo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "LAVA" E "CAR".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI

No.902868705 17/08/2010
010
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60509239000113
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO
SIGNATÁRIO 'JOÃO CARLOS SAAD',
COMPROVANDO TER O MESMO PODER PARA
REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: CARLOS ERNESTO BORGHI
FERNANDES

No.902868640 17/08/2010
351
Tit.CENTRO ESPÍRITA O SEMEADOR (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00216654000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SEMENTES ESPÍRITAS

No.902868713 17/08/2010
351
Tit.E. STERN SERVIÇOS EMPRESARIAIS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05853995000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E.STERN

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 periódicos; impressos [gravuras];jornais;
impresso (material -);catálogos; folhetos; livros;
revistas [periódicos];boletim informativo; publicações
impressas;
formulários
[impressos];manuais
[impressos];impressas (publicações -)
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à indústria;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
abrasivos para limpeza
Procurador: ACERTI - MARCAS E PATENTES
LTDA

No.902868675 17/08/2010
241
Tit.EQUIPE AZUL DO VENTO DE PARAQUEDISMO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51866366000189
*REG.C/PAN.823890805
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA

No.902868721 17/08/2010
100
Tit.INOVE CFC DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12126701000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Inove CFC - Sistema de Gerenciamento

No.902868683 17/08/2010
351
Tit.ENTELBRA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75162792000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MiniLak
NCL(9) 09 aparelhos para medição
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 28 cotoveleiras [artigos esportivos];corda
para subir, escalar, alçar; cinto para exercício;
joelheiras [artigos desportivos];argolas (jogos de );luvas para jogos; pára-pente; caneleiras [artigos
desportivos]

No.902868691 17/08/2010
100
Tit.INOVE CFC DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12126701000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Inove CFC - Sistema de Gerenciamento

CFE(4) 26.1.1; 26.1.16,24
NCL(9) 09 programas de computador
download]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
901230294 E 901587010.
Procurador: O PRÓPRIO.

[para
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No.902868756 17/08/2010
Tit.SUPERMERCADO HIGA & IRMAOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53062667000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SH HIGA`S SUPERMERCADOS
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100

CFE(4) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
escovas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de junco; comércio (através de
qualquer meio) de água mineral engarrafada;
comercialização de água bruta; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de barbear;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
palha de aço; comércio (através de qualquer meio)
de artigos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de desinfetantes; comércio (através
de qualquer meio) de espelhos; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais; comércio
(através de qualquer meio) de fogos de artifício;
comércio (através de qualquer meio) de gelo;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de cortiça; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas a conservar
alimentos; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
comércio (através de qualquer meio) de adesivos
para papelaria ou para uso doméstico; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para bebês;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
para limpar, polir, desengordurar e decapar;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para fumantes; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas para
embalagem; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de sacos e sacolas; comércio (através de
qualquer meio) de preparações higiênicas para uso
medicinal; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cutelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de pincéis; comércio (através de
qualquer meio) de molduras; comércio (através de
qualquer meio) de pentes e esponjas; comércio
(através de qualquer meio) de decorações para
árvores de natal; comércio (através de qualquer
meio) de goma; comércio (através de qualquer meio)
de imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos; comércio
(através de qualquer meio) de lubrificantes; comércio
(através de qualquer meio) de produtos para a
destruição dos animais nocivos, fungicidas e
herbicidas; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
louça de faiança; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de papel e papelão;
comércio (através de qualquer meio) de material
para curativos; comércio (através de qualquer meio)
de sabões; comércio (através de qualquer meio) de
cartas de baralho; comércio (através de qualquer
meio) de materiais impressos; comércio (através de

qualquer meio) de preparações veterinárias;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais; comércio (através de
qualquer meio) de fósforos; comércio (através de
qualquer meio) de guarda-chuvas; comércio (através
de qualquer meio) de materiais para artistas;
comércio (através de qualquer meio) de sementes,
plantas e flores naturais; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias para uso em
lavanderia; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à agricultura, à
horticultura e à silvicultura; comércio (através de
qualquer meio) de velas; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de ferragem; comércio (através de
qualquer meio) de alfinetes e agulhas [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
dentifrícios; comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos musicais; comércio (através de
qualquer meio) de linóleo [piso em manta];comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de carpetes e tapetes; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
discos acústicos; comércio (através de qualquer
meio) de emplastros; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços; comércio (através de qualquer
meio) de graxas; comércio (através de qualquer
meio) de guarda-sóis; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
de calcular; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias dietéticas para uso medicinal; comércio
(através de qualquer meio) de material de limpeza;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de vime; comércio (através de qualquer meio)
de produtos abrasivos para limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
branquear
[lavanderia];comércio
(através
de
qualquer meio) de artigos de vidro
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).:
811240673, 812195892, 814818382, 818867329.
FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO DE
SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO(S) PEDIDO(S) DE REGISTRO
ANTERIOR(ES) DE Nº(S) 829309179 E 829309330,
PENDENTE(S) DE SOLUÇÃO, CONSIDERADO(S)
IGUALMENTE COLIDENTE(S) COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.902868772 17/08/2010
Tit.CENTOPÉIA'S ESCOLA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08319850000169
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

351

CFE(4) 3.11.23-24; 20.7.2; 27.5.1
NCL(9) 41 instrução (serviços de -);ensino (serviços
de -);educação (serviços de -)
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.902868780 17/08/2010

041

Tit.ESCOLA DE CABELEIREIRO MARIA VIEGAS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04322652000101
*REFERENTE AO NOME CIVIL "MARIA VIEGAS".
Procurador: RUSEVELT RIOS MACHADO
No.902868799 17/08/2010
Tit.FABIO ANDERSON BELTRAME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89457277953
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARTENDAL IMÓVEIS

351

CFE(4) 27.5.1-2; 27.5.17,25
NCL(9) 36 corretores imobiliários; administração de
imóveis; avaliação imobiliária; comércio de imóveis;
leasing de imóveis; aluguel de apartamentos;
imóveis (administração de -);imobiliárias (agências );imobiliária (avaliação -);imobiliários (corretores );administração de carteira de valor mobiliário;
administração de carteira locatícia; agências
imobiliárias; aluguel de escritórios [imóveis];cobrança
de aluguel (serviços de -);imóveis (arrendamento de
-);aluguel
de
loja
[imóvel];constituição
e
administração de fundo de investimento [serviços
financeiros];administração
de
condomínio;
loteamento imobiliário; administração predial;
arrendamento de fazendas; avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis];financeira (avaliação -)
[seguros, bancos, imóveis];locação de apartamentos
(agências imobiliárias de -);assessoria, consultoria e
informação em avaliação imobiliária; aluguel
(serviços de cobrança de -);apartamentos (aluguel
de -);arrendamento de imóveis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IMÓVEIS".
Procurador: AMILTON MANFREDI
No.902868802 17/08/2010
351
Tit.TERMOCONFORTO COMERCIO E
IMPORTACAO DE AQUECEDORES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00092383000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TERMOCONFORTO
NCL(9) 11 ar (aparelhos de ionização para
tratamento de -);banho (aquecedores para );elementos aquecedores; filtros [partes de
instalações
domésticas
ou
industriais];gás
(acessórios de regulagem e segurança para
aparelhos
de
-);gás
(geradores
de
-)
[instalações];válvulas de termostatos [peças de
aparelhos de aquecimento];vapor (instalações
geradoras de -);reator térmico para produção de
energia; caldeiras de aquecimento (aparelhos
alimentadores de -);caldeiras [exceto peças de
máquinas];abrandamento da água (aparelhos para );aquecedores de água; aquecimento de água
(instalações de -);ar (aparelhos para resfriamento do
-);termostatos (válvulas de -) [peças de aparelhos de
aquecimento];tubos para caldeiras de aquecimento;
reator de fusão ;calor (recuperadores de );caloríferos;
coletores
solares
[aquecimento];aerotermos; aquecedores de pratos;
instalações para sauna; recuperadores de calor;
banheiras de hidromassagem; caldeiras a gás;
caldeiras
de
vapor
[exceto
partes
de
máquinas];acumuladores de calor; aquecedores
(elementos
-);aquecedores
para
banho;
hidromassagem
(banheiras
de
-);imersão
(aquecedores de -);aquecimento (aparelhos elétricos
de -);aquecimento (chapas de -);ar quente
(aparelhos de -);gás (acessórios de regulagem e
segurança para canos de -);reator de fissão ;calor
(acumuladores de -);aquecedores de camas;
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aquecedores
elétricos
para
mamadeiras;
aquecedores
para
aquário;
hidromassagem
(aparelhos para -);regulagem (acessórios de -) para
aparelhos e canos de água ou gás; aquecedores
para ferros; ar (aparelhos para desodorização do );gás (depuradores de -) [partes de instalações de
gás];vapor (acumuladores de -);placas solares;
canos de água (instalações para -);acendedores por
fricção para ignição de gás; acumuladores de vapor;
ar (reaquecedores de -);banheiras; banheiras
(revestimentos para -);filamentos elétricos de
aquecimento; filtragem de água (aparelhos para );calor (trocadores de -) [exceto partes de
máquinas];aquecedores de água (aparelhos );máquina e equipamento para aquecimento;
queimadores de gás; queimadores de gás (suportes
para -);aquecimento (aparelhos de -) para
combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos;
aquecimento
central
(radiadores
de
-)
[calefação];tanques de expansão para instalações
de aquecimento central [calefação];umidificadores
para radiadores de aquecimento central; tanque
térmico [energia solar];acessórios de regulagem e
segurança para aparelhos de água; água ou gás
(acessórios de segurança para aparelhos e canos de
-);aquecedoras (placas -);caldeira absorvedoraevaporadora [máquina];lavanderia (caldeiras de );placas aquecedoras; aquecimento (aparelhos de );aquecimento (filamentos elétricos de -);gás
(condensadores
de
-)
[exceto
peças
de
máquinas];tubos de caldeira para instalações de
aquecimento; vaporizadores faciais [saunas];filtro de
piscina; caldeiras de aquecimento [boilers];caldeiras
de lavanderia; acendedor de gás; acessórios de
regulagem e segurança para canos de gás; água ou
gás (acessórios de regulagem para aparelhos e
canos de -);aquecedores de imersão; aquecedor
industrial.
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.

Marca: BAR EXPRESSO SOROCABANO DESDE
2003

CFE(4) 18.1.11; 25.1.15; 27.5.1
NCL(9) 43 churrascaria [restaurante];churrascaria
[restaurante][ informação, assessoria, consultoria
];cafés [bares];bufê (serviço de -);bufê (serviço de -)[
informação, assessoria, consultoria ];bar (serviços de
-);bar (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];cafeterias; cafeterias[ informação,
assessoria, consultoria ];lanchonetes; lanchonetes[
informação, assessoria, consultoria ];restaurantes;
restaurantes[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BAR EXPRESSO" E "DESDE
2003".
Procurador: CANNON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.902868845 17/08/2010
351
Tit.D&S ARQUITETURA E DESIGN LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05556183000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: D & S Arquitetura & Design

No.902868810 17/08/2010
010
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60509239000113
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO
SIGNATÁRIO 'JOÃO CARLOS SAAD',
COMPROVANDO TER O MESMO PODER PARA
REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: CARLOS ERNESTO BORGHI
FERNANDES
No.902868829 17/08/2010
351
Tit.MEGALAN COMÉRCIO E CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04101575000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M MEGALAN

CFE(4) 26.11.5; 27.5.1; 27.5.11; 28.11; 29.1.12
NCL(9) 42 arquitetura; arquitetura[ informação,
assessoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre arquitetura; consultoria em arquitetura; projeto
de arquitetura; projeto de arquitetura[ assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCUSIVO DA
EXPRESSÃO "ARQUITETURA & DESIGN".
Procurador: PAULO CESÁR VAZ MACHADO
No.902868853 17/08/2010
Tit.REI DA AUTO PEÇA LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12065911000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REI DA AUTO PEÇA

351

No.902868861 17/08/2010
Tit.SHELTER INVEST INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07929123000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POLITIQUE MARKETING POLÍTICO

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 agências de publicidade; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio; publicidade
de televisão; edição de texto publicitário; assessoria,
consultoria e informação sobre eleições políticas;
publicação de textos publicitários; preparação de
colunas publicitárias; publicidade de rádio;
distribuição de material publicitário; publicidade;
publicidade on-line em rede de computadores;
assessoria, consultoria e informação sobre
publicidade através de mala direta
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "POLITIQUE" E "MARKETING
POLÍTICO", ISOLADAMENTE.
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902868870 17/08/2010
041
Tit.INSTITUTO ANDRÉ FRANCO VIVE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07122453000130
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902868888 17/08/2010
Tit.HFI INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11976626000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Minking

351

351

CFE(4) 26.1.4; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 45 gestão de direitos autorais; consultoria
em propriedade intelectual; licenciamento de direitos
autorais
[serviços
jurídicos];licenciamento
de
propriedade intelectual; licenciamento de programa
de computador [serviços jurídicos];gestão de direitos
autorais de obras audiovisuais [serviços jurídicos]
Procurador: SILVIO DARRE JUNIOR
No.902868837 17/08/2010
Tit.LEE YOU HSING - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05632786000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

veículos; luzes para veículos; faróis para
automóveis; luzes para automóveis; radiadores
elétricos;
economizadores
de
combustível
*;lâmpadas para luzes direcionais para veículos;
faróis de veículos; veículos (dispositivos anti-reflexo
para -) [acessórios para lanternas]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"auto peças".
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA

CFE(4) 24.9.2; 24.9.7; 26.3.1; 27.5.1
NCL(9) 11 lanternas; ar-condicionado (aparelhos de
-) para veículos; lâmpadas; lâmpadas para luzes
direcionais para automóveis; lanterna para veículo;
refletores
para
veículos
[faróis];desembaciar
(dispositivos de aquecimento para -) janelas de

CFE(4) 27.5.1; 27.5.6; 27.5.17; 27.5.23,25
NCL(9) 09 aparelho de gravação de vídeo;
computadores; detectores; aparelho ótico para
criação de imagem; câmeras de vídeo; aparelho ou
instrumento de segurança; aparelho ou instrumento
óptico; monitorar (aparelhos elétricos para );monitores [programas de computador];lentes
ópticas; aparelho, placa e acessórios de
telecomunicação
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.902868896 17/08/2010
Tit.SHELTER INVEST INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07929123000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A VIDA POR SP
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No.902868926 17/08/2010
Tit.CONCIVIL CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72951130000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMPLI ESPAÇO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para
acesso,
sem
possibilidade
de
download];agência de notícias/jornalismo (se for
elaboração de reportagens fotográficas ou
não);jornalismo (reportagens);publicação on-line de
livros e jornais eletrônicos
*INCISO I DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902868900 17/08/2010
Tit.INSTITUTO PAULISTA DE DIAGNÓSTICO
VETERINÁRIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00718871000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BR VET

Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA

351

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 criação e projeto de planta para
construção; desenho de plantas para construção;
arquitetura; engenharia civil [projeto de -]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LIVING FLOOR".
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 arquitetura; criação e projeto de planta
para construção; engenharia civil [projeto de ];desenho de plantas para construção
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESPAÇO".
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA

No.902868918 17/08/2010
Tit.CONCIVIL CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72951130000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAXI ESPAÇO

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 engenharia civil [projeto de -];arquitetura;
desenho de plantas para construção; criação e
projeto de planta para construção
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MAXI ESPAÇO".

351

No.902868934 17/08/2010
041
Tit.INSTITUTO ANDRÉ FRANCO VIVE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07122453000130
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902868942 17/08/2010
351
Tit.ISMERALDINA ALENCAR DE OLIVEIRA ME
(BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12087007000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ELBEK JEANS

CFE(4) 2.9.1; 3.1.8; 16.3.15; 26.4.6; 27.5.1
NCL(9) 44 veterinária (assistência -);vacinação de
animal a domicílio; psicologia animal; toalete de
animais de estimação; toalete de animais; higiene
animal [toalete animal]
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA

No.902868969 17/08/2010
Tit.CONCIVIL CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72951130000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONDOMÍNIO DE VILLA CONCIVIL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 engenharia civil [projeto de -];arquitetura;
desenho de plantas para construção; criação e
projeto de planta para construção
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONDOMÍNIO"
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902868985 17/08/2010
351
Tit.CONCIVIL CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72951130000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: APARTAMENTOS DE VILLA CONCIVIL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 trajes; uniformes; maiô;roupas de banho;
saias; suéteres; vestuário *;calças; confeccionado
(vestuário
-);gabardines
[vestuário];pijamas;
camisetas; tira (faixa) para a cabeça; bermudas;
paletós; boné;sobretudos [vestuário];banho (roupas
de -);camisas; malhas [vestuário];calças compridas;
casacos [vestuário];jaquetas; jaleco; praia (roupas de
-);pulôveres; blazers [vestuário];corpete; jérseis
[vestuário];macacões; parcas; beca; roupas de
imitação couro; ternos; túnicas; artigos de malha
[vestuário];bandanas; ginástica (roupa para -)
[colante]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "JEANS".
Procurador: MARI LOURDES MACHADO GUERRA
No.902868950 17/08/2010
Tit.CONCIVIL CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72951130000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIVING FLOOR

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 arquitetura; criação e projeto de planta
para construção; desenho de plantas para
construção; engenharia civil [projeto de -]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "APARTAMENTOS".
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902868993 17/08/2010
091
Tit.LOZENGE INTL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08876694000137
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*REAPRESENTE DOCUMENTO DE CESSÃO
DEVIDAMENTE DATADO E TRADUÇÃO
COMPLETA DA DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE DA
CESSIONÁRIA E PRESTE ESCLARECIMENTO
QUANTO A DIVERGENCIA DA TRADUÇÃO DA
PROCURAÇÃO.
Procurador: PACHECO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902869019 17/08/2010
351
Tit.CENTRO DE ESTUDOS VIDA E CONSCIÊNCIA
E EDITORA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38947123000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLUBE LAÇOS ETERNOS
NCL(9) 16 compilação de obra literária; publicações
impressas; livro de bolso; gráficas (reproduções );livro cartonado; livro encadernado; publicações em
fascículos impressos; livro didático; revistas
[periódicos];livros; periódicos; jornais
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902869027 17/08/2010
Tit.JARIO GALDINO DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29332564876
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GAUDINO superfarma

100

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91037275000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CERÂMICA BARTH

imitação couro; calças; casacos [vestuário];sapatos
de praia; calçados *;chinelos [pantufas];jaquetas;
macacões; canga; maiô;pulôveres; roupa para
ginástica; sandálias; sutiãs; vestuário *;camisetas;
cintos
[vestuário];ginástica
(roupa
para
-)
[colante];lingerie (fr.);malhas [vestuário];roupas de
banho; trajes de banho; calçados em geral *;couro
(roupas de -);faixas [vestuário];pijamas; camisola;
biquíni; praia (roupas de -);roupa para ginástica
[colante];calças compridas; bandagem elástica
[vestuário];antitranspirantes (roupas íntimas -);banho
(roupas de -);blazers [vestuário];suéteres; bermudas;
camisas
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 7.3.11; 27.5.1
NCL(9) 19 materiais de construção, não metálicos;
barro para tijolos; cimento *;tijolos; tijolos (barro para
-);telhas não metálicas; areia [exceto areia para
fundição];argamassa; cerâmica (matérias-primas
para -);construção (materiais de -), não metálicos;
areia; revestimentos [materiais de construção]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'CERÂMICA".
Procurador: ACERTI - MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902869078 17/08/2010
Tit.AM SATO & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07882230000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BATEL KIDS

100

CFE(4) 26.7.25
NCL(9) 44 farmacêutica (consultoria em -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
821877844.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902869043 17/08/2010
241
Tit.CENTRO DE ESTUDOS VIDA E CONSCIÊNCIA
E EDITORA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38947123000107
*PED. 820046272.
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902869051 17/08/2010
Tit.ACIERA IMÓVEIS ADMINISTRAÇÃO E
CONSULTORIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11376984000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACIERA IMÓVEIS

351

CFE(4) 3.1.14; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
901157813.
Procurador: KELLY CRISTINA DE SOUZA
No.902869086 17/08/2010
Tit.EDGAR WALACE DIAS LIMA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06994884600
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Schleife

351

CFE(4) 26.11.3; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 36 administração de imóveis; imóveis
[compra e venda de -]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"IMÓVEIS".
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.902869060 17/08/2010
Tit.CERÂMICA BARTH LTDA. - ME (BR/RS)

351

CFE(4) 9.3.3; 9.3.5; 9.3.9; 9.3.14,26
NCL(9) 25 saias; coletes; couro (roupas de imitação
de -);roupa de baixo; roupas de couro; roupas de

No.902869094 17/08/2010
100
Tit.SANTA EFIGENIA INFORMATICA LTDA. ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73111858000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CASA DO LAPTOP
NCL(9) 09 notebook [computadores];fita magnética
(unidades de -) [para computadores];computador
(programas de -), gravados [programas];drives de
disquetes para computadores; periféricos de
computador; interfaces [para computadores];fita para
computador; programas de computador [para
download];computador (programas operacionais
para -) [gravados];magnética (unidades de fita -)
[para
computadores];bobina
[parte
de
computador];computador (memórias para -);disquete
para computador; programas de jogos de
computador; jogos de computador (programas de );programas
operacionais
para
computador
[gravados];computador (periféricos de -);computador
(programas de -) [para download];monitores
[periféricos de computador];impressoras para
computadores; computador de força [interruptor para
-];programas de computador gravados; computador
(teclados
de
-);computadores
portáteis
[laptop];disquetes (drives de -) para computadores;
software para jogo e entretenimento [programa de
computador];navegação (dispositivos de -) para
veículos
[computador
de
bordo];notebook
[microcomputador
portátil,
menor
que
o
laptop];computador (programas de -), gravados;
computadores;
monitores
[programas
de
computador];teclado
para
computador;
computadores (impressoras para -).
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902869108 17/08/2010
351
Tit.THERM TECH REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL
LTDA - ME. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09428021000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THERM TECH
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração
Procurador: ACERTI - MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902869116 17/08/2010
041
Tit.INSTITUTO ANDRÉ FRANCO VIVE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07122453000130
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902869167 17/08/2010
241
Tit.CARPE DIEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12298833000160
*PEDS.: 822249251, 824977998, 825499640,
827358210, 901849197
Procurador: SAMUEL FRANCISCO DA SILVA
SANTOS
No.902869183 17/08/2010
100
Tit.SANTA EFIGENIA INFORMATICA LTDA. ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73111858000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DO LAPTOP
NCL(9) 37 instalação, manutenção e conserto de
computador [hardware];instalação, manutenção e
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conserto de computador [hardware][ informação,
assessoria, consultoria ];computadores (instalação,
manutenção
e
reparo
de
-);computadores
(instalação, manutenção e reparo de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];assistência técnica e
manutenção de computador [hardware];assistência
técnica e manutenção de computador [hardware][
informação, assessoria, consultoria ].
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902869213 17/08/2010
Tit.LILAS INDUSTRIA E COMERCIO DE
COSMETICOS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68557818000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LILÁS COSMÉTICOS

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 algodão para fins cosméticos (hastes com
pontas de -);loções capilares; pó para maquiagem;
estojo cosmético ;cílios postiços; lápis para uso
cosmético; tinturas cosméticas; menta para
perfumaria; óleo de lavanda; perfumes; água
dentifrícia; argila para estética; cera para depilação;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético; filtros
solares; algodão para uso cosmético; sachês para
perfumar roupa; tinturas para os cabelos; loções
pós-barba; produtos depilatórios; água depilatória;
esmalte para as unhas; incenso; óleos essenciais;
óleos para perfumes e essências; removedor de
cosmético; aromáticos [óleos essenciais];batons
para os lábios; xampus; madeira aromática; óleos
para toalete; óleos para uso cosmético; cosméticos;
cremes para clarear pele; desodorantes para uso
pessoal; sabonetes; condicionador [cosmético];águade-toalete.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "LILÁS" E "COSMÉTICOS".
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA
No.902869230 17/08/2010
351
Tit.PRO-TEXTIL IND. E COM. DE ACESSÓRIOS
TEXTEIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10385286000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRO-TÊXTIL
NCL(9) 17 elo de borracha; borracha sintética;
mangas de borracha para proteção de partes de
máquinas;
anéis
de
borracha;
látex
[borracha];borracha, bruta ou semitrabalhada
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.902869248 17/08/2010
Tit.VIVIANE SOUZA DE OLIVEIRA RIBEIRO
27442343899 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12330937000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FANTASY FASHION

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 pulôveres; roupa íntima; roupa para
ginástica;
túnicas;
artigos
de
malha
[vestuário];bandanas;
calções
de
banho
[sungas];colarinhos [vestuário];combinação [roupa
íntima];jérseis [vestuário];pelerines; pijamas; babydoll; polainas (presilhas para -);praia (roupas de );roupa de baixo; trajes; xales; polainas; banho
(roupas de -);boné (palas de -);camisetas (peitilhos
de -);cintas [roupa íntima];coletes; corpete; íntima
(roupa -);lingerie (fr.);luvas [vestuário];palas para
camisas; biquíni; robe; roupa para ginástica
[colante];sungas; sutiãs; uniformes; banho (calções
de -);camisetas; colarinhos postiços; couro (roupas
de imitação de -);ginástica (roupa para -)
[colante];jaquetas; lenços de pescoço; ligas de
meias; meias-calças; paletós; echarpe; punhos de
camisa; roupas de banho; saias; viseiras; bermudas;
camisas
(palas
para
-);coletes
[roupa
íntima];confeccionado (vestuário -);couro (roupas de
-);ginástica (sapatos para -);gorros; ligas; malhas
[vestuário];peles [vestuário];pescoço (lenços de );roupas de couro; roupões de banho; suéteres; véus
[vestuário];agasalhos para as mãos; calças;
camisas; camisas (peitilhos de -);cuecas; faixas
[vestuário];luvas
sem
dedos;
orelheiras
[vestuário];jaleco; camisola; porta-moedas (cintos -)
[vestuário];presilhas para polainas; roupas de
fantasia; sáris; ternos; banho (roupões de -);blazers
[vestuário];cachecóis; camisa (punho de -);capuzes
[vestuário];chapéus,
bonés
etc;
cintos
[vestuário];fantasia (roupas de -);meias; meias
(calcanheiras para -);plastrom; cinta [vestuário
comum];boné;presilhas para calças; roupas de
imitação couro; vestuário *;bolsos para roupas;
casacos
[vestuário];combinações
[vestuário];espartilhos; faixas para a cabeça
[vestuário];impermeáveis (roupas -);meias (ligas de );calção para banho; bolsos; bonés; calças
compridas; cintos porta-moedas [vestuário];gravatas;
macacões; palas de boné;tira (faixa) para a cabeça;
farda; maiô
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "FANTASY" E "FASHION",
Procurador: CAMILO AUGUSTO NETO

CFE(4) 9.1.1; 27.5.1
NCL(9) 21 escova de cabelo; escovas para
sobrancelhas; pentes; utensílios para cosméticos;
escovinhas para as unhas; maquiagem (aparelhos
para remover -) [não elétrico];pincéis para barba.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR

No.902869256 17/08/2010
241
Tit.PRO-TEXTIL IND. E COM. DE ACESSÓRIOS
TEXTEIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10385286000124
*(OPOS.):902785036
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA

No.902869310 17/08/2010
090
Tit.MARIA ELIANE OLIVEIRA DE ANDRADE PINTO
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28880560549
*APRESENTE CÓPIA DO DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO
CLASSISTA COMPETENTE [PROFISSIONAL
AUTÔNOMO], COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES
REIVINDICADAS.
Procurador: CAMILO AUGUSTO NETO

351
No.902869264 17/08/2010
100
Tit.CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54801535000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STUDIO PROFESSIONALS

No.902869272 17/08/2010
Tit.VIVIANE SOUZA DE OLIVEIRA RIBEIRO
27442343899 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12330937000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FANTASY FASHION

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 45 aluguel de roupas; aluguel de roupas[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
trajes a rigor; aluguel de trajes a rigor[ assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "FANTASY" E "FASHION".
Procurador: CAMILO AUGUSTO NETO
No.902869299 17/08/2010
241
Tit.MAX DA SILVA RODRIGUES (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94130949004
*PEDS. 826938400 E 900730501. ALTERADO O
NOME DA MARCA, TENDO EM VISTA FIGURA
APRESENTADA.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902869329 17/08/2010
Tit.ROHDEN & CIA LTDA - EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05084782000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROHDEN

351
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para os cabelos; rolos de cabelo [exceto aparelhos
manuais];barbas postiças; cabelos postiços.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR

CFE(4) 25.12.25; 27.5.1
NCL(9) 29 requeijão; iogurte; bebidas lácteas [onde
o leite predomina];leite; nata [laticínios];laticínios;
manteiga (creme de -);margarina; creme de leite;
coalho de queijo; coalho; manteiga; queijos; soro de
leite
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.902869337 17/08/2010
100
Tit.QUATRO MARCOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01311661000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BEEF SPACE SUA LOJA DE CARNES

CFE(4) 8.5.1; 16.1.4; 26.4.9; 27.5.1
NCL(9) 29 carne
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: COUTO & FERREIRA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
No.902869345 17/08/2010
100
Tit.CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54801535000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STUDIO PROFESSIONALS

CFE(4) 9.1.1; 27.5.1
NCL(9) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; cosméticos para os cílios; unhas
postiças; cosméticos; cílios postiços; cosméticos
(estojos de -).
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.902869353 17/08/2010
Tit.ZÉLIO PEREIRA DOS SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05654471813
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NACELLE AVIAMENTOS

CFE(4) 26.3.23; 26.4.12; 27.5.1
NCL(9) 26 bordados; fitas [passamanaria];colchetes
[armarinho];agulha para bordado; alfinetes [exceto
jóias e bijuteria];ilhoses para vestuário; fita
[armarinho] ;fitas elásticas; flores artificiais; renda;
agulhas *;colchetes [vestuário]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AVIAMENTOS".
Procurador: CAMILO AUGUSTO NETO
No.902869361 17/08/2010
Tit.CELIO ROBERTO VARMELING (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03706042967
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIBORAS M C PALHOÇA - SC

351

CFE(4) 3.11.1; 24.1.5; 27.5.1
NCL(9) 41 reservas de lugares para shows;
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário];organização de exposições para fins
culturais ou educativos; produção de shows; serviços
de representação de classe, a saber, promoção de
lazer e entretenimento; clubes (serviços de -) [lazer
ou educação];competições desportivas (organização
de -);diversão (parques de -);recreação (informações
sobre -);apresentação de espetáculos ao vivo;
conferências (organização e apresentação de );divertimento; entretenimento; entretenimento [lazer]
(informações sobre -);competições (organização de ) [educação ou entretenimento];informações sobre
entretenimento [lazer];informações sobre recreação;
organização de competições desportivas; recreação
(provimento de instalações para -);shows (produção
de -);fã clube
Procurador: AMILTON MANFREDI
No.902869370 17/08/2010
100
Tit.CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54801535000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STUDIO PROFESSIONALS

351

CFE(4) 9.1.1; 27.5.1
NCL(9) 26 grampos para os cabelos; arcos para o
cabelo; fivelas para os cabelos [prendedores];redes

No.902869388 17/08/2010
351
Tit.PLASTIMAQ COMERCIO DE ARTEFATOS
PLASTICOS LTDA. - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10472500000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LARPLAS
NCL(9) 20 alimentos (decorações de matérias
plásticas para -);baú para brinquedos; porta-cd
[móvel];carrinho
para
eletrodoméstico
[mobiliário];garrafas (fechos não metálicos para );garrafão de plástico para armazenagem de
líquidos; acabamentos de plástico para móveis;
animais de estimação (almofadas para -);recipiente
de plástico para embalagem; reservatórios, exceto
de metal ou alvenaria; rodízios não metálicos para
móveis; varas não metálicas; baús não metálicos;
balaio;
porta-livros
[móveis];porta-revistas;
recipientes (fechos não metálicos de -);garrafeiras;
cabideiros não metálicos; guarda-louças; água
(válvulas de matérias plásticas para encanamentos
de -);aparadores [bufê];descanso ou apoio para o pé
[mobiliário];mangueiras flexíveis (carretéis não
mecânicos e não metálicos para -);tampas não
metálicas para garrafas; engradados; barris não
metálicos; bebês (andadores para -);porta-chapéus;
guarda-comidas não metálicos; animais domésticos
(ninhos para -);bebidas (canudos para -);bebê
conforto; mangueiras flexíveis (enroladores não
mecânicos e não metálicos para -);recipientes de
plástico para embalagem; rodízios para cortinas;
embalagem (recipientes de plástico para -);bandejas
não metálicas *;casinhas para animais domésticos;
tanques, exceto de metal ou alvenaria; jornais
(mostradores de -) [display]
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902869396 17/08/2010
Tit.ODONTO DEVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00259365000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Odonto deva

351

CFE(4) 26.7.25
NCL(9) 10 tesouras para cirurgia; espelhos para
dentistas; estilete [instrumento cirúrgico];abre-boca
[instrumento odontológico];bisturis [lâminas];aparelho
dentário; espelhos para cirurgiões; odontológico
(brocas para uso -);afastador cirúrgico; borracha
para o aparelho dentário e para separar o dente;
escalpelos [bisturis];fórceps; seringas para uso
medicinal; argola ou elo de ligadura para uso
cirúrgico; broca para dentista [aparelho];brunidor
[instrumento
dentário];trocartes
[instrumento
cirúrgico];maletas especiais para instrumentos
médicos; categute [material de sutura];alavanca
cirúrgica; cureta; aparelho ortodôntico; aparelho ou
instrumento médico; sutura (material para -);tração
(aparelhos de -) para uso medicinal; estojos de
instrumentos para médicos e cirurgiões; médicos
(aparelhos
e
instrumentos
-);odontológicos
(aparelhos e instrumentos -);ortodônticos (aparelhos
-);cirúrgicos (aparelhos e instrumentos -);boticão
para dentista; aparelho de tração para uso
medicinal; aparelho ou instrumento odontológico;
anestesia (aparelhos para -)
Procurador: ALEXANDRE GOLFETTI
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No.902869400 17/08/2010
100
Tit.CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54801535000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STUDIO PROFESSIONALS

CFE(4) 9.1.1; 27.5.1
NCL(9) 08 tesouras; alicates; cutelaria (produtos
para -).
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.902869434 17/08/2010
100
Tit.QUATRO MARCOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01311661000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BEEF SPACE SUA LOJA DE CARNES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 17 isolantes (materiais -);espuma de
borracha; elásticos (fios -), exceto para uso em
têxteis; batentes amortecedores, de borracha;
sintética (borracha -);sintéticas (resinas -) [produtos
semi-acabados];tiras
para
calafetar;
isolante
(argamassa -);tecidos isolantes; fita isolante; cabos
(isolantes para -);látex [borracha];resina acrílica
artificial ou sintética, produto semi-acabado; massa
vedante; materiais isolantes refratários; resinas
sintéticas [produtos semi-acabados];tintas isolantes;
isolante de fibra; borracha [liga, folha, tira, laminado,
pó];batentes de borracha; tubos flexíveis, não
metálicos; vedação (juntas de -);antiderrapantes de
borracha ou silicone usados em mesas de tampo de
vidro; espuma de polímero para isolar ;isolantes;
substâncias plásticas, semiprocessadas; empanque
para
junta
[vedante];farinha
de
cortiça
[isolante];borracha
em
estado
natural
[bruto];borracha sintética; resinas artificiais [produtos
semi-acabados];fita de borracha; isolamento de
construções contra umidade (substâncias para );cabos de eletricidade (isolantes para -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "RUBBER".
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA

CFE(4) 27.5.1,4
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de aparelhos de locomoção
por terra, por ar ou por água; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de veículos; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos[ informação,
assessoria, consultoria ];corretagem de veículos;
corretagem de veículos[ informação, assessoria,
consultoria ];concessionária de veículos (comércio
de veículos);concessionária de veículos (comércio
de veículos)[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de locomoção por terra, por ar ou por água;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de locomoção por terra, por ar ou por água[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de veículos[ informação,
assessoria, consultoria ].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MOTORS".
Procurador: HENRIQUE ABREU DE ANDRADE
ROCHA
No.902869531 17/08/2010
Tit.GMS TRANSPORTES E TURISMO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03681752000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GMS TRANSPORTE E TURISMO

351

No.902869493 17/08/2010
100
Tit.CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54801535000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STUDIO PROFESSIONALS
CFE(4) 8.5.1; 16.1.4; 26.4.9; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: COUTO & FERREIRA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 gestão (consultoria em -) de negócios;
importação-exportação (agências de -);promoção de
vendas [para terceiros];concessionária de veículos
(comércio de veículos);negócios de gestão hoteleira;
promoção
de
venda
para
terceiros
[publicidade];fornecimento
de
mão-de-obra
[terceirização];representação
comercial;
despachante aduaneiro [desembaraço e liberação
de documento alfandegário];corretagem de veículos;
gestão de pessoal (consultoria em -);hoteleira
(negócios de gestão -);localização de veículos de
frete por computador; despachante para agilizar
documento;
promotor
de
eventos
[se
comerciais];terceirização [fornecimento de mão-deobra]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TRANSPORTE E TURISMO".
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA

No.902869442 17/08/2010
241
Tit.SÃO BRAZ INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05997125000151
*PED. SOBREST. 828532842, 829290346
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA
No.902869450 17/08/2010
351
Tit.LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41921149000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARBORETO
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano
Procurador: VANESSA DA SILVA FERRO
No.902869469 17/08/2010
241
Tit.CHURRASCARIA TRILHA DO SUL LTDA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11579924000100
*DEF, 830517090
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.902869477 17/08/2010
351
Tit.HM RUBBER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMPERMEABILIZANTES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11621915000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HM RUBBER

CFE(4) 9.1.1; 27.5.1
NCL(9) 22 cabelo natural.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.902869523 17/08/2010
Tit.G 2 MOTORS VEÍCULOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11005810000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: G 2 MOTORS

351
No.902869540 17/08/2010
351
Tit.PLASTIMAQ COMERCIO DE ARTEFATOS
PLASTICOS LTDA. - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10472500000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LARPLAS
NCL(9) 21 estojos para pentes; potes; saca-rolhas;
utensílios para cozinha; compoteira; batedor de
coquetel [utensílio manual];biscoiteira; caçarolas
[não eletricamente aquecidas];animais de estimação
(caixas para asseio de -);baldes; banheiras para
aves
*;bases
para
pratos
[utensílios
de
mesa];estojos para pó-de-arroz; formas para bolos;
saladeiras; estojo [nécessaire] com utensílios de
toalete ;conjunto para mantimento; balde para
bebida; coadores; conchas para sopa, para uso na
cozinha; suporte de mesa para talher; bacias para
lavar roupa; batedores não elétricos; bateria de
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cozinha; sorveteira não elétrica de uso doméstico;
formas [utensílios de cozinha];frascos de bebidas
para viajantes; galheteiros; pratos; sopa (conchas
para -), para uso na cozinha; bule de chá;bebedouro
para animal; abridores de garrafas; adornos para
centros de mesa; bebês (banheiras para -)
[portáteis];bicos de regadores; bomboneiras; suporte
para garrafa; bacias [recipientes];baldes para gelo;
bebedouros; formas para alargar luvas; formas para
gelo; lixeiras; recipientes para cozinha ou uso
doméstico; vasilhame; cofrinho não metálico
[enfeite];concha [acessórios de mesa];animais de
estimação (gaiolas para -);bandejas para asseio de
animais de estimação; formas de cozinha; frascos;
frutas (taças para -);recipientes para cozinha; taças;
cálice; coador, exceto de papel; caçambas; copos
para beber; bacias [tigelas];baixelas [serviços] para
licores; baldes para carvão; funis; tampas de pote;
batedeira manual [de propulsão muscular];caixas
para chá;calçadeiras para sapatos; canecas; cantis;
coqueteleiras; alho (espremedores de -) [utensílio
para cozinha];bandejas para uso doméstico;
banheiras para bebês [portáteis];estojos de toalete;
manteigueiras; potes de biscoitos; saboneteiras;
sacos de confeiteiros; saleiros; vasos; rodo
;açucareiros; copos; bandejas giratórias de mesa;
batedores não elétricos, para uso doméstico;
espátulas [utensílios de cozinha];esponjeiras;
garrafas para gelar; regadores; rolos para massa
[domésticos];suportes para arranjos de plantas e
flores; utensílios para cosméticos; garrafas para
água; beber (recipientes para -);bebidas (frascos de ) para viajantes; bicos de aspersão para mangueiras
de irrigação; bicos [bules, calhas, etc.];cofrinhos não
metálicos; bandejas; batedeiras [coqueteleiras]
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902869558 17/08/2010
Tit.WEBGERENCIAL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12271751000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WEBGERENCIAL

351

de
dados
de
computador
[serviço
de
informática];software de computador (elaboração
[concepção] de-)
Apostila: Sem exclusividade de uso das expressões
"WEB" e "GERENCIAL", isoladamente.
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.902869566 17/08/2010
Tit.JONNY ARRUDA DE LIMA (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02483176100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JOHNNY & FABIO

CFE(4) 24.17.2; 27.5.1
NCL(9) 42 computadores (projeto de sistema de );instalação de software de computador; banco de
dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática];software de computador (atualização de
-);software de computador (instalação de -);projeto
de sistema de computador; hardware de computador
(consultoria em -);assessoria, consultoria e
informação
em
tecnologia
da
informação;
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática; implantação de sistema
[informática];manutenção
de
software
de
computador; análise e processamento de dados
[serviço de informática];assessoria, consultoria e
informações no campo de processos tecnológicos;
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros; serviços de
análise de processamento de dados [serviço de
informática];projeto de sistema de computadores;
análise de sistemas [informática];atualização de
software de computador; análise de suporte e
sistema
[serviço
de
informática];assessoria,
consultoria e informação em software; assistência
técnica em software; software de computador
(manutenção de -);assessoria, consultoria e
informações no campo da manutenção da
segurança e integridade de banco de dados [serviço
de informática];atualização de informação em banco

351

CFE(4) 29.1.4; 29.1.8,13
NCL(9) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo[ informação,
assessoria, consultoria ];espetáculos ao vivo
(apresentação
de
-);espetáculos
ao
vivo
(apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];grupo musical; grupo musical[
informação, assessoria, consultoria ];composição
musical (serviços de -);composição musical (serviços
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];organização de bailes; organização de bailes[
informação,
assessoria,
consultoria
];shows
(produção de -);shows (produção de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];conjunto musical (serviços
de -) [serviços de entretenimento];conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento][
informação, assessoria, consultoria ];produção de
shows; produção de shows[ informação, assessoria,
consultoria ].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902869582 17/08/2010
Tit.LP SAUDE DA MULHER LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11229297000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHAMIÉ IMAGEM DA MULHER

No.902869604 17/08/2010
351
Tit.PACAEMBÚ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02473211000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PACAEMBU SERVIÇOS E
PARTICIPAÇÕES

004

CFE(4) 26.4.1; 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 35 despachante para agilizar documento;
despachante para agilizar documento[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria em gestão de
negócios; assessoria em gestão de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];negócios
(consultoria em gestão e organização de -);negócios
(consultoria em gestão e organização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em negócios relativos à
relocalização para empresas; assessoria, consultoria
e informação em negócios relativos à relocalização
para empresas[ assessoria, consultoria ];negócios
(assessoria em gestão de -);negócios (assessoria
em gestão de -)[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação empresarial;
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial[informação, assessoria,
consultoria
];gestão (consultoria em -) de negócios; gestão
(consultoria em -) de negócios[informação,
assessoria, consultoria ];negócios (consultoria em
gestão de -);negócios (consultoria em gestão de )[informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES'.
Procurador: ROBERTO FIGUEIREDO MELLO
No.902869612 17/08/2010
351
Tit.PLASTIMAQ COMERCIO DE ARTEFATOS
PLASTICOS LTDA. - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10472500000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LARPLAS
NCL(9) 40 injeção de plástico [serviço de -]
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902869639 17/08/2010
351
Tit.ALTAMIRO DE ANDRADE JUNIOR L (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81646240987
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GUERREIROS MC SÃO JOSÉ- SC

CFE(4) 25.12.25; 26.1.5; 27.5.1
NCL(9)
44
atividades
de
serviços
de
complementação diagnóstica e terapêutica (serviços
médicos);clínicas
médicas
especializadas
na
realização de exames de ultrassonografia, tais como:
ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia com
preparo intestinal, ultrassonografia com doppler
colorido, ultrassonografia 3d, ultrassonografia do
útero, ultrassonografia pélvica, ultrassonografia
abdome total, ultrassonografia abdome superior,
ultrassonografia das mamas, ultrassonografia do
pescoço, ultrassonografia da tiróide, ultrassonografia
das vias urinárias, ultrassonografia de partes moles,
inclusive
exames
de
histerossonografia
e
histerossonografia 3d.
*POR ACRÉSCIMO DE ITENS À ESPECIFICAÇÃO,
CONFORME REIVINDICADO PELO TITULAR.
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO

CFE(4) 2.9.22-23; 14.7.2; 27.7.25
NCL(9) 41 clubes (serviços de -) [lazer ou
educação];recreação
(informações
sobre
);divertimento;
organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento];serviços
de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento; competições (organização de -)
[educação ou entretenimento];espetáculos ao vivo
(apresentação de -);serviços prestados por
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entidades de representação de classe, a saber,
apresentação de cursos, treinamentos, palestras e
seminários;
organização
de
competições
desportivas; fã clube; entretenimento [lazer]
(informações sobre -);competições desportivas
(organização de -);entretenimento
Procurador: AMILTON MANFREDI
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No.902869728 17/08/2010
Tit.DANIEL PETRASSO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10914884000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REDE MASTER

351

No.902869647 17/08/2010
090
Tit.VINICOLA GALVÃO BUENO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11326478000122
*APRESENTE PROCURAÇÃO DA EMPRESA
VINÍCOLA GALVÃO BUENO LTDA, OUTORGANDO
PODERES PARA A SRA. LETÍCIA FERRO COSTA
GALVÃO BUENO, SIGNATÁRIA DA
PROCURAÇÃO ANEXADA À PETIÇÃO INICIAL.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902869671 17/08/2010
090
Tit.VINICOLA GALVÃO BUENO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11326478000122
*APRESENTE PROCURAÇÃO DA EMPRESA
VINÍCOLA GALVÃO BUENO LTDA, OUTORGANDO
PODERES PARA A SRA. LETÍCIA FERRO COSTA
GALVÃO BUENO, SIGNATÁRIA DA
PROCURAÇÃO ANEXADA À PETIÇÃO INICIAL.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902869680 17/08/2010
351
Tit.BLUDEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07250835000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIRCATTI
NCL(9) 18 bolsas de viagem; mochilas; frasqueira
[mala
ou
bolsa];estojos
de
cosméticos
[nécessaire];bolsa do vestuário comum; guardachuvas; bolso (carteiras de -);malas de roupas para
viagem; maletas para documentos; bolsas de mão;
estojo para cosméticos [nécessaire vazia, somente a
bolsa] ;viagem (conjuntos de -) [artigos de
couro];bolsas; valises
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902869710 17/08/2010
351
Tit.S.GOLDSTEIN CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08255742000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOBILE MONEY BRASIL

CFE(4) 16.1.4; 16.1.11; 27.5.1
NCL(9)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -);organização e apresentação de
colóquios; colóquios (organização e apresentação
de -);organização e apresentação de simpósios;
simpósios (organização e apresentação de );treinamento prático [demonstração];congressos
(organização e apresentação de -);ensino (serviços
de -);exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de conferências; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento];organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de seminários
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'BRASIL'.
Procurador: MARIA ISABEL MONTANÊS
FRANCISCO

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(9) 12 portas para veículos; alarmes de marcha
à ré para veículos; automóveis (para-sóis adaptados
para -);calotas das rodas; janelas para veículos;
alarme anti-roubo para veículos; eixos para veículos;
freio (sapatas de -) para veículos; pára-choques de
veículos; buzinas para veículos; capôs de
automóvel; freio (segmentos de -) para veículos;
anti-roubo (dispositivos -) para veículos; ar (bombas
de -) [acessórios de veículos];aros para rodas de
veículos; lonas de freio para veículos; molas de
suspensão para veículos; pneus para rodas de
veículo; amortecedores para suspensão de veículos;
rodas de veículo; freio (lonas de -) para veículos;
amortecedoras (molas -) para veículo; anéis de eixos
de roda; bagagem (porta-) para veículos; vidro para
veículo; aro de roda; capôs para veículos; eixos para
rodas de veículos; freios para veículos; airbag
[dispositivos de segurança para automóveis];luzes
direcionais para veículos; molas amortecedoras para
veículos; amortecedores para automóveis; assento
(capas de -) para veículos; assentos para veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "REDE MASTER".
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902869736 17/08/2010
Tit.DANIEL PETRASSO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10914884000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE MASTER

351

CFE(4) 2.5.3; 2.9.23; 27.5.1
NCL(9) 28 bonecas; brinquedos; artigo para esporte,
exceto roupa ;jogos incluídos nesta classe; casas de
bonecas; raquetes; veículos de brinquedos; estojo
de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
falsos/brinquedo);brinquedo para montar; pranchas
de surfe; calçado para boneca; carrinho de
brinquedo
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 28 REIVINDICADA.
Procurador: ANTONIO JOSE DE CARA
No.902869752 17/08/2010
Tit.D'AMICO EDITORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05904375000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COMPRAS MUNICIPAIS

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 revistas [periódicos]
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902869779 17/08/2010
351
Tit.RB34 OUTLET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08540938000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OUTLET DO SURF

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "REDE MASTER".
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902869744 17/08/2010
351
Tit.CHALLENGE LICENCIAMENTO DE MARCAS
LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10970222000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROCKERGIRL

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 organização de feiras para fins comerciais
ou publicitários; administração comercial; consultoria
profissional
em
negócios;
consultoria
em
organização
de
negócios;
organização
de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
administração de empresa; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "OUTLET DO SURF".
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902869795 17/08/2010

351
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instrumentos para médicos e cirurgiões; borracha
para o aparelho dentário e para separar o dente;
aparelho de tração para uso medicinal; sutura
(material para -);odontológico (brocas para uso );tração (aparelhos de -) para uso medicinal;
cirúrgicos (aparelhos e instrumentos -)
Procurador: ALEXANDRE GOLFETTI

Tit.HM RUBBER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMPERMEABILIZANTES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11621915000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HM RUBBER

No.902869825 17/08/2010
Tit.SEB (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7323115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SECURE 5

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de borracha, guta-percha, goma,
amianto ou mica; comércio (através de qualquer
meio) de matérias tintoriais; comércio (através de
qualquer meio) de resinas naturais em estado bruto;
comércio (através de qualquer meio) de borracha;
comércio (através de qualquer meio) de produtos em
matérias plásticas semiprocessadas; comércio
(através de qualquer meio) de amianto; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias adesivas
destinadas à indústria; comércio (através de
qualquer meio) de tubos flexíveis não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
para limpar, polir, desengordurar e decapar;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de matérias para calafetar, vedar e
isolar; comércio (através de qualquer meio) de tintas,
vernizes, lacas; comércio (através de qualquer meio)
de produtos para absorver, molhar e ligar a
pó;comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de secagem; comércio (através de
qualquer meio) de preservativos contra oxidação e
contra a deterioração da madeira; comércio (através
de qualquer meio) de resinas artificiais não
processadas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "RUBBER".
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.902869809 17/08/2010
Tit.ODONTO DEVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00259365000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BYBOLL'S

351

CFE(4) 26.1.3; 26.1.17; 27.5.1
NCL(9) 21 panelas de pressão, não elétricas
Prior.:103717157
26/02/2010 FR
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.902869833 17/08/2010
351
Tit.CENTRO DE DANÇA E FITNESS LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02251428000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIENAL DE DANÇA DA AMAZÔNIA

351

CFE(4) 28.19
NCL(9) 10 aparelho dentário; maletas especiais para
instrumentos médicos; alavanca cirúrgica; brunidor
[instrumento
dentário];tesouras
para
cirurgia;
espelhos para dentistas; fórceps; ortodônticos
(aparelhos -);aparelho ortodôntico; aparelho ou
instrumento médico; escalpelos [bisturis];espelhos
para cirurgiões; seringas para uso medicinal; bisturis
[lâminas];afastador cirúrgico; argola ou elo de
ligadura para uso cirúrgico; boticão para dentista;
broca para dentista [aparelho];aparelho ou
instrumento odontológico; odontológicos (aparelhos
e
instrumentos
-);estilete
[instrumento
cirúrgico];categute [material de sutura];abre-boca
[instrumento odontológico];trocartes [instrumento
cirúrgico];médicos (aparelhos e instrumentos );cureta; anestesia (aparelhos para -);estojos de

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 espetáculos ao vivo (apresentação de );seminários (organização e apresentação de );organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
simpósios; empresário [organização e produção de
espetáculos];entretenimento; espetáculos (serviços
de -);organização de bailes; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; produção de shows; apresentação de
espetáculos ao vivo; exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; oficinas de trabalho
(organização
e
apresentação
de
-)
[treinamento];shows (produção de -);academia de
dança; cenografia (serviços de -);organização e
apresentação
de
conferências;
congressos
(organização e apresentação de -);competições
(organização
de
-)
[educação
ou
entretenimento];teatrais (produções -);companhia
teatral (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BIENAL DE DANÇA".
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/C LTDA.
No.902869850 17/08/2010
100
Tit.SALIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09073579000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IDY

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 11 iluminação de teto; luz (difusores de );dispositivos de proteção para iluminação; filtragem
de aquário (aparelhos para -);filtros para arcondicionado; luminária; iluminação (aparelhos de -)
para veículos; faróis de veículos; iluminação
(instalações de -) para veículos aéreos; lâmpadas de
mineiros; lâmpadas elétricas; lâmpadas elétricas
para árvores de natal; luminosos (tubos -) para
iluminação; veículos (luzes para -);lâmpadas a gás;
lâmpadas de laboratório; luzes de mergulho;
elétricas (lâmpadas -);faróis para automóveis; filtros
para água potável; veículos (aparelhos de
iluminação para -);aquário (iluminação para );lâmpadas; lâmpadas de segurança; lâmpadas para
projetores; lanternas elétricas portáteis; portáteis
(lanternas elétricas -);refletores de lâmpadas;
difusores de luz; elétricas (lanternas -) portáteis;
filtragem de água (aparelhos para -);veículos
(refletores para -) [faróis];lampadários [iluminação
pública];lâmpadas (refletores de -);lâmpadas para
soldar; lanternas de bolso elétricas; lanternas para
iluminação; luzes para veículos; refletores para
veículos [faróis];iluminação (aparelhos e instalações
de -);lâmpadas (globos para -);lâmpadas a óleo;
filamentos para lâmpadas elétricas; filtros [partes de
instalações domésticas ou industriais];lâmpadas de
raios ultravioleta, exceto para uso medicinal;
lâmpadas incandescentes; lâmpadas para luzes
direcionais para automóveis; lâmpadas para luzes
direcionais para veículos; lanternas; lanternas
chinesas; lanternas de bolso; lanternas para
bicicletas, triciclos, etc; luminosos (números de
casas -);luzes para automóveis; filamentos elétricos
de aquecimento; filtros elétricos para café;veículos
aéreos (instalações de iluminação para -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
900638524 E 900638702.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902869868 17/08/2010
351
Tit.MANALAIS COMUNICAÇÃO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03117023000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Clicketz
NCL(9) 41 fotografia; fotográficas (reportagens );serviços de imagem digital; vídeos (produção de -)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902869876 17/08/2010
351
Tit.PRIMEIRO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11923667000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LPA- Learning in Practice Administration
NCL(9) 41 cursos livres [ensino]
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "LEARNING IN PRACTICE
ADMINISTRATION"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902869892 17/08/2010
Tit.ACELKAR ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA
VEÍCULOS LTDA EPP (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35225242000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACELKAR

100
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No.902869965 17/08/2010
241
Tit.ROSSI RESIDENCIAL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61065751000180
*PED.: 902812742.
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.902869990 17/08/2010
Tit.ANTONIO IVO SILVA ROSA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82848904615
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BATUK DO BRASIL

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
lubrificantes; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de aparelhos de locomoção
por terra, por ar ou por água; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de veículos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG
828315612.
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902869906 17/08/2010
Tit.ALARCON & QUEIROZ LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10425211000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: XODÓ

351

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(9) 18 bolsas de viagem; bolsas para campistas;
caixas de couro ou de cartão-couro; carteiras de
bolso;
mochilas;
mochilas
(bornais);pastas
[malas];bolsas de couro para ferramentas; bolsas de
malhas; bolsas de mão; fitas de couro para chapéus;
porta-cartão; pasta de viagem; chapéus (caixas de
couro para -);bolsa do vestuário comum; bolsas
(armações
para
-);estojos
de
cosméticos
[nécessaire];mochilas escolares; carteira para
moeda; bolsas para alpinistas; bolso (carteiras de );sacolas de compras; bolsa para tênis ;bolsas de
caça; malas de roupas para viagem; malas de
viagem; mochilas à tiracolo para transportar bebês;
porta-chaves [artigos de couro];chaveiro [artigo de
couro, tipo carteira];couro (cordões de -);embalagem
(bolsas de couro para -);roupas (malas de -) para
viagem; viagem (conjuntos de -) [artigos de
couro];baús para viagem; bolsas; caixas de couro
para
chapéus;
cartão-couro
[imitação
de
couro];cordões de couro; correias de couro usadas a
tiracolo; pastas escolares; bolsas de couro para
embalagem; porta nota; faixas de couro; malas
(alças de -);maletas para documentos
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902869914 17/08/2010
Tit.ALARCON & QUEIROZ LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10425211000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: M 3 W

351

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 18 bolsas (armações para -);bolsas de couro
para ferramentas; correias de couro usadas a
tiracolo; fitas de couro para chapéus; maletas para
documentos; roupas (malas de -) para viagem;
chapéus (caixas de couro para -);bolsa para tênis
;baús para viagem; bolsas de caça; bolsas de couro
para embalagem; bolsas de mão; bolsas de viagem;
caixas de couro para chapéus; chaveiro [artigo de
couro, tipo carteira];mochilas escolares; pastas
[malas];bolsas de malhas; porta nota; sacolas de
compras; carteira para moeda; bolsa do vestuário
comum; bolsas para campistas; bolso (carteiras de );carteiras de bolso; malas de viagem; caixas de
couro ou de cartão-couro; couro (cordões de );estojos de cosméticos [nécessaire];mochilas;
mochilas
(bornais);porta-chaves
[artigos
de
couro];viagem (conjuntos de -) [artigos de
couro];pasta de viagem; bolsas; faixas de couro;
porta-cartão; embalagem (bolsas de couro para );malas de roupas para viagem; mochilas à tiracolo
para transportar bebês; pastas escolares; bolsas
para
alpinistas;
cartão-couro
[imitação
de
couro];cordões de couro; malas (alças de -)
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902869930 17/08/2010
Tit.MESQUITA DINIZ IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11077495000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Millennium Lituae
NCL(9) 33 vodca
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
819825450.
Procurador: O PRÓPRIO.

100

No.902869949 17/08/2010
Tit.ODONTO DEVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00259365000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BYBOLL'S

351

CFE(4) 28.19
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos dentários [informação, assessoria,
consultoria ]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos médicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos [informação, assessoria,
consultoria ]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos [ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: ALEXANDRE GOLFETTI

351

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1,17
NCL(9) 41 organização de espetáculos [shows]
[serviços
de
empresário];apresentação
de
espetáculos ao vivo; empresário [organização e
produção de espetáculos];banda de música [serviços
de entretenimento];produção de shows
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BATUK DO BRASIL".
Procurador: WELLITON PIMENTEL COUTINHO
No.902870041 17/08/2010
Tit.KAZULI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04581364000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FREESTYLE MASTERS

351

CFE(4) 27.5.2-3; 27.5.5; 27.7.17
NCL(9) 41 competições desportivas (organização de
-);entretenimento [lazer] (informações sobre -);festas
(planejamento de -);organização de competições
desportivas; planejamento de festas; eventos
desportivos (cronometragem de -);organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];entretenimento;
promotor de eventos [se artísticos/culturais];parque
de diversão; produção de shows; locutor de eventos;
apresentação de espetáculos ao vivo; espetáculos
(serviços de -);organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário];shows (produção de );assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer];divertimento;
espetáculos ao vivo (apresentação de -);empresário
[organização e produção de espetáculos];diversão
(parques de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FREESTYLE MASTERS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902870050 17/08/2010
Tit.ROSSI RESIDENCIAL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61065751000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROSSI MAIS + VIA CARIOCA

100
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CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 37 construção *;construção civil (supervisão
de trabalhos de -);construção e reparação de obra
civil
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).:
818232056 E 819447145.
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.902870076 17/08/2010
Tit.ODONTO DEVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00259365000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Odonto Deva

351

CFE(4) 26.7.25
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos dentários[ informação, assessoria,
consultoria ]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos [informação, assessoria,
consultoria ]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos médicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: ALEXANDRE GOLFETTI
No.902870092 17/08/2010
351
Tit.MARCIA MARY SILVA BARBOSA CARPENTER
DE MEDEIROS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25556158819
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRILHAS DA SAÚDE
NCL(9) 41 televisão (programas de entretenimento
de -);televisão (programas de entretenimento de -)[
informação,
assessoria,
consultoria
];rádio
(programas
de
entretenimento
de
-);rádio
(programas de entretenimento de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902870106 17/08/2010
Tit.CÁSSIO TIBERIUS DE LUCENA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01526074000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AQC Amigos que Correm

351

CFE(4) 2.1.23; 26.4.3; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 41 competições desportivas (organização de
-);competições desportivas (organização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];academia de
ginástica (serviços de-);academia de ginástica
(serviços de-)[ informação, assessoria, consultoria
];aulas de ginástica; aulas de ginástica[ informação,
assessoria, consultoria ];educação física; educação
física[
informação,
assessoria,
consultoria
];competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento][
informação,
assessoria,
consultoria
];organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento];organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento][
informação,
assessoria,
consultoria
];organização
de
competições
desportivas;
organização
de
competições desportivas[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais[ informação, assessoria, consultoria
];cronometragem
de
eventos
desportivos;
cronometragem de eventos desportivos[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em educação física; assessoria,
consultoria e informação em educação física[
informação, assessoria, consultoria ];eventos
desportivos
(cronometragem
de
-);eventos
desportivos (cronometragem de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: ESCOBAR ADVOCACIA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO
EMPRESARIAL
No.902870130 17/08/2010
351
Tit.MIRAGE MULTIMIDIA COM E SERV LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04133139000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MIRAGE MULTIMIDIA

CFE(4) 26.1.16; 27.5.1
NCL(9) 42 ilustradores (serviços de -);composição
gráfica [criação em arte gráfica];serviços de
ilustrações gráficas, técnicas e simulações gráficas
de projeto; artes gráficas (serviços de criação em -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MULTIMIDIA".
Procurador: JOSE DOMINGOS DE LIMA FILHO
No.902870157 17/08/2010
351
Tit.JOSE EDUARDO GOMES LACERDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59989718768
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LAGOS INCORPORADORA

CFE(4) 25.1.5; 26.11.8; 26.11.12; 27.5.1
NCL(9) 42 desenho de plantas para construção;
engenharia
civil
[projeto
de
-];engenharia;
arquitetura; projeto e cálculo; criação e projeto de
planta para construção; consultoria em arquitetura;
cálculo e dimensionamento na área de engenharia;
projeto de arquitetura
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INCORPORADORA".
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.902870173 17/08/2010
090
Tit.MARCOS RODRIGO SCIARRETTA SEGATO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12228337862
*APRESENTE CÓPIA DO DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO
CLASSISTA COMPETENTE [PROFISSIONAL
AUTÔNOMO], COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES
REIVINDICADAS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902870190 17/08/2010
241
Tit.LAGOS DE ITAIPAVA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04726158000102
*PEDS 828283591 E 902657437.
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.902870203 17/08/2010
351
Tit.LUIZ CHRISTOVAM CESÁRIO LADEIRA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00467495602
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZÉ DA GUIOMAR
NCL(9) 09 fitas para gravação de som; fonográficos
(discos -);cd-rom [disco];fita cassete ou de vídeo
[gravada ou não];som (fitas para gravação de );discos fonográficos; fitas magnéticas; cd-rom
[drive];discos compactos, rom (ingl.);vídeo disco
;disco acústico; dvd, disco digital de vídeo; discos
magnéticos
Procurador: NOÉ ASSIS DE LIMA
No.902870211 17/08/2010
351
Tit.LUIZ CHRISTOVAM CESÁRIO LADEIRA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00467495602
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZÉ DA GUIOMAR
NCL(9) 41 divertimento; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio);banda de música
[serviços de entretenimento];entretenimento; grupo
musical; espetáculos (serviços de -);organização de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];produção de shows; shows (produção
de -);espetáculos ao vivo (apresentação de -);agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento]
;conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento];composição musical (serviços de );apresentação de espetáculos ao vivo; promotor de
eventos
[se
artísticos/culturais];empresário
[organização e produção de espetáculos]
Procurador: NOÉ ASSIS DE LIMA
No.902870220 17/08/2010
Tit.VINICOLA CAMPO LARGO S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75802041000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ILE DE FRANCE

351
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CFE(4) 26.2.1; 27.5.1
NCL(9)
33
destiladas
[bebidas
alcoólicas]
[espirituosas];digestivos [licores e destilados];sidra;
cidra bebida alcoólica [cf. sidra];coquetéis *;rum;
bebida energética alcoólica; alcoólicas (bebidas -)
[exceto cerveja];bebidas alcoólicas contendo frutas;
gim; aguardente destilada de vinho ou de suco de
frutas; extratos de fruta [alcoólicos];vinho de fruta;
bebida fermentada alcoólica; bebidas alcoólicas
[exceto cerveja];bebidas destiladas; destiladas
(bebidas -);extratos alcoólicos; frutas (bebidas
alcoólicas contendo -);licores; uísque; vodca;
amargas (bebidas -);essências alcoólicas; vinho;
aperitivos *;brandy [bebida]
Procurador: ILDO RITTER DE OLIVEIRA
No.902870238 17/08/2010
Tit.VINICOLA CAMPO LARGO S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75802041000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SAINT LOUIS

351

CFE(4) 27.5.1

No.902870270 17/08/2010
351
Tit.M&A SUPORTE TECNICO LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01033831000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: M&A
NCL(9) 42 análise de sistemas [informática];análise
e
processamento
de
dados
[serviço
de
informática];suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados; consultoria em hardware de computador;
software de computador (instalação de );programação
de
computador
[informática];manutenção
de
software
de
computador; análise de suporte e sistema [serviço
de informática]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902870297 17/08/2010
351
Tit.M&A SUPORTE TECNICO LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01033831000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M&A SUPORTE TÉCNICO

CFE(4) 25.1.9; 25.1.25; 27.5.1
NCL(9) 33 bebidas alcoólicas contendo frutas;
destiladas (bebidas -);destiladas [bebidas alcoólicas]
[espirituosas];rum; vinho de fruta; bebidas destiladas;
licores; vinho; essência alcoólica para fabricar
bebidas; bebida fermentada alcoólica; amargas
(bebidas -);digestivos [licores e destilados];frutas
(bebidas alcoólicas contendo -);gim; coquetéis
*;saquê;essências alcoólicas; extratos alcoólicos;
uísque; absinto [bebida alcoólica];cidra bebida
alcoólica [cf. sidra];bebida energética alcoólica;
brandy [bebida];alcoólicas (bebidas -) [exceto
cerveja];bebidas alcoólicas [exceto cerveja];extratos
de fruta [alcoólicos];sidra; vodca; aguardente
destilada de vinho ou de suco de frutas; aperitivos *
Procurador: ILDO RITTER DE OLIVEIRA
No.902870246 17/08/2010
Tit.VINICOLA CAMPO LARGO S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75802041000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QUINTA DO MONTEIRO

NCL(9) 33 destiladas (bebidas -);vinho de fruta;
bebida energética alcoólica; bebida fermentada
alcoólica; brandy [bebida];bebidas alcoólicas [exceto
cerveja];destiladas
[bebidas
alcoólicas]
[espirituosas];gim; rum; uísque; cidra bebida
alcoólica [cf. sidra];aperitivos *;extratos de fruta
[alcoólicos];alcoólicas
(bebidas
-)
[exceto
cerveja];amargas (bebidas -);bebidas destiladas;
coquetéis
*;digestivos
[licores
e
destilados];saquê;vinho; essência alcoólica para
fabricar
bebidas;
absinto
[bebida
alcoólica];aguardente destilada de vinho ou de suco
de frutas; bebidas alcoólicas contendo frutas; frutas
(bebidas alcoólicas contendo -);licores; sidra;
essências alcoólicas; extratos alcoólicos; vodca
Procurador: ILDO RITTER DE OLIVEIRA

CFE(4) 26.1.2,26.1.18-20
NCL(9) 42 manutenção de software de computador;
programação de computador [informática];software
de computador (instalação de -);análise e
processamento
de
dados
[serviço
de
informática];suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados; consultoria em hardware de computador;
análise de suporte e sistema [serviço de
informática];análise de sistemas [informática]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SUPORTE TÉCNICO".
Procurador: O PRÓPRIO.

351
No.902870335 17/08/2010
Tit.LUCAS LEÃO DA SILVA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04177537640
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Dr.Fisio

351

CFE(4) 28.11
NCL(9) 44 fisioterapia; fisioterapia[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902870378 17/08/2010
351
Tit.CD TEC COMERCIAL DE ALARMES LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08681492000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CB SOUND

CFE(4) 24.17.25
NCL(9) 09 alto-falante, amplificador, rádio e toca-fita
para automóvel; caixas para alto-falantes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOUND".
Procurador: LETICIA CARNEIRO DIONIZIO DE
OLIVEIRA
No.902870424 18/08/2010
351
Tit.GOLD & STONE JOALHERIA LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11177591000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Ryan Jóias

CFE(4) 24.9.2-3; 24.9.5,24.9.10-11
NCL(9) 14 âmbar amarelo (jóias e bijuterias de );bijuteria / joalheria (artigos de -);cloisonné [jóias e
bijuterias];correntes [jóias e bijuterias];gravatas
(alfinetes de -);chaveiros para uso pessoal [exceto
tipo carteira];água-marinha; brilhante [jóia];ósmio;
prendedores de gravatas; rutênio; cronógrafos
[relógios];diamantes; elo de metal precioso; ônix;
camafeu (broche);ametista; pedras semipreciosas;
amuletos [jóias e bijuterias];brincos; chaveiros de
bijuteria; gravatas (prendedores de -);medalhas;
medalhões [jóias e bijuterias];tarraxa para brinco
;safira; platina [metal];adereço (alfinetes de );adereços de prata; alfinetes de gravatas; irídio;
jóias e bijuterias de âmbar amarelo; topázio; tiara;
rubi; botton/broche; olivina [pedra preciosa];pérolas
[jóias e bijuterias];prata (fios de -);pulseiras [jóias e
bijuterias];ágatas; alfinetes de metal precioso;
broches [jóias e bijuterias];metal precioso (fios de -)
[jóias
e
bijuterias];tornozeleira
(jóia/bijuteria);turmalina [pedra preciosa];alexandrita
[pedra
preciosa];ouro
(fios
de
-)
[joalheria];penduricalhos [jóias e bijuterias];alfinetes
de adereço; espinélio [pedras preciosas];joalheria /
bijuteria (artigos de -);esmeralda; bracelete de
qualquer material [jóia/bijuteria];pedras preciosas;
abotoaduras; adereços [jóias e bijuterias];anéis [jóias
e bijuterias];berloques [jóias e bijuterias];emblemas
de metal precioso; turquesa [pedra preciosa];contas
de ouro para jóia; balangandã [ornamento ou
amuleto, ordinariamente de metal, em forma de figa,
medalha, pendente de broche, argola ou
pulseira];paládio; relógios de pulso; ródio; colares
[jóias e bijuterias];fios de metal precioso [jóias e

RPI 2207 de 24/04/2013

bijuterias];lápis-lazúli
[lazurita=pedra
ornamental];argola de uso pessoal [bijuteria]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "JÓIAS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902870432 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TAEQ
NCL(9) 03 sachês para perfumar roupa; óleos para
perfumes e essências; incenso
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902870459 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TAEQ
NCL(9) 04 velas perfumadas; velas [iluminação]
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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*PRESTE ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS
ITENS E CLASSE REIVINDICADOS, TENDO EM
VISTA NOME EMPRESARIAL DA REQUERENTE.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902870513 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TAEQ
NCL(9) 11 aparelho desodorizador elétrico ou
eletrônico de uso comum ou doméstico
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902870521 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TAEQ BELEZA

CFE(4) 26.2.5; 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 05 ar (preparações para perfumar o -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BELEZA".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902870556 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TAEQ BELEZA

No.902870467 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TAEQ
NCL(9) 05 ar (preparações para perfumar o -)
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902870483 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TAEQ
NCL(9) 09 difusor elétrico de essência para
ambiente
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902870491 18/08/2010
351
Tit.CHALLENGE LICENCIAMENTO DE MARCAS
LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10970222000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: My Little Dog

CFE(4) 26.2.5; 26.15.15; 27.5.1
NCL(9) 03 sachês para perfumar roupa; óleos para
perfumes e essências
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BELEZA".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902870530 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TAEQ BELEZA

CFE(4) 26.2.5; 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 04 velas [iluminação];velas perfumadas
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(9) 28 jogos incluídos nesta classe; pranchas
skates; bonecas; brinquedos; casas de bonecas;
estojo de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
falsos/brinquedo);carrinho de boneca; carrinho de
brinquedo; raquetes; veículos de brinquedos; artigo
para esporte, exceto roupa ;calçado para boneca;
pranchas de surfe; brinquedo para montar
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 28 REIVINDICADA.
Procurador: ANTONIO JOSE DE CARA
No.902870505 18/08/2010
090
Tit.NORBERTO CESAR BERALDO INFORMATICA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06237718000182

No.902870548 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TAEQ BELEZA

CFE(4) 26.2.5; 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 09 difusor elétrico de essência para
ambiente
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902870564 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TAEQ BELEZA

CFE(4) 26.2.5; 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 11 aparelho desodorizador elétrico ou
eletrônico de uso comum ou doméstico
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902870572 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TAEQ CASA
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Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRINCESS CHALLENGE

CFE(4) 26.2.5; 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 04 velas [iluminação];velas perfumadas
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902870580 18/08/2010
351
Tit.MULTISYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA
LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04083573000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MULTISYS

CFE(4) 26.2.5; 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 09 difusor elétrico de essência para
ambiente
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902870637 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TAEQ CASA

CFE(4) 3.1.6; 24.9.4; 27.5.1
NCL(9) 28 jogos incluídos nesta classe; brinquedos;
pranchas skates; calçado para boneca; artigo para
esporte, exceto roupa ;bonecas; patins com rodas;
raquetes; estojo de cosméticos de brinquedo (com
cosméticos falsos/brinquedo);carrinho de brinquedo;
pranchas de surfe; veículos de brinquedos; casas de
bonecas; carrinho de boneca
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 28 REIVINDICADA.
Procurador: ANTONIO JOSE DE CARA
No.902870718 18/08/2010
Tit.FAWAL COMÉRCIO LTDA-EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04145906000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FAWAL

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA

CFE(4) 26.2.5; 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 11 aparelho desodorizador elétrico ou
eletrônico de uso comum ou doméstico
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.902870602 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TAEQ CASA

No.902870645 18/08/2010
351
Tit.MULTISYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA
LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04083573000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MULTISYS

CFE(4) 26.2.5; 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 05 ar (preparações para perfumar o -)
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902870629 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TAEQ CASA

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 37 computadores (instalação, manutenção e
reparo de -); assistência técnica e manutenção de
computador [hardware]; instalação, manutenção e
conserto de computador [hardware]
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902870653 18/08/2010
241
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
FLEXPEL LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66830605000118
*PED. 902633023 (C/OPOSIÇÃO)
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902870661 18/08/2010
351
Tit.CHALLENGE LICENCIAMENTO DE MARCAS
LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10970222000190

351

CFE(4) 2.1.8; 25.1.5; 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 21 gaiolas para animais de estimação;
manjedouras para animais; pentes para animais;
recipiente não metálico para animal ; anel para ave
[anilho]; animal [brete para -]; viveiros [terrários] para
interiores; animais de estimação (caixas para asseio
de -); gaiolas para pássaros; aquário para peixe
[para interiores]; animais (manjedouras para -);
manjedouras para gado; escovas para cavalos; gado
(manjedouras para -); animais de estimação (gaiolas
para -); bebedouro para animal; alojamento portátil
para animal; escova e pente para pêlo de animal;
animal [bebedouro para -]
Procurador: O MASSARO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902870726 18/08/2010
351
Tit.PAULO MARCIO SODRÉ VAZ (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01402432755
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Arariblog
NCL(9) 25 vestuário (incluído nesta classe);artigos
de malha [vestuário];casacos [vestuário];malhas
[vestuário].
*ADICIONADA À ESPECIFICAÇÃO A RESSALVA
"INCLUÍDO NESTA CLASSE", PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE INTERNACIONAL
REIVINDICADA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902870734 18/08/2010
351
Tit.INDÚSTRIA TÊXTIL ALBIERI LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47930847000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALBIERI
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CFE(4) 5.5.20; 27.5.1
NCL(9) 24 roupa de cama, mesa e banho
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.902870742 18/08/2010
351
Tit.ROSSETTI CONSULTORIA DE MAEKETING SC
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59642082000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PHARMEXX
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exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários; feiras (organização de -) para fins
comerciais
ou publicitários; gestão de pessoal
(consultoria em -);informações de negócios; anúncio;
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio; assessoria,
consultoria e informação empresarial; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; marketing
(estudos de -);pesquisa de marketing; publicação de
textos publicitários; publicidade de televisão;
assessoria, consultoria e informação em agências de
modelos para publicidade ou promoção de vendas;
agências de informação comercial;
gestão
(consultoria em -) de negócios; negócios
(informações de -);organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários;
publicidade de rádio; assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda;
administração de empresa; assessoria, consultoria e
informação sobre oportunidades de negócio;
agências de propaganda; negócios (assessoria em
gestão de -);assessoria, consultoria e informação
relacionadas ao planejamento, análise, gestão e
organização
de
negócios
para
empresas;
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902870750 18/08/2010
351
Tit.LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ITAPETININGA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00993490000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FEIJÃO ITAPÊ OURO

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 agências de publicidade; avaliações de
negócios; consultoria em gestão de pessoal;
consultoria em organização de negócios; informação
comercial (agências de -);negócios (levantamentos
de informações de -);assessoria, consultoria e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios; assessoria, consultoria e
informação em negócios relativos à relocalização
para empresas; assessoria, consultoria e informação
em serviços de recursos humanos para empresas;
serviços de promoção de campanhas publicitárias
com vistas à prevenção de doenças, a título de
assistência
social;
comercial
ou
industrial
(assessoria em gestão -);consultoria profissional em
negócios; industrial ou comercial (assessoria em
gestão -);propaganda; texto (processamento de );edição de texto publicitário; assessoria, consultoria
e informação em marketing; estudos e pareceres
pertinentes à macro e microeconomia, serviços estes
prestados com fins de assessoria na gestão de
negócios e operação de uma empresa comercial;
promoção
de
venda
para
terceiros
[publicidade];análise de custo; negócios (consultoria
profissional em -);negócios (pesquisa em -);pesquisa
em negócios; administração comercial; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista; assessoria,
consultoria e informação sobre testes psicológicos
para seleção de pessoal; assessoria, consultoria e
informações sobre administração de pessoal;
farmácia
[comércio
de
produtos
farmacêuticos];assessoria em gestão de negócios;
informações (levantamento de -) de negócios;
levantamentos de informações de negócios;
negócios (consultoria em gestão de -);negócios
(consultoria em gestão e organização de -);pessoal
(recrutamento de -);processamento de texto;
assessoria, consultoria e informação econômica,
para os setores industrial e comercial das empresas,
visando
o
planejamento,
organização,
monitoramento e desenvolvimento de projetos
(também provido on-line) [assessoria em gestão
comercial];assessoria, consultoria e informação
sobre pesquisas de opinião; atualização de material
publicitário; distribuição de material publicitário;

CFE(4) 5.9.19; 26.4.12; 27.5.1
NCL(9) 31 feijão [grão, produto agrícola in natura]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FEIJÃO".
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.902870785 18/08/2010
Tit.SANDJEWELS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7535708
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SANDJEWELS

[bijuteria];pedras semipreciosas; adereços [jóias e
bijuterias];broches [jóias e bijuterias];cloisonné [jóias
e bijuterias];pulseiras [jóias e bijuterias];anéis [jóias e
bijuterias];fios de metal precioso [jóias e
bijuterias];jóias e bijuterias de âmbar amarelo;
penduricalhos [jóias e bijuterias];pérolas [jóias e
bijuterias];platina [metal];brincos; ligas de metal
precioso; metais preciosos não trabalhados ou
semitrabalhados; pedras preciosas; prata (fios de );prata semitrabalhada ou batida; estojos para
relojoaria; imitações de pedras preciosas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'JEWELS' ISOLADAMENTE.
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.902870793 18/08/2010
351
Tit.INDÚSTRIA TÊXTIL ALBIERI LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47930847000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALBIERI

CFE(4) 5.5.20; 27.5.1
NCL(9) 25 suéteres; banho (roupões de -); casacos
[vestuário]; luvas [vestuário]; paletós; vestuário *;
lingerie (fr.); meias; ternos; camisola; roupa para
ginástica; saias; sutiãs; calças; ginástica (roupa para
-) [colante]; praia (roupas de -); cachecóis; camisas;
camisetas; gravatas; jaquetas; roupa íntima;
agasalhos para as mãos; banho (calções de -);
malhas [vestuário]; pijamas; maiô; pulôveres;
sobretudos [vestuário]; sungas; polainas; artigos de
malha [vestuário]; bermudas; coletes; roupas de
banho; xales; banho (roupas de -); blazers
[vestuário]; calças compridas; calções de banho
[sungas]; capotes; cuecas; gorros; macacões
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.902870807 18/08/2010
Tit.BANCO PRIVADO ATLÂNTICO, S.A. (AO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7535716
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ATLANTICO

100

351

CFE(4) 26.2.5
NCL(9) 14 colares [jóias e bijuterias];ouro (fios de -)
[joalheria];bijuteria / joalheria (artigos de -);chaveiros
de bijuteria; brilhante [jóia];adereço (alfinetes de );amuletos [jóias e bijuterias];berloques [jóias e
bijuterias];correntes [jóias e bijuterias];medalhões
[jóias e bijuterias];argola de uso pessoal

CFE(4) 27.5.1; 27.5.25; 29.1.4
NCL(9)
36
capital
(investimentos
de
-)
[finanças];capital (investimentos de -) [finanças][
informação, assessoria, consultoria ];financeiras
(informações
-);financeiras
(informações
-)[
informação, assessoria, consultoria ];financiamento
(serviços de -);financiamento (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];títulos de valor
(emissão de -);títulos de valor (emissão de -)[
informação, assessoria, consultoria ];administração
financeira; administração financeira[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em mercado de ações; assessoria,
consultoria e informação em mercado de ações[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações financeiras prestadas a
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investidores; assessoria, consultoria e informações
financeiras prestadas a investidores[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações
sobre
atuaria
[avaliação
e
administração de riscos];assessoria, consultoria e
informações
sobre
atuaria
[avaliação
e
administração de riscos][ informação, assessoria,
consultoria
];banco
comercial
[serviços
financeiros];banco comercial [serviços financeiros][
informação, assessoria, consultoria ];banco de
desenvolvimento [serviços financeiros];banco de
desenvolvimento [serviços financeiros][ informação,
assessoria, consultoria ];caderneta de poupança
[serviços financeiros];caderneta de poupança
[serviços financeiros][ informação, assessoria,
consultoria ];bancários (serviços -) de acesso
remoto; bancários (serviços -) de acesso remoto[
informação,
assessoria,
consultoria
];cheque
(verificação de validade de -);cheque (verificação de
validade de -)[ informação, assessoria, consultoria
];consultoria em seguros; consultoria em seguros[
informação, assessoria, consultoria ];financeira
(gestão -);financeira (gestão -)[ informação,
assessoria, consultoria ];fundos de investimentos
[finanças];fundos de investimentos [finanças][
informação, assessoria, consultoria ];informações
financeiras; informações financeiras[ informação,
assessoria, consultoria ];liquidação financeira
(serviços de -);liquidação financeira (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];serviços
bancários de acesso remoto; serviços bancários de
acesso remoto[ informação, assessoria, consultoria
];administração
de
fundo
de
investimento;
administração de fundo de investimento[ informação,
assessoria, consultoria ];banco múltiplo com ou sem
carteira comercial [serviços financeiros];banco
múltiplo com ou sem carteira comercial [serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];cartão de caixa [serviços financeiros];cartão de
caixa [serviços financeiros][ informação, assessoria,
consultoria ];cofres bancários (serviços de depósito
em -);cofres bancários (serviços de depósito em -)[
informação,
assessoria,
consultoria
];fianças
[garantias];fianças
[garantias][
informação,
assessoria, consultoria ];financeira (consultoria );financeira (consultoria -)[ informação, assessoria,
consultoria ];seguro contra acidentes; seguro contra
acidentes[ informação, assessoria, consultoria
];seguros;
seguros[
informação,
assessoria,
consultoria ];seguros (consultoria em -);seguros
(consultoria em -)[ informação, assessoria,
consultoria ];verificação de validade de cheque;
verificação de validade de cheque[ informação,
assessoria, consultoria ];administração de pecúlio;
administração de pecúlio[ assessoria, consultoria
];administração de seguro; administração de seguro[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação na área econômicofinanceira; assessoria, consultoria e informação na
área econômico-financeira[ informação, assessoria,
consultoria ];seguro contra acidente; seguro contra
acidente[ informação, assessoria, consultoria
];home-banking;
home-banking[
informação,
assessoria, consultoria ];bancários (serviços );bancários (serviços -)[ informação, assessoria,
consultoria ];cheques de viagem (emissão de );cheques de viagem (emissão de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria financeira;
consultoria financeira[ informação, assessoria,
consultoria ];emissão de títulos de valor; emissão de
títulos de valor[ informação, assessoria, consultoria
];financeira (avaliação -) [seguros, bancos,
imóveis];financeira (avaliação -) [seguros, bancos,
imóveis][
informação,
assessoria,
consultoria
];seguros (corretagem de -);seguros (corretagem de )[ informação, assessoria, consultoria ];seguros
(informações sobre -);seguros (informações sobre -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria
consultoria e informação técnica em seguro;
assessoria consultoria e informação técnica em
seguro[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria técnica em linhas de crédito; assessoria
técnica em linhas de crédito[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e administração
de
investimentos
de
terceiros
;assessoria,
consultoria e administração de investimentos de
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terceiros [ informação, assessoria, consultoria
];administração de cartão de crédito; administração
de cartão de crédito[ informação, assessoria,
consultoria ];administração de seguro-saúde;
administração
de
seguro-saúde[
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em crédito; assessoria, consultoria e
informação em crédito[ informação, assessoria,
consultoria ];banco de investimento [serviços
financeiros];banco
de
investimento
[serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];bolsa de mercadoria e de futuro (cotações de );bolsa de mercadoria e de futuro (cotações de - )[
informação, assessoria, consultoria ];capitalização
[serviços
financeiros];capitalização
[serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];carteira de investidor estrangeiro [serviços
financeiros];carteira de investidor estrangeiro
[serviços financeiros][ informação, assessoria,
consultoria ];clube de investimento [serviços
financeiros];clube
de
investimento
[serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];informação sobre crédito de cheques, títulos e
outros documentos; informação sobre crédito de
cheques, títulos e outros documentos[ informação,
assessoria, consultoria ];liquidação financeira
[serviço de-];liquidação financeira [serviço de-][
informação, assessoria, consultoria ];cartão de
débito (serviços de -);cartão de débito (serviços de )[ informação, assessoria, consultoria ];gestão
financeira; gestão financeira[ informação, assessoria,
consultoria ];leasing (financiamento de -);leasing
(financiamento de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];seguros marítimos; seguros marítimos[
informação,
assessoria,
consultoria
];valores
(corretagem
de-);valores
(corretagem
de-)[
informação, assessoria, consultoria ];constituição e
administração de fundo de investimento [serviços
financeiros];constituição e administração de fundo de
investimento [serviços financeiros][ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de consultoria
econômica; serviços de consultoria econômica[
informação,
assessoria,
consultoria
];acompanhamento de conta; acompanhamento de
conta[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação em seguros;
assessoria, consultoria e informação em seguros[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre investimento
bancário; assessoria, consultoria e informações
sobre investimento bancário[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre seguros [serviços financeiros];assessoria,
consultoria e informações sobre seguros [serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];emissão de cartões de crédito; emissão de cartões
de crédito[ informação, assessoria, consultoria
];seguros de saúde; seguros de saúde[ informação,
assessoria, consultoria ];seguros de vida; seguros de
vida[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação bancária;
assessoria, consultoria e informação bancária[
informação, assessoria, consultoria ];administração
de cartão de débito; administração de cartão de
débito[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação sobre seguros
de saúde; assessoria, consultoria e informação
sobre seguros de saúde[ informação, assessoria,
consultoria ];caixa de aposentadoria [serviços
financeiros];caixa de aposentadoria [serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];cobertura de seguro médico para viajante [segurosaúde];cobertura de seguro médico para viajante
[seguro-saúde][ informação, assessoria, consultoria
];cartão de crédito (serviços de -);cartão de crédito
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];cartões de crédito (emissão de -);cartões de crédito
(emissão de -)[ informação, assessoria, consultoria
];empréstimos [finanças];transferência eletrônica de
fundos; transferência eletrônica de fundos[
informação, assessoria, consultoria ];análise e
gestão de crédito; análise e gestão de crédito[
informação, assessoria, consultoria ];avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis];avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis][ informação,
assessoria, consultoria ];bolsa de valores (cotações

de -);bolsa de valores (cotações de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];emissão de cheques de
viagem; emissão de cheques de viagem[ informação,
assessoria, consultoria ];fundos (transferência
eletrônica de -);fundos (transferência eletrônica de -)[
informação, assessoria, consultoria ];informações
sobre seguros; informações sobre seguros[
informação, assessoria, consultoria ];seguros contra
incêndio; seguros contra incêndio[ informação,
assessoria, consultoria ];depósito de valores;
depósito de valores[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro; assessoria consultoria e
informação em cobrança e cadastro[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em administração de riscos financeiros;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de riscos financeiros[ informação,
assessoria, consultoria ];compensação de cheque
[serviços financeiros];compensação de cheque
[serviços financeiros][ informação, assessoria,
consultoria ];comercialização de seguro saúde;
comercialização de seguro saúde[ informação,
assessoria, consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
006843085, 006843093, 770331483, 770331491,
770501311, 820713040, 826510930,826515169 E
829391584. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE REGISTRO
ANTERIORES 827328796, 827382812, 827711166
E 829633200 AINDA NÃO REGISTRADOS,
CONSIDERADOS IGUALMENTE COLIDENTES
COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: NATAN BARIL
No.902870815 18/08/2010
241
Tit.ROSSETTI CONSULTORIA DE MAEKETING SC
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59642082000110
*OPOS. 830553576.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902870823 18/08/2010
351
Tit.CLINICA DE HOMEOPATIA E ACUPUNTURA L
GONÇALVES SC LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04367743000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLIMENA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 assessoria, consultoria e informação
médica; serviços de saúde em spa; serviços de
terapia (ompi);assessoria, consultoria e informação
no campo da saúde e da medicina; depilação;
assessoria, consultoria e informação sobre cuidados
médicos;
consultas
médicas
[serviços
médicos];clínicas médicas; saúde (serviços de -);spa
[serviços médicos ou estéticos];tratamento médico;
yoga e yogaterapia, meditação e filosofia da índia
[terapias alternativas];assessoria, consultoria e
informação sobre beleza; assessoria, consultoria e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica;
assessoria, consultoria e informação em estética
pessoal [tratamento de pele e cabelo];assessoria,
consultoria e informação em massagem; cirurgias
médicas [serviços médicos];medicina chinesa e
ayurvédica
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
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No.902870840 18/08/2010
351
Tit.CLÁUDIO REGIS DE SÁ ARY (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20143796372
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 40 E POUCO IMPORTA
NCL(9) 35 promotor de eventos [se comerciais];
promotor de eventos [se comerciais] [informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: CLÁUDIO ACCIOLY ARY
No.902870858 18/08/2010
100
Tit.EDITORA GAZETA DO POVO S/A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76530047000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GAZ+

CFE(4) 24.17.5; 27.5.1
NCL(9) 41 rádio (programas de entretenimento de );guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download];publicação
on-line de livros e jornais eletrônicos; promotor de
eventos
[se
artísticos/culturais];produção
de
programas de rádio e televisão; televisão (programas
de entretenimento de -);agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.824587600.
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902870866 18/08/2010
351
Tit.BANCORBRÁS VIAGENS E TURISMO LTDA.
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24896979000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BANCORTUR
NCL(9) 39 agente de viagem; emissão e venda de
passagens; reserva de assentos para viagem;
excursões (organização de -);reservas para viagens
Procurador: EUDES LOPES DE CASTRO
No.902870874 18/08/2010
100
Tit.BANCO PRIVADO ATLÂNTICO, S.A. (AO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7535716
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATLANTICO RESEARCH CENTER
NCL(9)
36
capital
(investimentos
de
-)
[finanças];capital (investimentos de -) [finanças][
informação, assessoria, consultoria ];financeiras
(informações
-);financeiras
(informações
-)[
informação, assessoria, consultoria ];financiamento
(serviços de -);financiamento (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];títulos de valor
(emissão de -);títulos de valor (emissão de -)[
informação, assessoria, consultoria ];administração
financeira; administração financeira[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em mercado de ações; assessoria,
consultoria e informação em mercado de ações[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações financeiras prestadas a
investidores; assessoria, consultoria e informações
financeiras prestadas a investidores[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações
sobre
atuaria
[avaliação
e
administração de riscos];assessoria, consultoria e
informações
sobre
atuaria
[avaliação
e
administração de riscos][ informação, assessoria,
consultoria
];banco
comercial
[serviços
financeiros];banco comercial [serviços financeiros][
informação, assessoria, consultoria ];banco de
desenvolvimento [serviços financeiros];banco de
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desenvolvimento [serviços financeiros][ informação,
assessoria, consultoria ];caderneta de poupança
[serviços financeiros];caderneta de poupança
[serviços financeiros][ informação, assessoria,
consultoria ];bancários (serviços -) de acesso
remoto; bancários (serviços -) de acesso remoto[
informação,
assessoria,
consultoria
];cheque
(verificação de validade de -);cheque (verificação de
validade de -)[ informação, assessoria, consultoria
];consultoria em seguros; consultoria em seguros[
informação, assessoria, consultoria ];financeira
(gestão -);financeira (gestão -)[ informação,
assessoria, consultoria ];fundos de investimentos
[finanças];fundos de investimentos [finanças][
informação, assessoria, consultoria ];informações
financeiras; informações financeiras[ informação,
assessoria, consultoria ];liquidação financeira
(serviços de -);liquidação financeira (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];serviços
bancários de acesso remoto; serviços bancários de
acesso remoto[ informação, assessoria, consultoria
];administração
de
fundo
de
investimento;
administração de fundo de investimento[ informação,
assessoria, consultoria ];banco múltiplo com ou sem
carteira comercial [serviços financeiros];banco
múltiplo com ou sem carteira comercial [serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];cartão de caixa [serviços financeiros];cartão de
caixa [serviços financeiros][ informação, assessoria,
consultoria ];cofres bancários (serviços de depósito
em -);cofres bancários (serviços de depósito em -)[
informação,
assessoria,
consultoria
];fianças
[garantias];fianças
[garantias][
informação,
assessoria, consultoria ];financeira (consultoria );financeira (consultoria -)[ informação, assessoria,
consultoria ];seguro contra acidentes; seguro contra
acidentes[ informação, assessoria, consultoria
];seguros;
seguros[
informação,
assessoria,
consultoria ];seguros (consultoria em -);seguros
(consultoria em -)[ informação, assessoria,
consultoria ];verificação de validade de cheque;
verificação de validade de cheque[ informação,
assessoria, consultoria ];administração de pecúlio;
administração de pecúlio[ assessoria, consultoria
];administração de seguro; administração de seguro[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação na área econômicofinanceira; assessoria, consultoria e informação na
área econômico-financeira[ informação, assessoria,
consultoria ];seguro contra acidente; seguro contra
acidente[ informação, assessoria, consultoria
];home-banking;
home-banking[
informação,
assessoria, consultoria ];bancários (serviços );bancários (serviços -)[ informação, assessoria,
consultoria ];cheques de viagem (emissão de );cheques de viagem (emissão de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria financeira;
consultoria financeira[ informação, assessoria,
consultoria ];emissão de títulos de valor; emissão de
títulos de valor[ informação, assessoria, consultoria
];financeira (avaliação -) [seguros, bancos,
imóveis];financeira (avaliação -) [seguros, bancos,
imóveis][
informação,
assessoria,
consultoria
];seguros (corretagem de -);seguros (corretagem de )[ informação, assessoria, consultoria ];seguros
(informações sobre -);seguros (informações sobre -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria
consultoria e informação técnica em seguro;
assessoria consultoria e informação técnica em
seguro[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria técnica em linhas de crédito; assessoria
técnica em linhas de crédito[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e administração
de
investimentos
de
terceiros
;assessoria,
consultoria e administração de investimentos de
terceiros [ informação, assessoria, consultoria
];administração de cartão de crédito; administração
de cartão de crédito[ informação, assessoria,
consultoria ];administração de seguro-saúde;
administração
de
seguro-saúde[
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em crédito; assessoria, consultoria e
informação em crédito[ informação, assessoria,
consultoria ];banco de investimento [serviços
financeiros];banco
de
investimento
[serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria

];bolsa de mercadoria e de futuro (cotações de );bolsa de mercadoria e de futuro (cotações de - )[
informação, assessoria, consultoria ];capitalização
[serviços
financeiros];capitalização
[serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];carteira de investidor estrangeiro [serviços
financeiros];carteira de investidor estrangeiro
[serviços financeiros][ informação, assessoria,
consultoria ];clube de investimento [serviços
financeiros];clube
de
investimento
[serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];informação sobre crédito de cheques, títulos e
outros documentos; informação sobre crédito de
cheques, títulos e outros documentos[ informação,
assessoria, consultoria ];liquidação financeira
[serviço de-];liquidação financeira [serviço de-][
informação, assessoria, consultoria ];cartão de
débito (serviços de -);cartão de débito (serviços de )[ informação, assessoria, consultoria ];gestão
financeira; gestão financeira[ informação, assessoria,
consultoria ];leasing (financiamento de -);leasing
(financiamento de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];seguros marítimos; seguros marítimos[
informação,
assessoria,
consultoria
];valores
(corretagem
de-);valores
(corretagem
de-)[
informação, assessoria, consultoria ];constituição e
administração de fundo de investimento [serviços
financeiros];constituição e administração de fundo de
investimento [serviços financeiros][ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de consultoria
econômica; serviços de consultoria econômica[
informação,
assessoria,
consultoria
];acompanhamento de conta; acompanhamento de
conta[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação em seguros;
assessoria, consultoria e informação em seguros[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre investimento
bancário; assessoria, consultoria e informações
sobre investimento bancário[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre seguros [serviços financeiros];assessoria,
consultoria e informações sobre seguros [serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];emissão de cartões de crédito; emissão de cartões
de crédito[ informação, assessoria, consultoria
];seguros de saúde; seguros de saúde[ informação,
assessoria, consultoria ];seguros de vida; seguros de
vida[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação bancária;
assessoria, consultoria e informação bancária[
informação, assessoria, consultoria ];administração
de cartão de débito; administração de cartão de
débito[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação sobre seguros
de saúde; assessoria, consultoria e informação
sobre seguros de saúde[ informação, assessoria,
consultoria ];caixa de aposentadoria [serviços
financeiros];caixa de aposentadoria [serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];cobertura de seguro médico para viajante [segurosaúde];cobertura de seguro médico para viajante
[seguro-saúde][ informação, assessoria, consultoria
];cartão de crédito (serviços de -);cartão de crédito
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];cartões de crédito (emissão de -);cartões de crédito
(emissão de -)[ informação, assessoria, consultoria
];empréstimos [finanças];transferência eletrônica de
fundos; transferência eletrônica de fundos[
informação, assessoria, consultoria ];análise e
gestão de crédito; análise e gestão de crédito[
informação, assessoria, consultoria ];avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis];avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis][ informação,
assessoria, consultoria ];bolsa de valores (cotações
de -);bolsa de valores (cotações de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];emissão de cheques de
viagem; emissão de cheques de viagem[ informação,
assessoria, consultoria ];fundos (transferência
eletrônica de -);fundos (transferência eletrônica de -)[
informação, assessoria, consultoria ];informações
sobre seguros; informações sobre seguros[
informação, assessoria, consultoria ];seguros contra
incêndio; seguros contra incêndio[ informação,
assessoria, consultoria ];depósito de valores;
depósito de valores[ informação, assessoria,
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consultoria ];assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro; assessoria consultoria e
informação em cobrança e cadastro[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em administração de riscos financeiros;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de riscos financeiros[ informação,
assessoria, consultoria ];compensação de cheque
[serviços financeiros];compensação de cheque
[serviços financeiros][ informação, assessoria,
consultoria ];comercialização de seguro saúde;
comercialização de seguro saúde[ informação,
assessoria, consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
006843085, 006843093, 770331483, 770331491,
770501311, 820713040, 826510930,826515169 E
829391584. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE REGISTRO
ANTERIORES 827328796, 827382812, 827711166
E 829633200 AINDA NÃO REGISTRADOS,
CONSIDERADOS IGUALMENTE COLIDENTES
COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: NATAN BARIL
No.902870882 18/08/2010
100
Tit.BANCO PRIVADO ATLÂNTICO, S.A. (AO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7535716
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INTEROCEANICO
NCL(9)
36
capital
(investimentos
de
-)
[finanças];capital (investimentos de -) [finanças][
informação, assessoria, consultoria ];financeiras
(informações
-);financeiras
(informações
-)[
informação, assessoria, consultoria ];financiamento
(serviços de -);financiamento (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];títulos de valor
(emissão de -);títulos de valor (emissão de -)[
informação, assessoria, consultoria ];administração
financeira; administração financeira[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em mercado de ações; assessoria,
consultoria e informação em mercado de ações[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações financeiras prestadas a
investidores; assessoria, consultoria e informações
financeiras prestadas a investidores[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações
sobre
atuaria
[avaliação
e
administração de riscos];assessoria, consultoria e
informações
sobre
atuaria
[avaliação
e
administração de riscos][ informação, assessoria,
consultoria
];banco
comercial
[serviços
financeiros];banco comercial [serviços financeiros][
informação, assessoria, consultoria ];banco de
desenvolvimento [serviços financeiros];banco de
desenvolvimento [serviços financeiros][ informação,
assessoria, consultoria ];caderneta de poupança
[serviços financeiros];caderneta de poupança
[serviços financeiros][ informação, assessoria,
consultoria ];bancários (serviços -) de acesso
remoto; bancários (serviços -) de acesso remoto[
informação,
assessoria,
consultoria
];cheque
(verificação de validade de -);cheque (verificação de
validade de -)[ informação, assessoria, consultoria
];consultoria em seguros; consultoria em seguros[
informação, assessoria, consultoria ];financeira
(gestão -);financeira (gestão -)[ informação,
assessoria, consultoria ];fundos de investimentos
[finanças];fundos de investimentos [finanças][
informação, assessoria, consultoria ];informações
financeiras; informações financeiras[ informação,
assessoria, consultoria ];liquidação financeira
(serviços de -);liquidação financeira (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];serviços
bancários de acesso remoto; serviços bancários de
acesso remoto[ informação, assessoria, consultoria
];administração
de
fundo
de
investimento;
administração de fundo de investimento[ informação,
assessoria, consultoria ];banco múltiplo com ou sem
carteira comercial [serviços financeiros];banco
múltiplo com ou sem carteira comercial [serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];cartão de caixa [serviços financeiros];cartão de
caixa [serviços financeiros][ informação, assessoria,
consultoria ];cofres bancários (serviços de depósito
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em -);cofres bancários (serviços de depósito em -)[
informação,
assessoria,
consultoria
];fianças
[garantias];fianças
[garantias][
informação,
assessoria, consultoria ];financeira (consultoria );financeira (consultoria -)[ informação, assessoria,
consultoria ];seguro contra acidentes; seguro contra
acidentes[ informação, assessoria, consultoria
];seguros;
seguros[
informação,
assessoria,
consultoria ];seguros (consultoria em -);seguros
(consultoria em -)[ informação, assessoria,
consultoria ];verificação de validade de cheque;
verificação de validade de cheque[ informação,
assessoria, consultoria ];administração de pecúlio;
administração de pecúlio[ assessoria, consultoria
];administração de seguro; administração de seguro[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação na área econômicofinanceira; assessoria, consultoria e informação na
área econômico-financeira[ informação, assessoria,
consultoria ];seguro contra acidente; seguro contra
acidente[ informação, assessoria, consultoria
];home-banking;
home-banking[
informação,
assessoria, consultoria ];bancários (serviços );bancários (serviços -)[ informação, assessoria,
consultoria ];cheques de viagem (emissão de );cheques de viagem (emissão de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria financeira;
consultoria financeira[ informação, assessoria,
consultoria ];emissão de títulos de valor; emissão de
títulos de valor[ informação, assessoria, consultoria
];financeira (avaliação -) [seguros, bancos,
imóveis];financeira (avaliação -) [seguros, bancos,
imóveis][
informação,
assessoria,
consultoria
];seguros (corretagem de -);seguros (corretagem de )[ informação, assessoria, consultoria ];seguros
(informações sobre -);seguros (informações sobre -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria
consultoria e informação técnica em seguro;
assessoria consultoria e informação técnica em
seguro[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria técnica em linhas de crédito; assessoria
técnica em linhas de crédito[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e administração
de
investimentos
de
terceiros
;assessoria,
consultoria e administração de investimentos de
terceiros [ informação, assessoria, consultoria
];administração de cartão de crédito; administração
de cartão de crédito[ informação, assessoria,
consultoria ];administração de seguro-saúde;
administração
de
seguro-saúde[
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em crédito; assessoria, consultoria e
informação em crédito[ informação, assessoria,
consultoria ];banco de investimento [serviços
financeiros];banco
de
investimento
[serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];bolsa de mercadoria e de futuro (cotações de );bolsa de mercadoria e de futuro (cotações de - )[
informação, assessoria, consultoria ];capitalização
[serviços
financeiros];capitalização
[serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];carteira de investidor estrangeiro [serviços
financeiros];carteira de investidor estrangeiro
[serviços financeiros][ informação, assessoria,
consultoria ];clube de investimento [serviços
financeiros];clube
de
investimento
[serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];informação sobre crédito de cheques, títulos e
outros documentos; informação sobre crédito de
cheques, títulos e outros documentos[ informação,
assessoria, consultoria ];liquidação financeira
[serviço de-];liquidação financeira [serviço de-][
informação, assessoria, consultoria ];cartão de
débito (serviços de -);cartão de débito (serviços de )[ informação, assessoria, consultoria ];gestão
financeira; gestão financeira[ informação, assessoria,
consultoria ];leasing (financiamento de -);leasing
(financiamento de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];seguros marítimos; seguros marítimos[
informação,
assessoria,
consultoria
];valores
(corretagem
de-);valores
(corretagem
de-)[
informação, assessoria, consultoria ];constituição e
administração de fundo de investimento [serviços
financeiros];constituição e administração de fundo de
investimento [serviços financeiros][ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de consultoria

econômica; serviços de consultoria econômica[
informação,
assessoria,
consultoria
];acompanhamento de conta; acompanhamento de
conta[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação em seguros;
assessoria, consultoria e informação em seguros[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre investimento
bancário; assessoria, consultoria e informações
sobre investimento bancário[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre seguros [serviços financeiros];assessoria,
consultoria e informações sobre seguros [serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];emissão de cartões de crédito; emissão de cartões
de crédito[ informação, assessoria, consultoria
];seguros de saúde; seguros de saúde[ informação,
assessoria, consultoria ];seguros de vida; seguros de
vida[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação bancária;
assessoria, consultoria e informação bancária[
informação, assessoria, consultoria ];administração
de cartão de débito; administração de cartão de
débito[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação sobre seguros
de saúde; assessoria, consultoria e informação
sobre seguros de saúde[ informação, assessoria,
consultoria ];caixa de aposentadoria [serviços
financeiros];caixa de aposentadoria [serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];cobertura de seguro médico para viajante [segurosaúde];cobertura de seguro médico para viajante
[seguro-saúde][ informação, assessoria, consultoria
];cartão de crédito (serviços de -);cartão de crédito
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];cartões de crédito (emissão de -);cartões de crédito
(emissão de -)[ informação, assessoria, consultoria
];empréstimos [finanças];transferência eletrônica de
fundos; transferência eletrônica de fundos[
informação, assessoria, consultoria ];análise e
gestão de crédito; análise e gestão de crédito[
informação, assessoria, consultoria ];avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis];avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis][ informação,
assessoria, consultoria ];bolsa de valores (cotações
de -);bolsa de valores (cotações de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];emissão de cheques de
viagem; emissão de cheques de viagem[ informação,
assessoria, consultoria ];fundos (transferência
eletrônica de -);fundos (transferência eletrônica de -)[
informação, assessoria, consultoria ];informações
sobre seguros; informações sobre seguros[
informação, assessoria, consultoria ];seguros contra
incêndio; seguros contra incêndio[ informação,
assessoria, consultoria ];depósito de valores;
depósito de valores[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro; assessoria consultoria e
informação em cobrança e cadastro[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em administração de riscos financeiros;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de riscos financeiros[ informação,
assessoria, consultoria ];compensação de cheque
[serviços financeiros];compensação de cheque
[serviços financeiros][ informação, assessoria,
consultoria ];comercialização de seguro saúde;
comercialização de seguro saúde[ informação,
assessoria, consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
820460710. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
ANTERIOR DE Nº 822690934, AINDA NÃO
REGISTRADO, CONSIDERADO IGUALMENTE
COLIDENTE COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: NATAN BARIL
No.902870890 18/08/2010
351
Tit.POSITIVO INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81243735000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POSITIVO ALFA NEWS
NCL(9) 42 software de computador (elaboração
[concepção] de-);
software de computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação,
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assessoria, consultoria ]; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados[ informação,
assessoria, consultoria ]; aluguel de software de
computador; aluguel de software de computador[
informação, assessoria, consultoria ]; análise de
sistemas [informática]; análise de sistemas
[informática][ informação, assessoria, consultoria ];
consultoria em hardware de computador; consultoria
em
hardware
de
computador[
informação,
assessoria, consultoria ]; atualização de software de
computador; atualização de software de computador[
informação, assessoria, consultoria ]; computadores
(projeto de sistema de -); computadores (projeto de
sistema de -)[ informação, assessoria, consultoria ];
instalação de software de computador; instalação de
software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ]; manutenção de software de
computador;
manutenção
de
software
de
computador[ informação, assessoria, consultoria ];
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática]; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática][ informação, assessoria,
consultoria ]; software de computador (instalação de
-); software de computador (instalação de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; criação e
manutenção de web sites para terceiros; criação e
manutenção de web sites para terceiros[ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informação no campo da segurança da informática;
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática[ informação, assessoria,
consultoria ]; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física]; conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão
física][
informação,
assessoria,
consultoria ]; duplicação de programas de
computador;
duplicação
de
programas
de
computador[ informação, assessoria, consultoria ];
manutenção (criação e -) de web sites para terceiros;
manutenção (criação e -) de web sites para terceiros[
informação, assessoria, consultoria ]; software de
computador (atualização de -); software de
computador (atualização de -)[ informação,
assessoria,
consultoria
];
fornecimento
de
mecanismos de busca para a internet; fornecimento
de mecanismos de busca para a internet[
informação, assessoria, consultoria ]; computadores
(aluguel de -); computadores (aluguel de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; software de
computador (aluguel de -); software de computador
(aluguel de -)[ informação, assessoria, consultoria ];
aluguel de computadores; aluguel de computadores[
informação, assessoria, consultoria ]; computador
(duplicação de programas de -); computador
(duplicação de programas de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; hardware de computador
(consultoria em -); hardware de computador
(consultoria em -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; hospedagem de web sites;
hospedagem de web sites[ informação, assessoria,
consultoria ]; software de computador (manutenção
de -); software de computador (manutenção de -)[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: NATAN BARIL
No.902870904 18/08/2010
Tit.RESTAURA JEANS FRANCHISING LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68824358000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RESTAURA JEANS

Procurador: FERNANDA RECCO NANDI
No.902870939 18/08/2010
Tit.SANDJEWELS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7535708
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SANDJEWELS

351

CFE(4) 25.3.1; 27.5.1
NCL(9) 40 tinturaria (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "RESTAURA" E "JEANS".
Procurador: CRISTIANE REGINA BIRK
No.902870912 18/08/2010
351
Tit.POSITIVO INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81243735000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POSITIVO ALFA PAD
NCL(9)
09
monitores
[programas
de
computador];juke
boxes
[informática];scanners
[equipamento
de
processamento
de
dados];computador (programas de -), gravados
[programas];disquetes
(drives
de
-)
para
computadores; notebook [microcomputador portátil,
menor que o laptop];programas de computador
gravados; computadores (impressoras para );periféricos
de
computador;
cd-rom
[disco];processadores
[unidades
centrais
de
processamento] [informática];computadores; drives
de disquetes para computadores; notebook
[computadores];programas de computador [para
download];computador (periféricos de -);mouse pads
[informática];programas de jogos de computador;
canetas eletrônicas para unidades de visualização;
computador (teclados de -);discos flexíveis
[disquetes];monitores
[periféricos
de
computador];pads (mouse -) [informática];teclado
para computador; computador (programas de -)
[para
download];computador
(programas
operacionais para -) [gravados];computadores
portáteis
[laptop];discos
compactos,
rom
(ingl.);mouse [informática];jogos de computador
(programas
de
-);cd-rom
[drive];programas
operacionais para computador [gravados];software
para jogo e entretenimento [programa de
computador];caixa [estojo] para monitor de micro;
processamento de dados (dispositivos para );computador
(memórias
para
-);computador
(programas de -), gravados
Procurador: NATAN BARIL
No.902870920 18/08/2010
351
Tit.NEW GRIFF INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79414132000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEW GRIFF

CFE(4) 26.2.5
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria; comércio (através de qualquer
meio) de metais preciosos e suas ligas; comércio
(através de qualquer meio) de pedras preciosas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'JEWELS' ISOLADAMENTE.
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.902870947 18/08/2010
Tit.QT EQUIPAMENTOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90248691000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DUTOTECCAD

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 programas de computador [para
download];programas operacionais para computador
[gravados];programas de computador gravados
Procurador: PAULO AFONSO PEREIRA
No.902870955 18/08/2010
351
Tit.EDITORA GAZETA DO POVO S/A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76530047000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GAZ+

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 roupas de banho; sungas; trajes de
banho; canga; biquíni; calções de banho
[sungas];vestuário (incluído nesta classe);praia
(roupas de -);banho (roupas de -);banho (calções de
-)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "NEW GRIFF".

CFE(4) 24.17.5; 27.5.1
NCL(9) 16 jornais
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902870963 18/08/2010
Tit.ANIX SISTEMA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09168506000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DIGITAL DOC

351
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 hardware de computador (consultoria em
-);assistência técnica em software; programação
visual; computador (duplicação de programas de );manutenção (criação e -) de web sites para
terceiros; manutenção de software de computador;
análise e processamento de dados [serviço de
informática];criação de homepage; criação de
software de computação gráfica; consultoria em
hardware de computador; elaboração [concepção]
de software de computador; assessoria, consultoria
e informação em software; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática];software de computador
(elaboração [concepção] de-);sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na
internet];planejamento, confecção, manutenção e
atualização de páginas eletrônicas; duplicação de
programas de computador; instalação de software de
computador; mecanismos de busca (fornecimento de
- ) para a internet; implantação de sistema
[informática];software de computador (atualização de
-);software de computador (instalação de -);software
de computador (manutenção de -);análise de
sistemas [informática];assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; projeto de sistema de computadores;
software de computador (aluguel de -);criação e
manutenção de web sites para terceiros; análise de
suporte
e
sistema
[serviço
de
informática];programação
de
computador
[informática];recuperação
de
dados
[informática];projeto de sistema de computador;
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca];atualização de software de computador;
computadores (projeto de sistema de -);pesquisa e
desenvolvimento [para terceiros];fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'DIGITAL DOC'
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902870971 18/08/2010
241
Tit.A BARDDAL COM DE CALCADOS LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00099896000108
*PEDS. 827459220, 828567069, 902399462 E
902871048 (DO PRÓPRIO, COM OPOSIÇÃO).
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902870980 18/08/2010
Tit.JOSE DILSON RABELO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09558250000116
*PEDS. 902595288 E 823879186.
Procurador: O PRÓPRIO.

241

No.902870998 18/08/2010
Tit.WAF GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA
(BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09357691000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AgroBoi Campo & Cidade

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais; comércio
(através de qualquer meio) de ferramentas manuais;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos veterinários; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de peles de animais; comércio (através de qualquer
meio) de preparações veterinárias; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos para a destruição dos
animais nocivos, fungicidas e herbicidas; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para
animais; comércio (através de qualquer meio) de
chicotes, arreios e artigos de selaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cutelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para animais; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos agrícolas não manuais;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias químicas destinadas à
agricultura, à horticultura e à silvicultura; comércio
(através de qualquer meio) de tubos rígidos não
metálicos para a construção
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI REG.
818785683. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIO A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE REGISTRO
ANTERIORES, DE NÚMEROS 826209726 E
827902166, CONSIDERADOS IGUALMENTE
COLIDENTES COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: GERALDO DA CUNHA MACEDO
No.902871005 18/08/2010
Tit.IN2 BEVERAGES LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7555237
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INTO 2

351

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 32 água mineral [bebida];bebida energética
não alcoólica; cerveja; água gasosa
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902871013 18/08/2010
Tit.ELDORADO EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02757474000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FÉRIAS FÁCIL

351

CFE(4) 28.19
NCL(9) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];competições
desportivas (organização de -);organização de
competições desportivas; divertimento; informações
sobre
recreação;
desportivos
(serviços
de
acampamentos -);entretenimento; colônia de férias;
recreação
(informações
sobre
-);assessoria,
consultoria e informação em entretenimento
[lazer];entretenimento [lazer] (informações sobre -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FÉRIAS FÁCIL"
Procurador: GESMAR RODRIGUES DA SILVA
No.902871021 18/08/2010
Tit.RESTAURA JEANS FRANCHISING LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68824358000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RESTAURA JEANS

351

CFE(4) 25.3.1; 27.5.1
NCL(9) 37 lavanderia
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "RESTAURA" E "JEANS".
Procurador: CRISTIANE REGINA BIRK
No.902871030 18/08/2010
100
Tit.POSITIVO INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81243735000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POSITIVO ALFA STORE
NCL(9) 35 gestão computadorizada de arquivos;
gestão computadorizada de arquivos[ informação,
assessoria, consultoria ]; bancos de dados de
computador (sistematização de informações em -);
bancos de dados de computador (sistematização de
informações em -)[ informação, assessoria,
consultoria
];
processamento
de
texto;
processamento de texto[ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação
em compilação de informações em bancos de dados
de computador; assessoria, consultoria e informação
em compilação de informações em bancos de dados
de computador[ informação, assessoria, consultoria
]; serviços de processamento de dados [compilação
em banco de dados]; serviços de processamento de
dados [compilação em banco de dados][ informação,
assessoria, consultoria ]; pesquisa de dados em
arquivos de computador [para terceiros]; pesquisa de
dados em arquivos de computador [para terceiros][
informação, assessoria, consultoria ]; bancos de
dados de computador (compilação de informação em
-); bancos de dados de computador (compilação de
informação
em
-)[
informação,
assessoria,
consultoria ]; gestão (consultoria em -) de negócios;
gestão (consultoria em -) de negócios[ informação,
assessoria, consultoria ]; informações de negócios;
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEDA LOGÍSTICA

informações de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
901053848 E 901060496.
Procurador: NATAN BARIL
No.902871072 18/08/2010
351
Tit.SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS
INDUSTRIAIS E PARA A CONSTRUÇÃO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61064838000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLIMAVER ACUSTIC
NCL(9) 19 divisórias não metálicas; revestimentos
[materiais de construção]
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA (NOME ANTERIOR FERNANDO MARCHETTI)
No.902871099 18/08/2010
Tit.RESTAURA JEANS FRANCHISING LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68824358000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TINGE MAIS

351

CFE(4) 1.15.15; 27.5.1
NCL(9) 40 tinturaria (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TINGE MAIS"
Procurador: CRISTIANE REGINA BIRK
No.902871102 18/08/2010
Tit.MARCELO CAMPOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17444022801
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MC MARCELLO CAMPOS

351

No.902871145 18/08/2010
351
Tit.CASA DI CONTI LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46842894000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PEGA PEGA
NCL(9) 32 aperitivos não-alcoólicos; bebidas nãoalcoólicas; néctares de fruta [não-alcoólicos];garapa
[bebida];água de seltz; água litinada; água mineral
[bebida];águas [bebidas];cerveja; coquetéis nãoalcoólicos;
limonadas;
sidra
[nãoalcoólica];refrigerante
[bebida];essências
para
fabricar bebidas; xarope de fruta; guaraná [bebida
não alcoólica];xaropes para bebidas; isotônicas
(bebidas -);água-de-coco; bebida em xarope; águas
minerais engarrafadas; água potável para beber;
água gasosa; extratos de fruta não alcoólicos; frutas
(sucos de -);xarope para bebida não alcoólica; cidra
bebida
não
alcoólica
[cf.
sidra.]
;água
desmineralizada para beber; bebida energética não
alcoólica; bebida fermentada não alcoólica
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.902871153 18/08/2010
Tit.LEE YOU HSING - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05632786000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPRESSO SOROCABANO

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 41 produção de shows; apresentação de
espetáculos ao vivo; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento];fã clube; espetáculos
(serviços de -);grupo musical; composição musical
(serviços de -);banda de música [serviços de
entretenimento];organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário]
Procurador: ALEXSANDRA GOMES
RAQUEL(ALT.DE ALEXSANDRA GOMES DA
SILVA)
No.902871129 18/08/2010
Tit.PORTAL DO CONDOMINIO ASSESSORIA
IMOBILIARIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08650552000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PORTAL DOS CONDOMÍNIOS

CFE(4) 5.1.16; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 36 agências imobiliárias; comércio de
imóveis; corretores imobiliários; avaliação imobiliária;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PORTAL DOS CONDOMÍNIOS".
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.

351

351

CFE(4) 18.1.11; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 43 cafés [bares];cafés [bares][ informação,
assessoria,
consultoria
];churrascaria
[restaurante];churrascaria [restaurante][ informação,
assessoria, consultoria ];cafeterias; cafeterias[
informação, assessoria, consultoria ];lanchonetes;
lanchonetes[ informação, assessoria, consultoria
];restaurantes; restaurantes[ informação, assessoria,
consultoria ];bar (serviços de -);bar (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];bufê (serviço de
-);bufê (serviço de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EXPRESSO".
Procurador: CANNON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.902871170 18/08/2010
351
Tit.TEDA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05197601000150

CFE(4) 1.1.2; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 39 transporte por caminhão; transporte por
carro; transporte; logística referente ao transporte de
carga; entrega de mercadorias
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"LOGÍSTICA".
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA
No.902871196 18/08/2010
Tit.RESTAURA JEANS FRANCHISING LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68824358000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RESTAURA MAIS

351

CFE(4) 25.3.1; 27.5.1
NCL(9) 37 lavanderia; conserto e reforma de roupa
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "RESTAURA MAIS"
Procurador: CRISTIANE REGINA BIRK
No.902871226 18/08/2010
351
Tit.BRASINHA DE CABO FRIO RESTAURANTE
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11076531000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASINHA RESTAURANTE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 bar (serviços de -);restaurantes; cafés
[bares]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "RESTAURANTE".
Procurador: CLAUDEMIR MONTEIRO SILVA
No.902871234 18/08/2010
Tit.TOSHCA ARABIAN LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05691702000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOSHCA ARABIAN

351
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Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: USINA UBERABA

CFE(4) 24.11.18; 24.17.25; 27.5.1
NCL(9) 35 administração comercial; gestão de
franquia; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ARABIAN".
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA
No.902871242 18/08/2010
351
Tit.RHR COSMÉTICOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04855863000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RELEFLEX
NCL(9) 03 cosméticos; cremes cosméticos;
emagrecimento (preparações cosméticas para );pele (produtos cosméticos para cuidados da );pomadas para uso cosmético; loções para uso
cosmético; perfumaria (produtos de -);preparação
cosmética para redução da gordura localizada
Procurador: M M MARCAS E PATENTES S C LTDA
No.902871250 18/08/2010
351
Tit.RLD PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73326373000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RLD
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira
Procurador: JULIO CESAR GONÇALVES
No.902871269 18/08/2010
351
Tit.RLD PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73326373000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RLD
NCL(9) 20 porta-cd [móvel];móveis de metal; escolar
(mobiliário -);armários; balcões; bancadas de
lavatório [mobiliário];cômodas com gavetas; balcão
[móvel];banqueta [móvel];aparadores [bufê];móvel
modulado; cama [mobiliário];bufê [mobiliário];móbiles
[decoração];mobiliário (peças
de -);mobiliário
escolar; móveis para escritório; porta-livros
[móveis];apoio
de
cabeça
[móveis];arquivos
[móveis];mesas *;bancos [móveis];computadores
(mesas com rodinhas para -);escritório (móveis para
-);bancadas de trabalho; camas *;carrinhos
[mobiliário];estantes [móveis];racks (ingl.);berços;
jardineiras [móveis];canapés [móveis];banquinho
[móvel]
Procurador: JULIO CESAR GONÇALVES
No.902871277 18/08/2010
351
Tit.CASA DI CONTI LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46842894000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PEGA PEGA
NCL(9) 33 alcoólicas (bebidas -) [exceto
cerveja];sidra; coquetéis *;saquê;vinho; aguardente
destilada de vinho ou de suco de frutas; extratos
alcoólicos; gim; rum; aperitivos *;essências
alcoólicas; vodca; amargas (bebidas -);bebidas
alcoólicas contendo frutas; menta (licores de );bebida energética alcoólica; bebida fermentada
alcoólica; bebidas alcoólicas [exceto cerveja];licores;
uísque; vinho de fruta; bebidas destiladas; cidra
bebida alcoólica [cf. sidra]
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.902871307 18/08/2010
Tit.USINA UBERABA S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07674341000191

351

CFE(4) 27.5.1; 27.5.11; 29.1.3
NCL(9) 04 combustível; combustível para motor;
metanol (combustível);aditivos, não químicos, para
combustível para motores; combustível para motor
(aditivos,
não
químicos
para
-);álcool
[combustível];combustível à base de álcool
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "USINA"
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR
No.902871315 18/08/2010
241
Tit.STEFANO RODRIGUES DE PINHO TAVARES
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55896154615
*828840563
Procurador: MARCO ANTÔNIO VELLOSO COSTA
FERREIRA
No.902871323 18/08/2010
Tit.TOSHCA ARABIAN LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05691702000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOSHCA ARABIAN

No.902871358 18/08/2010
351
Tit.HELENA R. W. DE MORAES-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04400932000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CRIART JATEAMENTO
NCL(9) 40 jateamento de areia em vidro
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "JATEAMENTO".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

351
No.902871366 18/08/2010
351
Tit.PROTESTE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
DEFESA DO CONSUMIDOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04591034000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ProTeste

CFE(4) 24.11.18; 24.17.25; 27.5.1
NCL(9) 43 bufê (serviço de -);restaurantes; bar
(serviços de -);cafeterias; restaurantes de autoserviço; lanchonetes; cantinas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ARABIAN".
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA
No.902871331 18/08/2010
100
Tit.HELENA R. W. DE MORAES-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04400932000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CRIART JATEAMENTO
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.824925530.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902871340 18/08/2010
Tit.SUZANA LOPES DE MELO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17658659649
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COPINHO DO BEBÊ SUZANA

CFE(4) 2.5.6; 11.3.1; 27.5.1
NCL(9) 21 beber (recipientes para -);recipientes de
vidro; recipientes térmicos para bebidas; copos para
beber;
copos;
bebês
(banheiras
para
-)
[portáteis];canecas;
banheiras
para
bebês
[portáteis];recipiente de vidro
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COPINHO DO BEBÊ".
Procurador: O PRÓPRIO.

351

CFE(4) 25.7.20; 26.4.2
NCL(9) 16 selos [sinetes];gráficas (reproduções );impressas (publicações -);impresso (material );circulares; publicações em fascículos impressos;
prospectos; caractere de imprensa; folhetos; livros;
anuário; livro didático; publicações impressas;
impressos [gravuras];manuais [impressos];dicionário;
álbuns; cartas, cartões, etc *;catálogos; boletim
informativo; representações gráficas; material
didático [exceto aparelhos];cartas [mapas];agenda;
periódicos;
revistas
[periódicos];formulários
[impressos];reproduções gráficas; revistas em
quadrinhos; gravuras; calendários; jornais
Procurador: LUIZ ROCCO FILHO
No.902871374 18/08/2010
Tit.CREDISA S/A LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01529086000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHANSON

351
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10393951000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FERMENTEC

Marca: PROTESTE

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 35 externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors];externa (publicidade -) [letreiros, outdoors][
assessoria,
consultoria
];obra
artística,
agenciamento, gestão e intermediação; obra
artística, agenciamento, gestão e intermediação[
assessoria, consultoria ];agências de publicidade;
agências de publicidade[ assessoria, consultoria
];agências de propaganda; agências de propaganda[
assessoria, consultoria ];artistas (agenciamento de );artistas
(agenciamento
de
-)[
assessoria,
consultoria ];exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; exposições (organização
de -) para fins comerciais ou publicitários[
assessoria, consultoria ];organização de exposições
para fins comerciais ou publicitários; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários[
assessoria, consultoria ];análise de conteúdo de
jornais e revistas e preparo de relatório comparando
o conteúdo dos diversos veículos de comunicação;
análise de conteúdo de jornais e revistas e preparo
de relatório comparando o conteúdo dos diversos
veículos de comunicação[ assessoria, consultoria
];assessoria promocional, consultoria e informação
sobre
propaganda;
assessoria
promocional,
consultoria e informação sobre propaganda[
assessoria, consultoria ];propaganda; propaganda[
assessoria, consultoria ];publicidade on-line em rede
de computadores; publicidade on-line em rede de
computadores[ assessoria, consultoria ];clipping
(serviços de -);clipping (serviços de -)[ assessoria,
consultoria ];organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários[ assessoria,
consultoria ];publicidade; publicidade[ assessoria,
consultoria ]
Procurador: ANA MARIA COSTA (NOME
ANTERIOR ANA MARIA COSTA ALVES)
No.902871382 18/08/2010
Tit.SONIA DALLA VALE ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11241382000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOPHICHOCK FABULOUS HAIR

100

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
901610500.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902871390 18/08/2010
351
Tit.PROTESTE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
DEFESA DO CONSUMIDOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04591034000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.2.1
NCL(9) 16 publicações impressas; impressas
(publicações
-);manuais
[impressos];circulares;
anuário; agenda; livro didático; representações
gráficas; revistas [periódicos];material didático
[exceto aparelhos];calendários; boletim informativo;
revistas em quadrinhos; selos [sinetes];folhetos;
impresso (material -);jornais; livros; periódicos;
gráficas
(reproduções
-);álbuns;
formulários
[impressos];gravuras; publicações em fascículos
impressos; prospectos; reproduções gráficas;
caractere
de
imprensa;
dicionário;
cartas
[mapas];cartas,
cartões,
etc
*;impressos
[gravuras];catálogos
Procurador: LUIZ ROCCO FILHO
No.902871404 18/08/2010
Tit.USINA UBERABA S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07674341000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: USINA UBERABA

351

CFE(4) 27.5.1; 27.5.11; 29.1.3
NCL(9) 01 álcool metílico [metanol];álcool etílico;
aditivos químicos para combustível; combustível
(aditivos químicos para -);etílico (álcool -);álcool em
gel (para uso industrial);álcool *
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "USINA"
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR
No.902871420 18/08/2010
100
Tit.RLD PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73326373000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARCO
NCL(9)
20
armários;
mesas
*;aparadores
[bufê];apoio de cabeça [móveis];cômodas com
gavetas; cama [mobiliário];banqueta [móvel];portalivros
[móveis];bancadas
de
lavatório
[mobiliário];bancadas
de
trabalho;
bancos
[móveis];camas *;estantes [móveis];móveis de metal;
escritório (móveis para -);canapés [móveis];balcão
[móvel];banquinho [móvel];bufê [mobiliário];mobiliário
(peças de -);racks (ingl.);arquivos [móveis];móvel
modulado; porta-cd [móvel];móveis para escritório;
balcões;
carrinhos
[mobiliário];móbiles
[decoração];mesas
com
rodinhas
para
computadores;
mobiliário
escolar;
vitrines
[móveis];escolar (mobiliário -);jardineiras [móveis]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
824433742 E 902398695
Procurador: JULIO CESAR GONÇALVES
No.902871439 18/08/2010
351
Tit.FERMENTEC INTERNACIONAL - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EM FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA LTDA
(BR/SP)

CFE(4) 27.5.1; 27.5.9,14
NCL(9) 01 microrganismos (culturas de -) exceto
para uso medicinal ou veterinário; fermentos para
uso químico; microrganismos (preparações de -)
exceto para uso medicinal ou veterinário;
substâncias químicas para agricultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
industriais (substâncias químicas -);preparações
químicas para uso científico [exceto para uso médico
ou veterinário];bacteriológicas (preparações -) exceto
para uso médico ou veterinário; biológicas
(preparações -) [exceto para uso médico ou
veterinário];culturas de microrganismos exceto para
uso medicinal ou veterinário
Procurador: EVANISE A. DE C. FRANCOI
No.902871447 18/08/2010
Tit.SONIA DALLA VALE ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11241382000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SO SHOCK

351

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos; comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902871463 18/08/2010
Tit.GRANITO ZUCCHI LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39622121000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALUCOVER

351

CFE(4) 26.11.25; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos
Procurador: WAGNER JOSÉ FAFA BORGES
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No.902871471 18/08/2010
Tit.SONIA DALLA VALE ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11241382000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SO CURLY
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Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
PANI, isoladamente.
Procurador: HÉLIO SCHROEDER DAVILA ME.
No.902871501 18/08/2010
241
Tit.SONIA DALLA VALE ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11241382000161
*PED. 829713530.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902871510 18/08/2010
Tit.CREDISA S/A LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01529086000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHANSON

351

No.902871536 18/08/2010
100
Tit.RODOLFO PINTO DE SOUZA ME. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10931667000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DESENTUPIDORA BRASIL SUL

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SO CURLY".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902871480 18/08/2010
351
Tit.PROTESTE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
DEFESA DO CONSUMIDOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04591034000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ProTeste FRACO

CFE(4) 26.11.1
NCL(9) 16 caractere de imprensa; catálogos;
anuário;
periódicos;
selos
[sinetes];gráficas
(reproduções
-);manuais
[impressos];dicionário;
boletim informativo; revistas em quadrinhos;
impressas (publicações -);calendários; cartas
[mapas];cartas, cartões, etc *;livro didático;
representações gráficas; reproduções gráficas;
agenda; gravuras; jornais; circulares; prospectos;
publicações
impressas;
revistas
[periódicos];formulários
[impressos];impressos
[gravuras];material
didático
[exceto
aparelhos];álbuns; folhetos; impresso (material );livros; publicações em fascículos impressos
Procurador: LUIZ ROCCO FILHO
No.902871498 18/08/2010
351
Tit.PANIFÍCIO JAQUELINE LTDA. ME. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07465228000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PANIMIL

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 41 conjunto musical (serviços de -) [serviços
de entretenimento];conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento][ assessoria, consultoria
];cerimonial de eventos (serviços relativos ao );cerimonial de eventos (serviços relativos ao -)[
assessoria, consultoria ];gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio);gravações musicais
em vhs/dvd/cd (serviços de estúdio)[ assessoria,
consultoria ];guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download];guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download][ assessoria, consultoria
];organização de competições [educação ou
entretenimento];organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento][
assessoria,
consultoria ];publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos[ assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em entretenimento
[lazer];assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer][ assessoria, consultoria
];produção de vídeos; produção de vídeos[
assessoria, consultoria ];estúdios de gravação
(serviços de -);estúdios de gravação (serviços de -)[
assessoria, consultoria ];organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário];organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário][
assessoria, consultoria ];produção de shows;
produção de shows[ assessoria, consultoria
];provimento de serviços para publicação eletrônica
on-line [não downloadable];provimento de serviços
para
publicação
eletrônica
on-line
[não
downloadable][ assessoria, consultoria ];agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento]
;agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento] [ assessoria, consultoria ];empresário
[organização e produção de espetáculos];empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos][
assessoria, consultoria ];promotor de eventos [se
artísticos/culturais];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais][ assessoria, consultoria ]
Procurador: ANA MARIA COSTA (NOME
ANTERIOR ANA MARIA COSTA ALVES)
No.902871528 18/08/2010
351
Tit.FERMENTEC INTERNACIONAL - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EM FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10393951000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FERMENTEC

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 pastelaria; pão; pãezinhos; confeitos

CFE(4) 27.5.1; 27.5.9,14
NCL(9) 30 fermento; levedura *
Procurador: EVANISE A. DE C. FRANCOI

CFE(4) 1.3.16; 27.5.1
NCL(9) 37 desentupimento e limpeza de cano e
tubulação; limpeza, reparo, e manutenção de rede
de esgoto
*INCISO I DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: HÉLIO SCHROEDER DAVILA ME.
No.902871552 18/08/2010
100
Tit.SONIA DALLA VALE ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11241382000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SO FABULOUS
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902871560 18/08/2010
351
Tit.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00360305000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAIXA SEGURADORA SAÚDE
NCL(9) 36 bancários (serviços -) de acesso remoto;
bancários (serviços -) de acesso remoto[ informação,
assessoria, consultoria ];empréstimos a prazo;
empréstimos a prazo[ informação, assessoria,
consultoria ];financeiras (informações -);financeiras
(informações -)[ informação, assessoria, consultoria
];financiamento
(serviços
de
-);financiamento
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];penhor
[empréstimo];penhor
[empréstimo][
informação, assessoria, consultoria ];seguros
(corretagem de -);seguros (corretagem de -)[
informação, assessoria, consultoria ];seguros
(informações sobre -);seguros (informações sobre -)[
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
consultoria econômica; serviços de consultoria
econômica[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação bancária;
assessoria, consultoria e informação bancária[
informação, assessoria, consultoria ];administração
de cartão de crédito; administração de cartão de
crédito[
informação,
assessoria,
consultoria
];administração de cartão de débito; administração
de cartão de débito[ informação, assessoria,
consultoria ];administração financeira; administração
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financeira[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
empréstimos; assessoria, consultoria e informação
em empréstimos[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em seguros;
assessoria, consultoria e informação em seguros[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação na área econômicofinanceira; assessoria, consultoria e informação na
área econômico-financeira[ informação, assessoria,
consultoria
];bancários
(serviços
-);bancários
(serviços -)[ informação, assessoria, consultoria
];empréstimo contra garantia [penhor];empréstimo
contra garantia [penhor][ informação, assessoria,
consultoria ];financeira (avaliação -) [seguros,
bancos, imóveis];financeira (avaliação -) [seguros,
bancos,
imóveis][
informação,
assessoria,
consultoria
];fundos
de
investimentos
[finanças];fundos de investimentos [finanças][
informação, assessoria, consultoria ];poupança
(bancos de captação de -);poupança (bancos de
captação de -)[ informação, assessoria, consultoria
];seguro contra acidentes; seguro contra acidentes[
informação, assessoria, consultoria ];seguros de
saúde; seguros de saúde[ informação, assessoria,
consultoria ];transferência eletrônica de fundos;
transferência eletrônica de fundos[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria técnica em
linhas de crédito; assessoria técnica em linhas de
crédito[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação em fundo de
investimentos; assessoria, consultoria e informação
em fundo de investimentos[ informação, assessoria,
consultoria ];banco de investimento [serviços
financeiros];banco
de
investimento
[serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];seguro contra acidente; seguro contra acidente[
informação, assessoria, consultoria ];cartão de
débito (serviços de -);cartão de débito (serviços de )[ informação, assessoria, consultoria ];compensação
[bancário];compensação [bancário][ informação,
assessoria, consultoria ];informações financeiras;
informações financeiras[ informação, assessoria,
consultoria ];seguros (consultoria em -);seguros
(consultoria em -)[ informação, assessoria,
consultoria ];seguros contra incêndio; seguros contra
incêndio[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informações sobre
seguros [serviços financeiros];assessoria, consultoria
e informações sobre seguros [serviços financeiros][
informação,
assessoria,
consultoria
];capital
(investimentos de -) [finanças];capital (investimentos
de -) [finanças][ informação, assessoria, consultoria
];consultoria em seguros; consultoria em seguros[
informação, assessoria, consultoria ];consultoria
financeira; consultoria financeira[ informação,
assessoria,
consultoria
];empréstimos
[finanças];empréstimos
[finanças][
informação,
assessoria, consultoria ];investimentos de capital
[finanças];investimentos de capital [finanças][
informação, assessoria, consultoria ];empréstimo
contra garantia, penhor; empréstimo contra garantia,
penhor[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação em crédito;
assessoria, consultoria e informação em crédito[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em investimentos;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investimentos[ informação, assessoria, consultoria
];capitalização [serviços financeiros];capitalização
[serviços financeiros][ informação, assessoria,
consultoria ];gestão de risco financeiro; gestão de
risco financeiro[ informação, assessoria, consultoria
];liquidação de sinistro; liquidação de sinistro[
informação,
assessoria,
consultoria
];fundos
(transferência eletrônica de -);fundos (transferência
eletrônica de -)[ informação, assessoria, consultoria
];informações sobre seguros; informações sobre
seguros[ informação, assessoria, consultoria ];site
para efetuar pagamentos de taxas, consórcios,
mensalidades; site para efetuar pagamentos de
taxas, consórcios, mensalidades[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em administração de patrimônio;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração
de
patrimônio[
informação,
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assessoria, consultoria ];banco comercial [serviços
financeiros];banco comercial [serviços financeiros][
informação, assessoria, consultoria ];cobrança
(serviços de -);cobrança (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];depósitos de objetos de
valor; depósitos de objetos de valor[ informação,
assessoria, consultoria ];financeira (consultoria );financeira (consultoria -)[ informação, assessoria,
consultoria ];gestão financeira; gestão financeira[
informação, assessoria, consultoria ];liquidação
financeira (serviços de -);liquidação financeira
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informações sobre
investimento bancário; assessoria, consultoria e
informações
sobre
investimento
bancário[
informação, assessoria, consultoria ];banco de
desenvolvimento [serviços financeiros];banco de
desenvolvimento [serviços financeiros][ informação,
assessoria, consultoria ];caderneta de poupança
[serviços financeiros];caderneta de poupança
[serviços financeiros][ informação, assessoria,
consultoria ];financeira (gestão -);financeira (gestão )[ informação, assessoria, consultoria ];seguros;
seguros[
informação,
assessoria,
consultoria
];depósito de valores; depósito de valores[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em administração de riscos
financeiros; assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros[ informação,
assessoria, consultoria ];cartão de crédito (serviços
de -);cartão de crédito (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];cartões de crédito (emissão
de -);cartões de crédito (emissão de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];cheque (verificação de
validade de -);cheque (verificação de validade de -)[
informação, assessoria, consultoria ];seguros de
vida; seguros de vida[ informação, assessoria,
consultoria ];proteção ao crédito; proteção ao
crédito[
informação,
assessoria,
consultoria
];liquidação financeira [serviço de-];liquidação
financeira [serviço de-][ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SEGURADORA SAÚDE".
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.902871587 18/08/2010
Tit.GRANITO ZUCCHI LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39622121000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POLICOVER

351

CFE(4) 26.11.12; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos
Procurador: WAGNER JOSÉ FAFA BORGES
No.902871595 18/08/2010
090
Tit.COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS
AGROPEC. IND. LTDA. (PY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7403682
*APRESENTE A TRADUÇÃO SIMPLES DO
DOCUMENTO DE PRIORIDADE UNIONISTA
COMO DISPOSTO NO PARÁGRAFO SEGUNDO
DO ART. 127 DA LPI.
Procurador: HÉLIO SCHROEDER DAVILA ME.
No.902871625 18/08/2010
Tit.COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS
AGROPEC. IND. LTDA. (PY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7403682

090

*APRESENTE A TRADUÇÃO SIMPLES DO
DOCUMENTO DE PRIORIDADE UNIONISTA
COMO DISPOSTO NO PARÁGRAFO SEGUNDO
DO ART. 127 DA LPI.
Procurador: HÉLIO SCHROEDER DAVILA ME.
No.902871633 18/08/2010
Tit.AMORA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11273762000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIG TOYS

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 televisão e rádio (produção de programas
de -);televisão e rádio (produção de programas de -)[
informação, assessoria, consultoria ];espetáculos
(serviços de -);espetáculos (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos[ informação, assessoria, consultoria
];rádio e televisão (produção de programas de );rádio e televisão (produção de programas de -)[
informação, assessoria, consultoria ];simpósios
(organização e apresentação de -);simpósios
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];espetáculos ao vivo
(apresentação
de
-);espetáculos
ao
vivo
(apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];produção de programas de rádio e
televisão; produção de programas de rádio e
televisão[ informação, assessoria, consultoria
];organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário];organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário][ informação, assessoria,
consultoria ];agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] ;agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] [ informação,
assessoria,
consultoria
];entretenimento;
entretenimento[ informação, assessoria, consultoria
];eventos desportivos (cronometragem de -);eventos
desportivos (cronometragem de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];produção de shows;
produção de shows[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer];assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer][ informação,
assessoria,
consultoria
];apresentação
de
espetáculos ao vivo; apresentação de espetáculos
ao vivo[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO
No.902871641 18/08/2010
100
Tit.LEANDRO DA SILVA COSMETICOS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08198548000280
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: O AMULETTO
NCL(9) 03 essenciais (óleos -);flores (extratos de -)
[perfumaria];goma de amido [lavanderia];gorduras
para uso cosmético; incenso; lenços impregnados
com loções cosméticas; amêndoas (sabonete de );anil para lavanderia; animais de estimação
(xampus para -);anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal; antitranspirante (sabonete -);aromáticos
[óleos essenciais];barba (tinturas para -);barbear
(produtos para -);batons para os lábios; bebidas
(flavorizantes para -) [óleos essenciais];bigode (cera
para -);químicos (produtos -) de uso doméstico para
avivar cores [lavanderia];roupa (sachês para
perfumar -);safrol; sais de banho, exceto para uso
medicinal; silício (carboneto de -) [abrasivo];trípole
(pedra -) para polimento; vermelho para polir jóias;
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xampus; limpeza (leite de -) para toalete; óleos para
toalete; pedras de polir; pés (sabonetes
antitranspirantes para os -);polir (produtos para );estojo cosmético ;cera para lustrar; água para tirar
mancha;
desodorantes
para
uso
pessoal;
emagrecimento (preparações cosméticas para );esmalte para as unhas; etéreas (essências -);filtros
solares; ionona [perfumaria];leite de amêndoas para
uso
cosmético;
alisar
(produtos
para
-)
[engomar];almíscar
[perfumaria];antiferrugem
(produtos -);banhos (preparações cosméticas para );próteses dentárias (produtos para polimento de );sabonete medicinal; tártaro (produto para a
remoção do -) para uso doméstico; unhas (esmalte
para -);unhas (produtos para o cuidado das );vernizes (produtos para remover -);limpeza de
próteses dentárias (produtos para -);loções pósbarba; óleos para perfumes e essências; ondular os
cabelos (preparações para -);papel de vidro [lixa de
vidro];pele (cremes para clarear a -);petróleo (geléia
de -) para uso cosmético; líquido, creme e pó para
limpeza do dente; preparação cosmética para
redução
da
gordura
localizada;
produto
antiderrapante e antideslizante para pisos; pastilhas
e gomas de mascar para fins cosméticos
(ompi);animal [produto para higiene sem aplicação
terapêutica];antiperspirante [desodorante];cola para
unha artificial; condicionador [cosmético];água-detoalete; álcool em gel (para uso em limpeza
doméstica);banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal; lixa
para limpeza; cílios postiços (substâncias adesivas
para fixar -);clarear (cremes para -) a pele; cremes
cosméticos; cremes para couro; descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; detergentes exceto
os utilizados durante processo de fabricação e para
uso médico; essências etéreas; flavorizantes para
bebidas [óleos essenciais];giz (branco de -);jasmim
(óleo de -);lavagem a seco (produtos para -);limão
(óleos essenciais de -);água de cheiro; água de
lavanda; amaciantes de tecidos [lavanderia];avivar
cores (produtos químicos de uso doméstico para -)
[lavanderia];botas (creme para polir -);sabões;
sabonete
para
barbear;
terpenos
[óleos
essenciais];vulcânica (cinza -) para limpeza;
maquiagem para o rosto; menta para perfumaria;
óleo de terebintina para desengordurar; óleos para
limpeza; pedra-pomes; perfumaria (produtos de );polir jóias (vermelho para -);postiças (unhas );substância química para desengraxar de uso
doméstico; removedor de cosmético; creme, pasta e
líquido rejuvenescedor, protetor e para limpeza da
pele, orgânico, inorgânico e sintético; composto
fluorado para higiene bucal; banho de espuma
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
banho de imersão de uso animal (preparações para ), exceto para uso medicinal; saponáceo ;cedro
(óleos essenciais de -);cosméticos (estojos
de);defumação
(produtos
para
-)
[perfumaria];descolorantes (produtos -);desodorante
(sabonete -);esmalte para unhas; geléia de petróleo
para uso cosmético; hálito (pulverizadores para
perfumar -);lápis de sobrancelhas; adesivos
(substâncias -) para uso cosmético; adstringentes
para uso cosmético; água de javel [água sanitária]
[hipoclorito de potássio];água sanitária [água de
javel]
[hipoclorito
de
potássio];álcali
volátil
[amoníaco] [detergente];antiestáticos (produtos -)
para
uso
doméstico;
próteses
dentárias
(preparações para limpeza de -);sabão desinfetante;
sabonete antitranspirante para os pés; tinturas
cosméticas;
volátil
(álcali
-)
[amôníaco]
[detergente];erva para defumador e incenso; loções
cosméticas (lenços impregnados com -);menta
(essência de -) [óleo essencial];óleos essenciais de
limão; pele (produtos cosméticos para cuidados da );perfumes de flores (bases para -);polimento de
próteses dentárias (produtos para -);odorizadores de
uso pessoal; produto de higiene pessoal à base de
própole; produto para limpeza e hidratação da pele
não medicamentoso; dentifrício e composto fluorado
usado na higiene bucal de animal; acetona
(removedor de esmalte de unhas);corante para
lixívia; água dentifrícia; água depilatória; alga
[cosmético];talco para toalete; cílios postiços;
cosméticos para animais; cosméticos para os cílios;
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gaulteria (óleo de -) [perfumaria];giz para limpeza;
lápis para uso cosmético; leites de limpeza para
toalete; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; algodão para fins cosméticos
(hastes
com
pontas
de
-);âmbar
[perfume];antitranspirantes
[produtos
de
toalete];branquear (sais para -);cabelos (tinturas para
os -);sabonete desodorante; unhas postiças; cabelos
postiços (substâncias adesivas para fixar -);erva
para banho; loções para uso cosmético; maquiagem
(produtos para remover -);neutralizadores (produtos ) para permanentes nos cabelos; preparações
cosméticas
para
emagrecimento;
creme
desengraxante para limpeza de mãos; algodão para
a higiene pessoal; ácido clorídrico usado como
produto de limpeza; cremes para clarear pele;
depilatórios
(produtos
-);extratos
de
flores
[perfumaria];flavorizantes
para
bolos
[óleos
essenciais];laquê para cabelos; limpeza (giz para );algodão para uso cosmético; alvejantes (produtos -)
[lavagem];amêndoas (óleo de -);amoníaco [álcali
volátil]
[detergente];beleza
(máscaras
de
);bergamota (óleo de -);bolos (flavorizantes para -)
[óleos essenciais];cabelos (preparações para
ondular -);pulverizadores para perfumar hálito;
sapateiros (cera para -);sapato (creme para );sobrancelhas (cosméticos para as -);tinturas para
os cabelos; tira-manchas; madeira aromática;
maquiagem (pó para -);navalha (pastas para afiar );óleo de lavanda; óleos essenciais; óleos para uso
cosmético; papel de parede (produtos para limpeza
de -);pedras de alume [pedras-ume] [antisépticas];polir (cera para -);polir (vermelho para -)
[jóias];pomadas para uso cosmético; sabão para
animal de estimação; cristal para banho de uso
pessoal; abrasivo [tecido];condicionador para uso em
animal; cera para bigode; cera para depilação;
colorantes para toalete; cosméticos (estojos de );cremes para polir; dentifrícios; desengordurar
(produtos para -), exceto os utilizados durante o
processo de fabricação; geraniol; hastes com pontas
de algodão para fins cosméticos; lacas (produtos
para remover -);botas (creme para engraxar -);rosa
(óleo de -);sabões de avivamento de cores
[têxtil];sachês para perfumar roupa; sobrancelhas
(lápis de -);toalete (produtos de-);loções capilares;
pedras pós-barba [anti-sépticas];permanentes nos
cabelos (produtos neutralizadores para -);piperonal
[heliotropina];postiços (cílios -);produtos depilatórios;
cera em líquido ou em pasta, inclusive para
carroceria de veículo; talco para a higiene animal;
preparado antiembaçante para limpeza; acetona
para uso pessoal; caixa para pó de arroz [estojo
cosmético];argila para estética; cílios (produtos
cosméticos
para
os-);cosméticos;
decalques
decorativos para uso cosmético; decapagem
(soluções para -);fragrâncias (mistura de -);água de
colônia; amaciar (pedras para -);sabonetes; xampus
para animais de estimação; maquiagem (produtos
para -);perfumes; pó para maquiagem; estojo de
cosméticos de brinquedo (com cosméticos
reais);esmeril para limpeza; xampu para animal sem
finalidade terapêutica; papel impregnado de
substância para higiene pessoal; antiferrugem
[produto de limpeza];artigo antitártaro para uso
animal, exceto medicamento; varetas de incenso;
matéria prima para indústria cosmética
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
821495011.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902871668 18/08/2010
351
Tit.J A RUBENS ME (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02635907000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BEN-HUR ENGENHARIA METALÚRGICA

CFE(4) 26.11.1; 26.11.12; 27.5.1
NCL(9) 06 aço (fios de -);andaimes de metal;
argentão; balizas de metal, não luminosas;
duralumínio [liga metálica];trava de anel; ferro
titanosilício; perfil de metal; corrugado de metal;
cortina de aço; cremalheira [corrente de ferro];cabide
metálico para chapéu; cabo de aço para ancorar
plataforma de petróleo; apara de metal; alumínio,
perfil lateral em; cassiterita [minério];bengala
[extremidade de metal para -];camas (rodízios de
metal para -);canos (grampos de metal de parede
para prender -);canos de água (válvulas de metal
para -);canos de metal para esgoto; canos de metal
para instalações de aquecimento central; chaminés
(capuzes de metal para -);chumbo (selos de -);cintas
de metal para sustentação de cargas; colunas de
metal para publicidade; construções transportáveis
de metal; contêineres de metal para embalagem;
contêineres
de
metal
[armazenagem,
transporte];contratrilhos
de
metal;
correias
(esticadores de metal para -);marquises de metal
[construção];materiais de metal para funiculares fixos
de ferrovias; mealheiros [cofres] de metal; metais
comuns, brutos ou semitrabalhados; metal (cintas de
-) para sustentação de cargas; metal (ganchos de );metal (pranchas de -) [folhas];mosquiteiro (telas de
metal para -);paliçadas de metal [tapumes];paredes
(revestimentos de metal para -) [construção];caixas
de metal para conservas; portas (painéis de metal
para -);postes de metal para linhas elétricas;
recipientes de metal; roldanas para janelas; tachas
pequenas sem cabeça; tampões de metal;
telefônicas (cabines -) de metal; telhados (algerozes
de metal para -) [calhas];telhados de metal; telhas de
metal; tensores de fios de metal [tirantes de
tensão];trancas para rodas de veículos; trilhos (talas
de junções para -);varetas de metal para brasagem e
soldagem;
venezianas
de
metal;
galena
[minério];ganchos de metal; ganchos [ferragens de
metal];guarnições de metal para caixões; guarnições
de metal para camas; joelhos de metal para canos;
lajes funerárias de metal; maçanetas de metal para
portas; cremalheiras de metal; cremonas; divisórias
de metal; dosadores de metal; ferraduras de metal;
ferromolibdênio; spiegel [espelho de placa
metálica];aço (construções de -);aço (folhas de );agulhas para estradas de ferro; ancoragem (chapas
para -);aquecimento central (dutos e canos de metal
para instalações de -);armários de metal para
guardar carne [guarda-comida];aves (banheiras para
-) [estruturas de metal];bancos de metal para tornos;
batoques de metal; bóias de metal para ancoragem
[amarração];cabos (virolas de metal para -)
[empunhaduras];fio e cabo blindado não elétrico;
céltio [metal];chapa blindada; recipiente de metal,
inclusive para armazenar ácido; ringue de estrutura
metálica; viga metálica; papel de alumínio [lâmina
finíssima, de alumínio, usada na embalagem de
certo produto, como, p. ex., medicamento, cigarro,
queijo, ou de uso doméstico; papel-alumínio];cripta
funerária
metálica;
abraçadeira
de
fixação
[ferragem];aço galvanizado; aço rápido para torno de
grande velocidade; cabina metálica transportável por
meio
de
cabo;
caixa
de
macho
[molde/fundição];caixa forte metálico [cofre];anel
metálico [ferragem];molibdenita [minério];aldrava
[batente de porta de metal] ;casa pré-fabricada de
metal; barreira rodoviária de metal; bola de aço
[esfera de aço];canos de metal; cata-ventos de
metal; cavilhas [ferragem];cercaduras de metal para
túmulos; cercas de segurança de metal para ruas e
estradas; chapas e placas de metal; chapas grossas
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de ferro; cobalto bruto; coberturas de metal para
telhados; cobre (anéis de -);construção (painéis de
metal para -);cordas de metal; manuseio (paletes de
metal para -);moldes de metal para fundição; móveis
(rodízios de metal para -);níquel; ouro (solda de );persianas externas de metal; prendedores de metal
para correias de máquinas; protetores de metal para
árvores; rebites de metal; rodízios de metal para
móveis; rodízios para janelas; solda de ouro;
sustentação de cargas (cintas de metal para );toalhas (dispensadores fixos de metal para );tombac [liga];tornos (bancos de metal para -);tubos
de aço; túmulos (cercaduras de metal para -);uniões
de metal para cabos [não elétricos];vigas de metal;
virolas; fornos (guarda-fogos para -);garrafas [de
metal] para gás sob pressão ou ar líquido; gelo
(grampos para -);grampos de metal para prender
canos; guarnições de metal para janelas; lambris de
metal; latão, bruto ou semitrabalhado; lubrificação
(bicos de -);maçanetas de metal; malaquita em
bruto; mangueira metálica para água; dutos de metal
para ventilação e instalações de ar condicionado;
edificações (revestimento de metal para -);escoras
de metal; estatuetas de metal comum; fechos;
fechos de metal para garrafas; fechos de metal para
maletas; ferraduras (cravos de -);ferramentas (cabos
de metal para -) [empunhaduras];ferro (minério de );ferro (tiras de -);ferrotitânio; aço (chapas de );algarismos (letras e -) de metal comum, exceto
caracteres de impressão [tipos];alumínio (fios de );barris (cintas de metal para -);bigornas; buchas de
metal [tampão];cabo de aço; cabos (uniões de metal
para -), não elétricos; embalagens de papel alumínio
descartável para acondicionamento de refeições
("quentinha");grampo para ardósia; trava de metal,
exceto elétrica ;trave metálica - [viga];ferragem
metálica para cortina ;forja; mosquiteiro [tela de
metal contra insetos colocada em janelas e/ou
portas];placa identificadora de logradouro público
metálica; ralo metálico; rodízio metálico para cortina
;rodízio metálico para móvel ;aço doce; aço plano e
não plano; aço soldado; cabo de aço para fazer
sondagem em poço de petróleo; articulação metálica
para janela [ferragem];barra metálica para brasagem
e para solda; borboleta [ferragem];caixões
(guarnições de metal para -);cavilhas de metal;
construção civil (vigas de metal para -);materiais de
metal para construção; metal (anéis de -) *;molas
para fechar portas [não elétricos];moldes em forma
de concha [fundição];molibdênio; monumentos de
metal; nióbio; painéis de metal para construção;
paletes de metal para manuseio; pavimentação
(blocos de metal para -);piscinas [estruturas de
metal];pisos de metal; plataformas de metal para
carga; caixas de metal comum; porta (batentes de
metal para -);pranchas de metal [folhas];pregos
pequenos sem cabeça; publicidade (colunas de
metal para -);ramificação (canos de metal para );reforço de concreto (materiais de metal para );tetos de metal; titânio; torniquetes [borboletas], não
automáticos; traves [vigas] de metal; túmulos
(monumentos de bronze para -);vigas de metal para
construção civil; vigas de metal para escadas;
garrafas (fechos de metal para -);glucínio
[berílio];guarnições de metal para móveis; janelas
(ferragens de metal para -);ladrilhos de metal para
construção; limonito; linhas férreas (agulhas para );manganês; correntes de metal *;correntes para
cães; cromita; cromo; dormentes de metal para
estradas de ferro; dutos de metal para instalações
de aquecimento central; estacas de metal para
amarração; esticadores de metal para correias;
ferragens de metal para janelas; ferragens para
construção; ferragens para portas; ferrosilício; fios
(tecidos de -) de metal; fios de ligas de metal comum
[exceto fusíveis];foices (cabos de metal para );spieglisen [espelho de metal polido];abraçadeiras
de metal para cabos ou tubos; aço fundido; agulhas
para linhas férreas; ar condicionado (dutos de metal
para ventilação e instalações de -);argentão
(guarnições de -) para edificações ou móveis;
aviários de metal [estruturas];batentes de metal para
porta; bicicletas (instalações de metal para
estacionar -);bronze; bustos de metal comum; cabos
de metal, não elétricos; cais flutuantes de metal para
amarração de barcos; caixa (fechos de metal para -
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);grampo de metal [ferragem] ;trilho ferroviário;
esfalerita [minério];ferrocromo; chapa de alumínio;
perfis laterais em alumínio; cortinas de metal; caixão
metálico para construção sub-aquática; aço estirado;
aço para cimentação; cabo de aço para lançar rede
de pesca [arrastão];cabo de aço para rebocar
plataforma de petróleo; cisalha de metal; alpaca
[metal];banca de jornal metálica; blenda [minério de
zinco];bucha metálica para fixar parafuso e grampo;
canos (junções de metal para -);cargas (cintas de
metal para sustentação de -);cermet; chumbo, bruto
ou semitrabalhado; cintas de metal para barris;
colunas metálicas para edificações; contêineres
flutuantes de metal; correias de metal para manuseio
de cargas; mangas [ferragem de metal];números de
metal para casas, não luminosos; portão (travas de metal para -);portas (batentes de -);portas
(dispositivos não elétricos para abertura de -);portas
de metal *;postes de metal; prender canos (cintas de
metal para -);reforço de canos (materiais de metal
para -);revestimento de metal para paredes e muros
[construção];ripas de metal; tanques de metal
[recipientes];tântalo [metal];torneiras de metal para
pipas; tubulações de metal para encanamentos;
tungstênio; vedação de garrafas (tampas de metal
para -);zircônio; ganchos de metal para cabideiros de
roupas; grades de metal; guardar carne (armários de
metal para -) [guarda-comida];macho para fundição
de metal; magnetita usada para produção de ferro e
de aço; cromato de ferro; degraus de metal para
escadas; esquadros de metal para construção; ferro
fundido, bruto ou semitrabalhado; fios de metal
comum; fitas de metal para atar; folhas de metal
para embalagem e empacotamento; materiais de
construção refratários, metálicos; alumínio; anéis de
metal comum para chaves; animais selvagens
(armadilhas para -) *;blindagem (chapas para );brasagem (varetas de metal para -);cabines
telefônicas de metal; cabos (cordagem de metal para
-);elétron [metal];lâmina de metal; laminado de metal;
extensão para macho [fundição de metal];ferro para
calafetar; ferro-gusa; forma metálica; perfil lateral em
alumínio; uranita [minério];corrente de animal em
metal; deque metálico para piscina ;aço laminado;
campainha de mesa [sino metálico de mão];cabo e
fio blindado não elétrico; metal de adição para solda;
coletor de detritos de estrutura metálica; batedor de
porta [aldrava];bocal para fonte [metálico];carga
(plataformas
de
metal
para
-);cavilhas
[ferragens];chaminés (coberturas de metal para );chaminés (hastes de metal para -);chapas para
ancoragem; chaves (anéis de metal comum para );chavetas [contrapinos];cofres de metal; condutos
forçados [de metal];cordagem de metal para cabos;
cornijas de metal; mangueiras flexíveis (carretéis não
mecânicos de metal para -);metal (ferragens de -)
[pequenas] *;minério de cromo [cromita];móveis
(guarnições de metal para -);placas giratórias
[estrada de ferro];poços de petróleo (revestimentos
de metal para -);recipientes de metal para armazenar
ácidos; reforço de construção (materiais de metal
para
-);roldanas
de
metal
[exceto
para
máquinas];sinos para animais; soldar (fios de metal
para -);tampões de metal [bucha];telas guarda-fogo
para fornalhas; tiras de ferro; tonéis de metal;
trancas de metal [exceto elétricas];treliça de metal;
trincos de metal; túmulos de metal; varas de metal;
veículos (placas de metal para licenciamento de );ventos (cata-) de metal; zinco; fornalhas (telas
guarda-fogos para -);funerárias (lajes -) de metal;
gelosias de metal; grampos para gelo; háfnio;
janelas (travas de metal para -);janelas de metal;
letras e algarismos de metal comum, exceto tipos
[caracteres de impressão];mangas de metal para
canos; caixilhos de metal para estufa; dobradiças de
metal; encanamentos (manilhas de metal para );enroladores de metal, não mecânicos, para
mangueiras flexíveis; escadas de metal; estelas
funerárias de metal; estradas de ferro (agulhas para
-);fechaduras de metal para veículos; fechos de
metal para recipientes; ferragens de metal
[pequenas] *;ferramentas (caixas de metal para -)
[vazias];ferro (esticadores de tiras de -) [tirantes de
tensão];figuras [estatuetas] de metal comum; flanges
[cintas] de metal; flutuantes (cais -) de metal para
amarração de barcos; folha-de-flandres; folha-de-

flandres (embalagens de -) [latas];folhas de alumínio;
folhas de ferro; solda metálica; aço (canos de -);aço,
bruto ou semitrabalhado; âncoras *;anéis de metal
*;anilhos [arruelas] de metal; ar comprimido
(armaduras de metal para dutos de -);argamassa
(recipientes de metal para misturar -);banheiras para
aves [estruturas de metal];banho (cabines de metal
para -);barras de metal para balaustradas; batentes
de portas; bengalas (ponteiras de metal para -);lã de
aço em bruto; trava de metal para roda de veículo
;chave para porta
;perno para soldar metálico;
recipiente metálico para animal; aço; aço de cadinho;
coifa metálica elétrica para fogão ;casa transportável
de metal; azulejo de aço inoxidável; calços;
campainhas de porta [não elétricas];canaletas de
metal; capachos de metal; cintas de metal para
prender canos; cintas de metal para uso agrícola;
contêineres de metal [não mecânicos];medidas de
carga em vagões de trem (bitolas de metal para );metal (treliça de -);painéis sinalizadores, não
luminosos e não mecânicos, de metal; parafusos de
metal; placas comemorativas de metal; placas de
metal para identificação; placas de metal para
túmulos; caixas de correio de metal; porcas de
metal; postes telegráficos de metal; pregos; rampas
de
metal
para
lançamento
de
foguetes;
revestimentos de metal para minas; revestimentos
de metal para poços de petróleo; segurança (cofres
de -);silos de metal; sinais, não luminosos e não
mecânicos, de metal, para ruas; suportes de metal
para pipas [tonel];tampas de metal para vedação de
garrafas; trancas de metal para janela; trilhos de
metal; tubos de metal; válvulas de metal [exceto
peças de máquinas];venezianas de aço; ventilação e
instalações de ar condicionado (dutos de metal para
-);germânio; guarnições de metal para portas; latas;
licenciamento de veículos (placas de metal para );ligas de metal comum; limalhas; linhas férreas
(dormentes de metal para -);lintéis de metal; cubas
de metal; estradas de ferro (dormentes de metal
para -);estrados de metal para pisos; feixes
(ataduras de metal para -);ferro, bruto ou
semitrabalhado;
cabo
para
enxada
[metálico];abraçadeiras de metal; alumínio (folhas de
-) *;antifricção (metal -);arame farpado; batentes de
metal; baús de metal; cabines de metal para pintura
com pistola; junta metálica; etiqueta metálica [v.d.
placa
de
identificação];ferrolho
[aldrava];tela
metálica; placa fotomecânica metálica gravada em
relevo sobre metal ;puxador metálico; recipiente de
metal [botijão de gás] para condicionamento de gás
[vazio];roseta de metal para espora; cortina de metal;
cais metálico de embarque ;amortecedor para porta
[ferragem];anel de escora em metal; coifa metálica
não elétrica para fogão; alizar de estufa de metal;
botijão de gás metálico (vazio);calhas de metal para
construção; camas (guarnições de metal para );canos de metal para drenagem; cantoneiras de
metal; cargas (correias de metal para manuseio de );cavilhas [estacas] de metal para tendas; chaminés
de metal; cobre, bruto ou semitrabalhado;
comemorativas (placas -) de metal; construção
(materiais de metal para reforço de -);construções de
metal; contêineres de metal para gás comprimido ou
ar líquido; manuseio de cargas (correias de metal
para -);mastros de metal; mecanismos para fechar
portas [não elétricos];metais pirofóricos; metal
(capachos de-);metal (fitas de -) para atar; metal
(grades de -);metal (lingüetas de -);minérios de
metal; molduras de metal para cornijas; monumentos
de metal para túmulos; obras de arte de metal
comum; pipas (suportes de metal para -)
[tonel];pipas (torneiras de metal para -);plataformas
de metal para transporte; ponteiras de metal para
bengalas; caixilhos de metal para construção; portaferramentas de metal [vazias];portas (ferrolhos para );portas (travas de metal para-);portões de metal;
prata (soldadura de -);prata alemã;reforço de
correias de máquinas (materiais de metal para );segurança (cercas de -) de metal para ruas e
estradas; soldagem (varetas de metal para );soleiras de metal; tampas de metal para vedação;
telas de metal para mosquiteiro; trampolins de metal;
transporte (plataformas de metal para -)
[paletes];travas de metal para janelas; virolas de
metal para cabos [empunhaduras];galinheiros de
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metal; ganchos [ferragem metálica] para ardósia;
garrafas (tampas de metal para vedação de );identificação em hospitais (pulseiras de metal para
-);índio; jazigos de metal; ladrilhos de metal; lápides
de metal; latas para conservas; ligas para brasagem;
lingotes de metal comum; lingüetas de metal; linhas
elétricas (postes de metal para -);linhas férreas
(materiais de metal para -);magnésio; correntes (elos
de metal para -);correntes de metal de segurança;
correntes para gado; emblemas de metal para
veículos; encanamento de metal; escadas [portáteis]
de metal; esporas; estanho; esticadores de tensão
para fios de metal [tirantes de tensão];estribos de
metal; fechos de molas; ferro (fio de );ferrotungstênio; fios de cobre não isolados; fios de
metal para atar; fivelas de metal comum
[ferragem];aço (ligas de -);aço (mastros de );armadilhas para animais selvagens *;armaduras de
metal para sustentação de concreto; assoalhos de
metal; barris de metal; bigornas [portáteis];bocais de
metal; bronzes [obras de arte];cabides de metal para
vestuário; indicação do produto; cadeados; haste de
metal; lingoteira; venezianas de metal (para exterior
ou
interior);escora
de
porta
de
metal
[ferragem];espiga (ferragem);ferro zircônio; chapa
metálica; chapa modelo [metálica];vergalhão; aço
para trilho; cabo metálico para teleférico; cabo
metálico para vassoura e rodo; alojamento de metal
para animal ;cáscara [cobre em bruto];argentita
[mineral monométrico, sulfeto de prata, um dos
minérios de prata mais preciosos e ricos];canos
(materiais de metal para reforço de -);canos de metal
para água; cercas de metal; cestos de metal; cintas
de aço; contrapinos [chavetas];correias de máquinas
(materiais de metal para reforço de -);metal (cataventos de -);metal (dormentes de -) para linhas
férreas; metal branco; molas [ferragens de
metal];parafusos de metal para cabos; parafusos
[ferragens];pintura com pistola (cabines de metal
para -);pitões de metal [equipamento de
alpinismo];placas de metal para licenciamento de
veículos; plataformas, pré-fabricadas, de metal;
postigos de metal; recipientes de metal para
combustível líquido; recipientes de metal para
misturar argamassa; revestimento de metal para
construções e edificações; ringues para patinação
[estruturas de metal];rodízios de metal para portas
corrediças; selos de chumbo; sinais, não luminosos
e não mecânicos, de metal; sinalizadores de metal;
soldadura de prata; suportes para lenha
[trasfogueiro];tampas de metal para alçapões;
tecidos de fios de metal; tenazes [ferragem de
metal];tirantes de tensão [tensores];tubos de metal
para drenagem [válvulas];vanádio; fôrmas de metal
para gelo; gonzos de metal; grampos de metal para
cabos ou tubos; liga de estanho prateado; lingotes
[metalurgia];lingüetas de fechaduras; couraça;
degraus de metal; esferas de aço; estátuas de metal
comum; estufas transportáveis de metal; ferragens
para edificações; fios para antenas; folha de
estanho; folhas de aço; forçados (condutos -) [de
metal]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENGENHARIA METALÚRGICA".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI

RPI 2207 de 24/04/2013

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -);industrial ou comercial (assessoria em
gestão -);negócios (consultoria profissional em );gestão (consultoria em -) de negócios; negócios
(consultoria em gestão de -);negócios (consultoria
em gestão e organização de -);negócios (pesquisa
em -);agências de informação comercial; consultoria
em organização de negócios; levantamentos de
informações de negócios; negócios (avaliações de );assessoria em gestão comercial ou industrial;
assessoria em gestão de negócios; negócios
(assessoria em gestão de -);bancos de dados de
computador (sistematização de informações em );informações de negócios; informação comercial
(agências de -);negócios (informações de -);negócios
(levantamentos de informações de -);informações
(levantamento de -) de negócios
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.827548265.
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.902871684 18/08/2010
Tit.D C COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10417408000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VISION PORCELANATO

351

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08203722000155
*PED. 902209868.
Procurador: SORAYA MARIA BEZERRA E
AZEVEDO
No.902871714 18/08/2010
351
Tit.VIP'S COMERCIAL, IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10928988000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOLDIER ZERO
NCL(9) 32 bebida energética não alcoólica; pó para
suco; isotônicas (bebidas -);achocolatado em pó
para bebida
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ZERO".
Procurador: PAULO ROGERIO BIASINI
No.902871722 18/08/2010
351
Tit.VIP'S COMERCIAL, IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10928988000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOLDIER ZERO
NCL(9) 30 pó para bolo; massa para bolo; biscoitos;
bolo (pó para -);chocolate em pó
[para uso na
culinária,
exceto
para
fabricação
de
bebidas];biscoitos de água e sal; biscoitos
amanteigados; bolachas; bolo (massa para -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ZERO".
Procurador: PAULO ROGERIO BIASINI
No.902871730 18/08/2010
Tit.SOEC SOCIEDADE OLINDENSE DE
EDUCAÇÃO E CULTURA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69904449000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BAIRRO NOVO

100

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de instalações sanitárias
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"PORCELANATO".
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA (NOME ANTERIOR FERNANDO MARCHETTI)
No.902871692 18/08/2010
Tit.M. DE FATIMA MACHADO-ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08021136000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTILO & SEDUÇÃO

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 educação (serviços de -);ensino (serviços
de -);instrução (serviços de -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG
829993924.
Procurador: GERALDO MAYRINCK MONTEIRO DE
ANDRADE
No.902871749 18/08/2010
100
Tit.FRANCIVALDO BORGES DA SILVA (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02943500399
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA FOGO E GLÓRIA

No.902871676 18/08/2010
100
Tit.EMPRESA TEIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12135413000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPRESA TEIA
CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
rendas e bordados; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESTILO".
Procurador: GERALDO MAYRINCK MONTEIRO DE
ANDRADE
No.902871706 18/08/2010
241
Tit.TEXNORD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA (BR/PB)

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];apresentação de espetáculos ao
vivo; grupo musical; espetáculos (serviços de );shows (produção de -);espetáculos ao vivo
(apresentação de -)
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*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG
823817300.
Procurador: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
No.902871765 18/08/2010
351
Tit.VIP'S COMERCIAL, IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10928988000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STARBORN
NCL(9) 30 pó para bolo; biscoitos; bolachas;
chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para
fabricação de bebidas];biscoitos amanteigados;
biscoitos de água e sal; bolo (massa para -);bolo (pó
para -);massa para bolo
Procurador: PAULO ROGERIO BIASINI
No.902871773 18/08/2010
Tit.USINA UBERABA S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07674341000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: USINA UBERABA

Tit.VIP'S COMERCIAL, IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10928988000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE TRAVELER
NCL(9) 32 pó para suco; bebida energética não
alcoólica; isotônicas (bebidas -);achocolatado em pó
para bebida
Procurador: PAULO ROGERIO BIASINI
No.902871820 18/08/2010
351
Tit.CEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DA MODA
LTDA-EPP (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11800259000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GATA MARACAJÁ

100

CFE(4) 27.5.1; 27.5.11; 29.1.3
NCL(9) 30 açúcar cristalizado para uso alimentar;
açúcar *
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
821224336. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
ANTERIOR DE Nº 900333715 , AINDA NÃO
REGISTRADOS TAMBÉM CONSIDERADOS
IGUALMENTE COLIDENTES COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 robe; saias; calças compridas; camisa
(punho de -); calções de banho [sungas]; camisas;
casacos [vestuário]; calças; lenços de pescoço;
macacões;
cachecóis;
pulôveres;
bermudas;
vestuário confeccionado; artigos de malha
[vestuário]; banho (calções de -); banho (roupas de ); bonés; camisetas; jaquetas; pijamas.
Procurador: GERALDO MAYRINCK MONTEIRO DE
ANDRADE
No.902871846 18/08/2010
351
Tit.WORLD ADVANTAGE COMERCIAL LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07077014000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ACTIVE WOMAN

No.902871781 18/08/2010
010
Tit.MOPH COSMÉTICOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09055466000169
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO
SIGNATÁRIO, COMPROVANDO TER O MESMO
PODER PARA REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: GESMAR RODRIGUES DA SILVA
No.902871790 18/08/2010
351
Tit.VIP'S COMERCIAL, IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10928988000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STARBORN
NCL(9) 32 achocolatado em pó para bebida; pó para
suco; isotônicas (bebidas -);bebida energética não
alcoólica
Procurador: PAULO ROGERIO BIASINI
No.902871803 18/08/2010
100
Tit.VIP'S COMERCIAL, IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10928988000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE TRAVELER
NCL(9) 30 chocolate em pó [para uso na culinária,
exceto para fabricação de bebidas];biscoitos;
bolachas; massa para bolo; bolo (pó para -);pó para
bolo; bolo (massa para -);biscoitos de água e sal;
biscoitos amanteigados
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.830278095.
Procurador: PAULO ROGERIO BIASINI
No.902871811 18/08/2010

351

CFE(4) 5.5.19
NCL(9) 05 complemento/ suplemento alimentar para
uso medicinal ;nutricionais (complementos -) para
uso medicinal; medicinal (óleos para uso );suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento nutricional de óleo
comestível para uso medicinal
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902871854 18/08/2010
Tit.POSITIVO ENGENHARIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06164829000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POSITIVO ENGENHARIA

100

CFE(4) 24.17.5; 26.7.25; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 37 construção (informação sobre );instalação e reparo de alarmes de incêndio;
bombeiro hidráulico (serviços de - );construtor
(serviços de -);impermeabilização em obra civil;
maquete [construção de protótipos, maquetes e
miniaturas
para
projetos
arquitetônicos,
empreendimentos imobiliários, de acordo com
projeto];construção e reparação de obra civil;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
manutenção de instalações de esgoto; limpeza,
reparo, e manutenção de rede de esgoto;
reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou];construção *
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS
827281242 E 900875054.
Procurador: ARYLDO DE OLIVEIRA DE PAULA
No.902871870 18/08/2010
Tit.ALCANCY CURSO DE FORMAÇÃO DE
VIGILANTES E SEGURANÇAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07028291000175
*PEDS. 829465219, 829465430, 900775491 E
902315943.
Procurador: LUCINETE CARDOSO DE MELO

241

No.902871889 18/08/2010
004
Tit.VERCIN PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01599585000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAXXICAM
NCL(9) 35 auditoria; consultoria profissional em
negócios; gestão computadorizada de arquivos;
negócios (assessoria em gestão de -);assessoria,
consultoria e informação empresarial; compilação de
informação para bancos de dados de computador;
compras para terceiros (serviços de -) [compra de
produtos
e
serviços
para
outras
empresas];consultoria em organização de negócios;
levantamentos de informações de negócios;
negócios (consultoria em gestão e organização de );relações públicas; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros; análise de custo;
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação];assessoria, consultoria e informação
em compilação de informações em bancos de dados
de computador; representação comercial; negócios
(consultoria em gestão de -);previsões econômicas;
serviços de impressão de extratos de contas;
administração de empresa; informações de
negócios; assessoria, consultoria e informação
relacionadas ao planejamento, análise, gestão e
organização de negócios para empresas; gestão
(consultoria em -) de negócios; importaçãoexportação (agências de -);importação-exportação
(agências de -)[ informação, assessoria, consultoria
];informações (levantamento de -) de negócios;
sistematização de informações em bancos de dados
de computador; telemarketing; assessoria em gestão
comercial ou industrial; avaliações de negócios;
informação comercial (agências de -);negócios
(consultoria profissional em -);assessoria, consultoria
e informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão
comercial];assessoria,
consultoria
e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios; promotor de eventos [se
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comerciais];assessoria em gestão de negócios;
gestão de pessoal (consultoria em -);administração
comercial; estudos e pareceres pertinentes à macro
e microeconomia, serviços estes prestados com fins
de assessoria na gestão de negócios e operação de
uma empresa comercial; compilações de estatísticas
*POR INCORREÇÃO NOS DADOS DO TITULAR.
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.902871897 18/08/2010
241
Tit.HIDROTINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
TINTAS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05477054000166
*PEDS 828031754, 900423536, 900720476,
900722525, 900722576 E 829783695.
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
No.902871900 18/08/2010
100
Tit.FASHION ART PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE
EVENTOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05578668000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Festa Geração 80

CFE(4) 29.1.12
NCL(9) 41 produção de shows; shows (produção de
-);grupo musical; apresentação de espetáculos ao
vivo; festas (planejamento de -);espetáculos ao vivo
(apresentação de -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.825738423.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902871919 18/08/2010
004
Tit.VERCIN PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01599585000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAXXICAM
NCL(9)
36
capital
(investimentos
de
-)
[finanças];desconto de títulos [factoring];empréstimos
[finanças];assessoria, consultoria e informação na
área econômico-financeira; câmbio monetário;
financeiras (informações -);operações de câmbio;
poupança (bancos de captação de -);valores
(corretagem de-);análise e gestão de crédito;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio; análise financeira;
avaliação
financeira
[seguros,
bancos,
imóveis];câmbio
(operações
de
-);consultoria
financeira;
investimentos
de
capital
[finanças];assessoria técnica em linhas de crédito;
administração financeira; assessoria, consultoria e
informação em crédito; assessoria, consultoria e
informações financeiras prestadas a investidores;
capitalização [serviços financeiros];gestão de risco
financeiro; liquidação financeira [serviço de-];fianças
[garantias];fundos de investimentos [finanças];gestão
financeira; assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro; assessoria, consultoria e
informação em administração de dívidas; assessoria,
consultoria e informação em fundo de investimentos;
assessoria, consultoria e informações sobre seguros
[serviços financeiros];consultoria em seguros;
liquidação financeira (serviços de -);desconto de
título de crédito; serviços de consultoria econômica;
assessoria, consultoria e administração de
investimentos de terceiros ;assessoria, consultoria e
informação em administração de riscos financeiros;
clube
de
investimento
[serviços
financeiros];informação sobre crédito de cheques,
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títulos e outros documentos; cobrança (serviços de );corretagem de valores; empréstimo contra garantia
[penhor];fundos mútuos; agente autônomo de
investimento; assessoria, consultoria e informações
sobre investimento bancário; bolsa de valores
(cotações de -);corretagem *;crédito (agências de );financeira (gestão -);financiamento de leasing;
informações
financeiras;
constituição
e
administração de fundo de investimento [serviços
financeiros];administração de carteira de valor
mobiliário; assessoria, consultoria e informações
sobre atuaria [avaliação e administração de
riscos];carteira de investidor estrangeiro [serviços
financeiros];factoring [sistema pelo qual uma
empresa produtora de bens ou serviços transfere
seus créditos a receber, resultante de vendas a
terceiros, a uma empresa especializada que assume
as despesas de cobrança e os riscos de não
pagamento;
fomento
comercial;
fomento
mercantil];empréstimos
a
prazo;
financeira
(consultoria -);financiamento (serviços de );hipotecários (financiamentos -);administração de
fundo de investimento; assessoria, consultoria e
informação em empréstimos; assessoria, consultoria
e informação em investimentos; assessoria,
consultoria e informação em mercado de ações;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento
financeiro;
informe
financeiro
relacionado à assessoria econômico-financeira
*POR INCORREÇÃO NOS DADOS DO TITULAR.
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.902871943 18/08/2010
351
Tit.EDITORA CENTRAL GOSPEL LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03147650000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BÍBLIA DE ESTUDO DO ESPÍRITO SANTO
NCL(9) 16 impressas (publicações -); boletim
informativo; periódicos; anotações (blocos para -);
canetas; anuário; publicações em fascículos
impressos; enciclopédia; envelopes [papelaria];
folhetos; livros; livro litúrgico; jornais; diário;
calendários; revistas [periódicos]; suportes para
canetas e lápis; papel incluído nesta classe;
almanaques; publicações impressas; revistas em
quadrinhos; agenda; cartão com imagem e
mensagem impressa; livro de bolso; livros para
escrever ou desenhar; álbuns.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
BÍBLIA DE ESTUDO.
Procurador: ROBSON MARIANO DO REIS
No.902871951 18/08/2010
351
Tit.EDITORA CENTRAL GOSPEL LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03147650000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BÍBLIA DO FOGO
NCL(9) 16 folhetos; livros; publicações impressas;
revistas em quadrinhos; livros para escrever ou
desenhar; anotações (blocos para -); periódicos;
suportes para canetas e lápis; enciclopédia; álbuns;
calendários; canetas; publicações em fascículos
impressos;
revistas
[periódicos];
envelopes
[papelaria]; impressas (publicações -); jornais; diário;
boletim informativo; livro litúrgico; livro de bolso;
papel incluído nesta classe; almanaques; anuário;
agenda; cartão com imagem e mensagem impressa.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
BÍBLIA.
Procurador: ROBSON MARIANO DO REIS
No.902871960 18/08/2010
351
Tit.EDITORA CENTRAL GOSPEL LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03147650000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BÍBLIA DE ESTUDO DO FOGO
NCL(9) 16 envelopes [papelaria]; folhetos; impressas
(publicações -); papel incluído nesta classe; anuário;
agenda; publicações impressas; diário; álbuns; livro
litúrgico; periódicos; boletim informativo; suportes
para canetas e lápis; jornais; revistas em quadrinhos;
revistas [periódicos]; almanaques; anotações (blocos
para -); calendários; livro de bolso; publicações em
fascículos impressos; enciclopédia; livros; livros para

escrever ou desenhar; canetas; cartão com imagem
e mensagem impressa.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
BÍBLIA DE ESTUDO.
Procurador: ROBSON MARIANO DO REIS
No.902871978 18/08/2010
351
Tit.CENTRO DE CIÊNCIA ,TECNOLOGICA E
INOVAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05577699000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CT-PIM CENTRO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO PÓLO
INDUSTRIAL DE MANAUS

CFE(4) 5.1.3
NCL(9) 42 projetos técnicos (estudos para -);
engenharia; pesquisa e desenvolvimento [para
terceiros]; concepção de protótipo [elaboração de
projeto]; assessoria, consultoria e informação em
software; assessoria, consultoria e informação no
campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros;
pesquisas técnicas; assessoria, consultoria e
informação sobre desenvolvimento de produtos;
pesquisa no campo de proteção ambiental; teste de
materiais; análise de material; software de
computador
(elaboração
[concepção]
de-);
engenharia eletrônica [projeto de -].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
CENTRO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS.
Procurador: LUCINETE CARDOSO DE MELO
No.902871986 18/08/2010
100
Tit.LUTH INDÚTRIA DE CALÇADOS LTDA-EPP
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10574588000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GABRIELA AMARAL
NCL(9) 25 botas (calcanheiras para -);botas (viras
para -);chuteira; coturno; sandálias; calçados *;botas
(canos
de
-);chinelos
[pantufas];botas
(antiderrapantes para -);solas para calçados;
calçados em geral *
*INCISO XV DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: JOSÉ NAVES DE LACERDA JÚNIOR
No.902871994 18/08/2010
Tit.ALCANTARA PEREIRA MULTIMARCAS,
ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12218386000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇO ÚNICO

351

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
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produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de fitas e laços;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de peles de animais; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes.
Procurador: SILVIO DARRE JUNIOR
No.902872010 18/08/2010
Tit.GEIA CONSULTORIA E CORRETORA DE
SEGUROS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60899291000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GÉIA

351

CFE(4) 26.1.12
NCL(9) 36 seguros (corretagem de -);seguros
(corretagem de -)[ consultoria ];seguros (consultoria
em -);seguros (consultoria em -)[ consultoria
];seguros de saúde; seguros de saúde[ consultoria
];seguros de vida; seguros de vida[ consultoria
];assessoria consultoria e informação técnica em
seguro; assessoria consultoria e informação técnica
em seguro[ consultoria ];assessoria, consultoria e
informação sobre seguros de saúde; assessoria,
consultoria e informação sobre seguros de saúde[
consultoria
];informações
sobre
seguros;
informações sobre seguros[ consultoria ];corretagem;
corretagem [ consultoria ];assessoria, consultoria e
informação sobre planos de saúde; assessoria,
consultoria e informação sobre planos de saúde[
consultoria ];plano de saúde, venda e administração;
plano de saúde, venda e administração[ consultoria
]. todos incluídos nesta classe.
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"TODOS INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA
MELHOR
ADEQUAÇÃO
À
NCL(9)
36
REIVINDICADA.
Procurador: CLAUDICE ALVES DA SILVA BABILON
No.902872028 18/08/2010
351
Tit.EDITORA CENTRAL GOSPEL LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03147650000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BÍBLIA DE ESTUDO DO PODER DO
ESPÍRITO SANTO
NCL(9) 16 envelopes [papelaria]; anuário; cartão
com imagem e mensagem impressa; revistas em
quadrinhos; folhetos; livros; álbuns; anotações
(blocos para -); calendários; livro litúrgico; periódicos;
publicações impressas; livros para escrever ou
desenhar; papel incluído nesta classe; almanaques;
agenda; enciclopédia; impressas (publicações -);
canetas; boletim informativo; revistas [periódicos];
suportes para canetas e lápis; publicações em
fascículos impressos; livro de bolso; jornais; diário.

Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
BÍBLIA DE ESTUDO.
Procurador: ROBSON MARIANO DO REIS
No.902872036 18/08/2010
Tit.JUAREZ ARAUJO DA SILVA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07511275000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIVRARIA BANCA DAS APOSTILAS

351

CFE(4) 27.1.1
NCL(9) 39 locação de automóveis; aluguel de
veículos; locação de caminhões; aluguel de carros;
despachantes (serviços de -) de frete.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
RENT A CAR.
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
CFE(4) 20.7.1-2
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
material de instrução e de ensino; comércio (através
de qualquer meio) de materiais impressos; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para encadernação
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "LIVRARIA" E "BANCA DAS
APOSTILAS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902872044 18/08/2010
351
Tit.S. J. EDITORA JORNALÍSTICA LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04818710000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AGITO SP
NCL(9) 16 suportes para canetas e lápis; cartão com
imagem e mensagem impressa; revistas [periódicos];
agenda; jornais; papel; publicações em fascículos
impressos; impressas (publicações -); calendários;
folhetos; livros; diário; boletim informativo; livro de
bolso; publicações impressas; anuário; revistas em
quadrinhos; blocos para anotações.
Procurador: ROBSON MARIANO DO REIS
No.902872052 18/08/2010
241
Tit.FERRARI F. LLI LUNELLI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7536003
*PED. 828021228.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.902872060 18/08/2010
351
Tit.MOREIRA E ANDRADE AUTO PEÇAS LTDA.ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07826603000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TONHÃO PEÇAS
NCL(9) 35 compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas];comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PEÇAS"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902872087 18/08/2010
351
Tit.RHP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
EPP (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00769961000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RHP RENT A CAR

No.902872095 18/08/2010
100
Tit.INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E
RESPONSABILIDADE SOCIAL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02460809000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Fórum Global pela Sustentabilidade
NCL(9) 35 compilação de informação para bancos
de dados de computador; compilação de informação
para bancos de dados de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];negócios (consultoria em
gestão e organização de -);negócios (consultoria em
gestão e organização de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários[ informação,
assessoria, consultoria ];pesquisa em negócios;
pesquisa em negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão
comercial];assessoria,
consultoria
e
informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão
comercial][
informação,
assessoria,
consultoria ];administração comercial; administração
comercial[ informação, assessoria, consultoria
];informações de negócios; informações de negócios[
informação,
assessoria,
consultoria
];opinião
(pesquisas de -);opinião (pesquisas de -)[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisa de
dados em arquivos de computador [para
terceiros];pesquisa de dados em arquivos de
computador [para terceiros][ informação, assessoria,
consultoria ];organização e administração de
empresa; organização e administração de empresa[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria em
gestão de negócios; assessoria em gestão de
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];relações públicas; relações públicas[ informação,
assessoria,
consultoria
];sistematização
de
informações em bancos de dados de computador;
sistematização de informações em bancos de dados
de computador[ informação, assessoria, consultoria
];agenciamento de mão-de-obra; agenciamento de
mão-de-obra[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais;
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação empresarial; assessoria,
consultoria e informação empresarial[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
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sobre pesquisas de opinião; assessoria, consultoria
e informação sobre pesquisas de opinião[
informação, assessoria, consultoria ];econômicas
(previsões -);econômicas (previsões -)[ informação,
assessoria, consultoria ];exposições (organização de
-) para fins comerciais ou publicitários; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários[ informação, assessoria, consultoria
];negócios (consultoria profissional em -);negócios
(consultoria profissional em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];previsões econômicas;
previsões econômicas[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
sobre organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; assessoria, consultoria e informação
sobre organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários[ informação, assessoria, consultoria
];programa
de
qualidade
total
[gestão
empresarial];programa de qualidade total [gestão
empresarial][ informação, assessoria, consultoria
];bancos de dados de computador (compilação de
informação em -);bancos de dados de computador
(compilação de informação em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];negócios (levantamentos de
informações de -);negócios (levantamentos de
informações de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista; assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação sobre
assuntos governamentais; assessoria, consultoria e
informação
sobre
assuntos
governamentais[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações estatísticas; assessoria,
consultoria e informações estatísticas[ informação,
assessoria,
consultoria
];levantamento
mercadológico;
levantamento
mercadológico[
informação, assessoria, consultoria ];ouvidoria;
ouvidoria[ informação, assessoria, consultoria
];pesquisa de mercado; pesquisa de mercado[
informação, assessoria, consultoria ];avaliações de
negócios; avaliações de negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];bancos de dados de
computador (sistematização de informações em );bancos de dados de computador (sistematização
de informações em -)[ informação, assessoria,
consultoria ];consultoria em organização de
negócios; consultoria em organização de negócios[
informação,
assessoria,
consultoria
];feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários[ informação, assessoria,
consultoria ];industrial ou comercial (assessoria em
gestão -);industrial ou comercial (assessoria em
gestão -)[ informação, assessoria, consultoria
];levantamentos de informações de negócios;
levantamentos de informações de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];negócios
(informações de -);negócios (informações de -)[
informação, assessoria, consultoria ];organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários[ informação, assessoria, consultoria
];pesquisas de opinião; pesquisas de opinião[
informação, assessoria, consultoria ];estatísticas
(compilações de- );estatísticas (compilações de- )[
informação,
assessoria,
consultoria
];gestão
pública/privada; gestão pública/privada[ informação,
assessoria, consultoria ];implantação de programa
de controle de qualidade; implantação de programa
de controle de qualidade[ informação, assessoria,
consultoria ];consultoria profissional em negócios;
consultoria profissional em negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];especialistas em eficiência;
especialistas em eficiência[ informação, assessoria,
consultoria ];informação comercial (agências de );informação comercial (agências de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];negócios (assessoria em
gestão de -);negócios (assessoria em gestão de -)[
informação, assessoria, consultoria ];negócios
(consultoria em gestão de -);negócios (consultoria
em gestão de -)[ informação, assessoria, consultoria
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];anúncio;
anúncio[
informação,
assessoria,
consultoria
];administração
de
empresa;
administração de empresa[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
compilação de informações em bancos de dados de
computador; assessoria, consultoria e informação
em compilação de informações em bancos de dados
de computador[ informação, assessoria, consultoria
];compilações de estatísticas; compilações de
estatísticas[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria em gestão comercial ou industrial;
assessoria em gestão comercial ou industrial[
informação, assessoria, consultoria ];comercial ou
industrial (assessoria em gestão -);comercial ou
industrial (assessoria em gestão -)[ informação,
assessoria, consultoria ];gestão (consultoria em -) de
negócios; gestão (consultoria em -) de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];negócios
(avaliações de -);negócios (avaliações de -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em investigações,
avaliações e pesquisas em negócios; assessoria,
consultoria e informação em investigações,
avaliações e pesquisas em negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros[ informação, assessoria,
consultoria ];estudos e pareceres pertinentes à
macro e microeconomia, serviços estes prestados
com fins de assessoria na gestão de negócios e
operação de uma empresa comercial; estudos e
pareceres pertinentes à macro e microeconomia,
serviços estes prestados com fins de assessoria na
gestão de negócios e operação de uma empresa
comercial[ informação, assessoria, consultoria ]
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: LUIZ ROCCO FILHO

No.902872125 18/08/2010
351
Tit.ALEXANDRE LUIS RAMOS SILVERIO - ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08262824000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FEDERAL AUTO PEÇAS

CFE(4) 7.11.10; 26.11.14; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos extintores de incêndio; demonstração de
produtos; comércio (através de qualquer meio) de
lubrificantes; comércio (através de qualquer meio) de
preparações para temperar e soldar metais;
comércio (através de qualquer meio) de engates de
máquinas e componentes de transmissão (exceto
para veículos terrestres);comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum;
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água; comércio (através de qualquer
meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para
conduzir, interromper, transformar, acumular, regular
ou controlar eletricidade; comércio (através de
qualquer meio) de graxas; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AUTO PEÇAS"
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO

No.902872133 18/08/2010
351
Tit.CALCADOS CASA EURICO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61368163000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EURICO MAX
NCL(9) 25 sandálias; botas; sapatos de futebol;
antiderrapantes para botas e sapatos; botinas;
calçados; meias; solas para calçados; banho
(sandálias de -);galochas; palmilhas; calçado
esportivo; calçado para uso profissional; calçados
em geral; chinelos [pantufas];esportes (botas para );coturno; sapatos de praia; esportes (sapatos para );chuteira. todos incluídos nesta classe.
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"TODOS INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA
MELHOR
ADEQUAÇÃO
À
NCL(9)
25
REIVINDICADA.
Procurador: IDEIATIVA PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.902872150 18/08/2010
Tit.LUCIANA GASPAR BELTRAME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11687065000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LA SORELLE

100

CFE(4) 27.5.8; 28.19
NCL(9) 25 roupa de baixo; roupas de couro; trajes
de banho; polainas; agasalhos para as mãos;
antitranspirantes (roupas íntimas -);bandanas; banho
(calções de -);banho (toucas de -);camisas (palas
para
-);colarinhos
[vestuário];coletes
[roupa
íntima];confeccionados
(forros
-)
[parte
de
vestuário];faixas para a cabeça [vestuário];mantilhas;
mitras [chapéus];palas para camisas; biquíni; roupa
para ginástica; sobretudos [vestuário];sungas;
ternos; togas; toucas de banho; alpercatas; aventais
[vestuário];banho (chinelos de -);bolsos para roupas;
cachecóis; calções de banho [sungas];ceroulas;
confeccionado (vestuário -);librés; carapuça [barrete
cônico; gorro];roupas de banho; sandálias; trajes;
xales; banho (roupas de -);calçados em geral
*;calças; casacos [vestuário];colarinhos postiços;
faixas [vestuário];fantasia (roupas de -);guarda-pós;
luvas sem dedos; meias (calcanheiras para );quimono [vestuário];praia (roupas de -);pulôveres;
roupa íntima; anáguas; bonés; calçados *;camisas
(peitilhos de -);camisetas; camisetas (peitilhos de );gorros; ligas de meias; lingerie (fr.);canga; babydoll; bandagem elástica [vestuário];boné;polainas
(presilhas para -);robe; saltos de sapatos; sutiãs;
calça (fraldas -);cintas [roupa íntima];couro (roupas
de imitação de -);ligas; palas de boné;pijamas;
plastrom; sutiã para postura sem finalidade
terapêutica; saias; sáris; suéteres; toucas de
natação; bermudas; camisas; cuecas; dólmã [veste
militar];enxovais de bebês; impermeáveis (roupas );meias (ligas de -);paletós; maiô;roupa para
ginástica [colante];viseiras; bebês (fraldas de
matérias têxteis para -);blazers [vestuário];camisa
(punho de -);capotes; coletes; combinação [roupa
íntima];gravatas; macacões; meias; meias-calças;
jaleco; chinelo [vestuário comum];porta-moedas
(cintos -) [vestuário];punhos de camisa; roupas de
fantasia; roupas de imitação couro; roupões de
banho; antiderrapantes para botas e sapatos; artigos
de malha [vestuário];babadouros, exceto de papel;
boa [estola de plumas];boné (palas de -);borzeguins;
capuzes [vestuário];ciclistas (vestuário para -);cintos
[vestuário];gáspeas para sapatos; ginástica (roupa
para -) [colante];íntima (roupa -);jaquetas; jérseis
[vestuário];lenços
de
pescoço;
luvas
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[vestuário];malhas
[vestuário];orelheiras
[vestuário];poncho; camisola
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
814850421.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902872168 18/08/2010
351
Tit.SEBASTIÃO DE LIMA NETO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02733252801
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WEST VALLEY
NCL(9) 41 organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário]; composição musical
(serviços de -); teatro de variedades [espetáculos
musicais]; empresário [organização e produção de
espetáculos]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; shows (produção de -);
apresentação de espetáculos ao vivo; banda de
música [serviços de entretenimento]; espetáculos
(serviços de -); produção de shows; agente artístico,
literário e cultural [promotor de evento]; grupo
musical; espetáculos ao vivo (apresentação de -).
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.902872184 18/08/2010
241
Tit.MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54484753000149
*PED. 829656952.
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.902872192 18/08/2010
100
Tit.TRIUNVIRATUM - SERVIÇOS DE EVENTOS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11891513000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DESIDERATUM

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 organização de exposições para fins
culturais ou educativos; cerimonial de eventos
(serviços relativos ao -);organização de bailes;
decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
espetáculos (serviços de -);planejamento de festas;
promotor de eventos [se artísticos/culturais]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
819336041, 826635091. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DO
PEDIDO DE REGISTRO ANTERIOR DE Nº
900648457, AINDA NÃO REGISTRADO,
CONSIDERADO IGUALMENTE COLIDENTE COM
O PRESENTE SINAL.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902872206 18/08/2010
351
Tit.CASA DI CONTI LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46842894000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JURABELLA
NCL(9) 33 aguardente destilada de vinho ou de suco
de frutas; extratos alcoólicos; licores; vinho;
destiladas
[bebidas
alcoólicas]
[espirituosas];digestivos [licores e destilados];menta
(licores de -);saquê;sidra; alcoólicas (bebidas -)
[exceto cerveja];aperitivos *;essência alcoólica para
fabricar bebidas; amargas (bebidas -);gim; rum;
bebida energética alcoólica; bebidas alcoólicas
[exceto cerveja];bebidas destiladas; uísque; cidra
bebida alcoólica [cf. sidra];coquetéis *;essências
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alcoólicas; vodca; vinho de fruta; bebida fermentada
alcoólica
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.902872214 18/08/2010
351
Tit.KAP SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00015451000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KAP'SEG

CFE(4) 27.5.4
NCL(9) 36 seguros marítimos; seguros; seguros
(consultoria em -);seguros contra incêndio;
consultoria em seguros; seguros de saúde; seguro
contra acidente; seguros de vida; seguros
(corretagem de -);seguros (informações sobre -)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902872230 18/08/2010
Tit.YANTAI WANHUA SYNTHETIC LEATHER
GROUP CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7536046
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

351

No.902872265 18/08/2010
Tit.MARCELO CARDOSO DE LIMA MAYER
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11708308000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Guana Trainer assessoria esportiva

CFE(4) 28.3
NCL(9) 18 malas de viagem; móveis (enfeites de
couro para -); molesquim [imitação de couro]; pele
de cabrito; imitações de couro; bolsas de mão;
cordões de couro; correias para equipamento militar;
peles de camurça, exceto para limpeza; baús
[bagagem].
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.902872249 18/08/2010
Tit.LIRA & SOARES DISTRIBUIDORAS DE
COSMÉTICOS LTDA-ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12092674000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MILANO CAPELLI

No.902872257 18/08/2010
351
Tit.NADIA TERESINHA BITENCOURT DA SILVA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09287298000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FERRAGEM E AGROPECUÁRIA PORTO
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de animais vivos; comércio (através
de qualquer meio) de ferramentas manuais;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para animais; comércio (através de qualquer
meio) de imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de chocadeiras; comércio (através de
qualquer meio) de preparações veterinárias;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de peles de
animais; comércio (através de qualquer meio) de
produtos para a destruição dos animais nocivos,
fungicidas e herbicidas; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
veterinários; comércio (através de qualquer meio) de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à agricultura, à horticultura e à silvicultura
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FERRAGEM E AGROPECUÁRIA".
Procurador: O PRÓPRIO.

351

CFE(4) 26.4.2; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 03 cosméticos; perfumes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CAPELLI"
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA

351

CFE(4) 25.3.1; 27.5.1
NCL(9) 41 assessoria, consultoria e informação em
educação física; educação física[ assessoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TRAINER ASSESSORIA
ESPORTIVA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902872273 18/08/2010
Tit.STREAMER EDITORA TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11442604000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MANDE BEM NO ENEM.COM

100

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 41 cursos livres [ensino];cursos livres
[ensino][
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação em atividades
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desportivas e culturais; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais[
informação, assessoria, consultoria ];educação
(informações
sobre
-)
[instrução];educação
(informações sobre -) [instrução][ informação,
assessoria, consultoria ];ensino (serviços de );ensino (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
ensino; assessoria, consultoria e informação ensino[
informação, assessoria, consultoria ];instrução
(serviços de -);instrução (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em educação física; assessoria,
consultoria e informação em educação física[
informação, assessoria, consultoria ];educação
(serviços de -);educação (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de educação,
prestados a título de assistência social; serviços de
educação, prestados a título de assistência social[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução]
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.902872290 18/08/2010
241
Tit.E GALVAN CALÇADOS ME (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09607361000175
*PEDS. 827758375, 829109960, 830344756.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.

CFE(4) 9.3.14
NCL(9) 25 roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes; cintas
[roupa íntima];cuecas; pijamas; roupa íntima; íntima
(roupa
-);lingerie
(fr.);roupa
de
baixo;
antitranspirantes
(roupas
íntimas
-);corpete;
espartilhos; sutiãs
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO: "MODA ÍNTIMA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902872354 18/08/2010
Tit.ALAN VIANA DE OLIVEIRA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10824232000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FIO & COR STÚDIO DE BELEZA

(dispositivos para -);projeção (aparelhos para );receptores de áudio e de vídeo; amplificadores;
unidades
centrais
de
processamento
[processadores] [informática];caixas para altofalantes; modems; programas de computador
gravados; secretária eletrônica (aparelhos de -);som
(aparelhos para reprodução de -);computadores; facsímile (aparelhos de -) [fax];aparelhos para
transmissão de som; som (aparelhos para gravação
de -);microfones; mouse [informática];periféricos de
computador; notebook [microcomputador portátil,
menor que o laptop];eletrodinâmicos (aparelhos -)
para o controle remoto de sinais
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.902872389 18/08/2010
351
Tit.IBETEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04397247000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IBETEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

351

No.902872303 18/08/2010
241
Tit.MILK FRUT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21054242000138
*820747483
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.902872311 18/08/2010
351
Tit.QUINTINO DOMINGOS CORRETORA DE
SEGUROS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05915972000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DVDMETAL
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "DVD" E "METAL" ISOLADAMENTE.
Procurador: JOSÉ SARMENTO
No.902872338 18/08/2010
Tit.CRISVAL AGENCIA DE TURISMO LTDA.
(BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02163663000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Zagaia Eco Resort

100

CFE(4) 23.1.1
NCL(9) 39 agências de turismo [exceto para
reservas de hotel]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGISTRO
818733217.
Procurador: ALESSANDRA PIANO DA SILVA
No.902872346 18/08/2010
Tit.SWEET CHARM MODA ÍNTIMA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73972002220
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Sweet Charm Moda Íntima

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 salões de cabeleireiro
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões FIO & COR e "STÚDIO DE BELEZA".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902872362 18/08/2010
351
Tit.RADIO TELEVISAO DE UBERLÂNDIA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25631672000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRÊMIO TUBAL SIQUEIRA
NCL(9) 41 entretenimento; produção de shows;
serviços de premiação.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
PRÊMIO.
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA
No.902872370 18/08/2010
100
Tit.SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54428040000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MY NOTE
NCL(9) 09 notebook [computadores];impressoras
para computadores; programas de computador [para
download];projeção
(telas
de
-);scanners
[equipamento de processamento de dados];tubos
acústicos; tubos de amplificadores [válvulas];válvulas
de amplificadores; canais acústicos; drives de
disquetes para computadores; fotocopiadoras
[fotográficas, eletrostáticas, térmicas];instalações
elétricas para controle remoto de operações
industriais; videofones; monitores [programas de
computador];intercomunicação (aparelhos para );processadores
[unidades
centrais
de
processamento] [informática];transmissores de sinais
eletrônicos; gravadores de fita; ignição à distância
(aparelhos
elétricos
para
-);transistores
[eletrônicos];pavilhões
para
alto-falantes;
interruptores elétricos; inversores [eletricidade];vídeo
(monitores
de
-);processamento
de
dados

CFE(4) 1.5.23; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de produtos abrasivos
para limpeza; comércio (através de qualquer meio)
de produtos abrasivos para limpeza[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de máquinas; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas[ informação, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas ferramentas[ informação, assessoria,
consultoria ];representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cirúrgicos[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
veículos[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria em gestão comercial ou industrial;
assessoria em gestão comercial ou industrial[
informação, assessoria, consultoria ];industrial ou
comercial (assessoria em gestão -);industrial ou
comercial (assessoria em gestão -)[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão
comercial];assessoria,
consultoria
e
informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão
comercial][
informação,
assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de material de
limpeza; comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza[ informação, assessoria,
consultoria ];farmácia [comércio de produtos
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farmacêuticos];farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos][ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas; comércio (através de
qualquer meio) de preparações farmacêuticas[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
médicos[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais;
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria em
gestão de negócios; assessoria em gestão de
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];comercial ou industrial (assessoria em gestão );comercial ou industrial (assessoria em gestão -)[
informação, assessoria, consultoria ];importaçãoexportação (agências de -);importação-exportação
(agências de -)[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de equipamento de processamento de dados e
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO".
Procurador: LUIZ CLAUDIO DE MAGALHÃES
No.902872400 18/08/2010
351
Tit.M.GARRIDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02990556000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GEOVAN ROCHA E OS HOMENS DE
PRETO
NCL(9) 41 grupo musical; banda de música [serviços
de entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento].
Procurador: RODRIGO MORAES FERREIRA
No.902872419 18/08/2010
351
Tit.CENTRO DE ESTUDOS VIDA E CONSCIÊNCIA
E EDITORA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38947123000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBE LAÇOS ETERNOS
NCL(9) 38 comunicação por terminais de
computador;
computador
(transmissão
de
mensagens e de imagens por meio de-);transmissão
de mensagens e de imagens por meio de
computador; teleconferência (serviços de );computador (comunicação por terminais de );assessoria,
consultoria
e
informação
em
comunicação no campo áudio visual
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902872427 18/08/2010
241
Tit.CENTRO DE ESTUDOS VIDA E CONSCIÊNCIA
E EDITORA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38947123000107
*PED. 819269409.
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902872443 18/08/2010
351
Tit.LATICINIOS LEITEPURO DA FAZENDA SANTA
ESILIA IMP E EXP LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68049998000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BENEÇÚCAR
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Procurador: O PRÓPRIO.
No.902872494 18/08/2010
351
Tit.APIS FLORA AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL E
COMERCIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49345358000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIOREPEL

CFE(4) 5.1.9; 7.1.8; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 30 açúcar *;adoçantes naturais; melaço para
uso alimentar; rapadura [açúcar mascavo, em forma
de pequeno tijolo];açúcar líquido
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902872451 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E
INDÚSTRIA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93015006000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OIKOS
NCL(9) 29 azeite de oliva para uso alimentar;
azeitonas em conserva; geléias para uso alimentar;
compotas; óleos comestíveis
Procurador: LEALVI MARCAS E PATENTES
No.902872478 18/08/2010
Tit.AIR CHINA LIMITED (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7535465
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PHOENIXMILES

100

CFE(4) 5.1.5
NCL(9) 03 cosméticos; loções para uso cosmético;
cremes cosméticos
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.902872508 18/08/2010
351
Tit.ALIMIX COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67244517000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BIG CHINA
NCL(9) 39 entrega de refeições (delivery)
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902872524 18/08/2010
Tit.CLOPEZ SOLUÇOES DE ENGENHARIA E
CONSTRUÇOES LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07062790000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: C.LOPEZ ENGENHARIA &
CONSTRUÇÕES

CFE(4) 26.3.23; 26.11.12; 27.5.1; 28.3
NCL(9) 39 afretamento; transporte por carro; reserva
de assentos para viagem; transporte de viajantes;
mensageiros (serviços de -) [mensagens ou
mercadorias];armazenagem; locação de automóveis;
transporte; transporte aéreo
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
811261999 E 826371086. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DOS
PEDIDOS DE REGISTROS ANTERIORES DE N°(S)
901376388, 901378194 E 901378240, AINDA NÃO
REGISTRADOS, CONSIDERADOS IGUALMENTE
COLIDENTES COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS
No.902872486 18/08/2010
351
Tit.INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE, DO PATRIMÔNIO CULTURAL E
ARQUITETÔNICO VIVA SÃO MIGUEL E ZONA
LESTE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10580270000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Instituto de Preservação do Meio
Ambiente, do Patrimônio Cultural e Arquitetônico
Viva São Miguel e Zona Leste
NCL(9) 45 representação e defesa de causas de
caráter social, defesa dos direitos humanos, defesa
do meio ambiente, defesa das minorias étnicas
perante órgãos da administração pública ou diante
da opinião pública
Apostila: SEM DIREITO AO USO DA EXPRESSÃO
"Instituto de Preservação do Meio Ambiente, do
Patrimônio Cultural e Arquitetônico".

351

CFE(4) 26.1.2; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 37 construção (informação sobre -);
construção civil (supervisão de trabalhos de -);
construção.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902872532 18/08/2010
351
Tit.CLAUDIO JORGE REIS DE CASTRO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03534996763
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 16.1.4,6
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NCL(9) 42 computadores (projeto de sistema de -)[
informação ]
Procurador: O PRÓPRIO.

engarrafadas; pó para suco; substância para fazer
bebida não alcoólica
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA

No.902872540 18/08/2010
351
Tit.COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E
INDÚSTRIA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93015006000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OIKOS
NCL(9) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];vinho
Procurador: LEALVI MARCAS E PATENTES

No.902872575 18/08/2010
351
Tit.HALLERTAU INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08984622000103
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.902872559 18/08/2010
100
Tit.TERRA DO SOL NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12075968000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TERRA DO SOL NEGOCIOS
IMOBILIARIOS CRECI:973J

CFE(4) 1.3.1,9
NCL(9) 36 apartamentos (aluguel de -);aluguel
(serviços de cobrança de -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGISTRO
821144855.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902872567 18/08/2010
351
Tit.SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
(BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05863041000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Hidratta

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 32 água de seltz; extratos de fruta não
alcoólicos;
fruta
(néctares
de
-)
[nãoalcoólicos];néctares de fruta [não-alcoólicos];bebida
em xarope; frutas (sucos de -);frutas, verduras e
legumes (sucos de -) [bebidas];limonadas; guaraná
[bebida não alcoólica];litinada (água -);xaropes para
bebidas; milk shake; água de soda; água gasosa
(produtos para fabricar -);água litinada; nãoalcoólicas (bebidas -);essência não alcoólica para
fabricar bebidas ;refrigerante [bebida];xarope para
bebida não alcoólica; água clorada para beber; água
desmineralizada para beber; água mineral (produtos
para fabricar -);água mineral [bebida];essências para
fabricar bebidas; fruta (bebidas não alcoólicas à
base de suco de -);seltz (água de -);água potável
para beber; bebida energética não alcoólica; águas
[bebidas];bebidas não-alcoólicas; fruta (extratos de ), não alcoólicos; suco de fruta; polpa de fruta e de
legume para bebida; xarope de fruta; água-de-coco;
bebida fermentada não alcoólica; aperitivos nãoalcoólicos; isotônicas (bebidas -);suco de fruta
(bebidas não alcoólicas à base de -);água gasosa;
águas minerais engarrafadas; minerais (águas -)

CFE(4) 26.1.16
NCL(9) 32 água de soda; água gasosa; água gasosa
(produtos para fabricar -);gengibre (cerveja de );mosto; mosto de malte; pós para bebidas
efervescentes;
garapa
[bebida];bebidas
(preparações para fabricar -);fruta (néctares de -)
[não-alcoólicos];leite de amendoim [bebida nãoalcoólica];seltz (água de -);suco de fruta; suco de
tomate [bebida];água clorada para beber; água
potável para beber; bebidas não-alcoólicas; fruta
(extratos de -), não alcoólicos; isotônicas (bebidas );litinada (água -);malte [cerveja];minerais (águas -)
engarrafadas; pó para milk-shake, exceto à base de
leite; pó para suco; xarope de fruta; guaraná [bebida
não alcoólica];água mineral (produtos para fabricar );águas
minerais
engarrafadas;
bebidas
efervescentes
(pastilhas
para
-);bebidas
efervescentes (pós para -);licores (produtos para
fabricar -);néctares de fruta [não-alcoólicos];pastilhas
para bebidas efervescentes; soro de leite (bebidas à
base de -);sorvetes (bebidas à base de -);essência
não alcoólica para fabricar bebidas ;refrigerante
[bebida];achocolatado em pó para bebida; cidra
bebida não alcoólica [cf. sidra.] ;substância para
fazer bebida não alcoólica
;água litinada;
amêndoas (leite de -) [bebida];cerveja; coquetéis
não-alcoólicos; essências para fabricar bebidas;
frutas (sucos de -);limonadas; sidra [nãoalcoólica];bebida fermentada não alcoólica; água
mineral
[bebida];águas
[bebidas];cerveja
de
gengibre; orchata; xaropes para bebidas; xarope
para bebida não alcoólica; água desmineralizada
para beber; bebida em xarope; bebida energética
não alcoólica; água de seltz; amendoim (leite de -)
[bebida não-alcoólica];extratos de fruta não
alcoólicos; mosto de uva [não-fermentado];polpa de
fruta e de legume para bebida; água-de-coco;
aperitivos não-alcoólicos; bebidas à base de soro de
leite; cerveja não fermentada [mosto de cerveja];fruta
(bebidas não alcoólicas à base de suco de -);frutas,
verduras e legumes (sucos de -) [bebidas];leite de
amêndoas [bebida];lúpulo (extratos de -) para
fabricar
cerveja;
não-alcoólicas
(bebidas
);salsaparrilha [bebida não-alcoólica];suco de fruta
(bebidas não alcoólicas à base de -);xaropes para
limonada; milk shake
Procurador: ESCOBAR ADVOCACIA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO
EMPRESARIAL
No.902872583 18/08/2010
351
Tit.ALIMIX COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67244517000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIG CHINA DELIVERY

CFE(4) 2.1.25; 9.7.1; 11.1.1; 26.4.10
NCL(9) 43 assessoria, consultoria e informação
técnica em serviço de alimentação; lanchonetes;
assessoria, consultoria e informação relativa à
produção de alimento; bar (serviços de );restaurantes; restaurantes de auto-serviço; bufê
(serviço de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DELIVERY".
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902872630 18/08/2010
351
Tit.HALLERTAU INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08984622000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PROIBIDA

CFE(4) 26.1.16; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 32 garapa [bebida];água de seltz; água de
soda; água gasosa; amêndoas (leite de -)
[bebida];amendoim (leite de -) [bebida nãoalcoólica];cerveja; frutas (sucos de -);não-alcoólicas
(bebidas -);xaropes para limonada; xarope para
bebida não alcoólica; água-de-coco; bebida
energética não alcoólica; guaraná [bebida não
alcoólica];água gasosa (produtos para fabricar );bebidas efervescentes (pastilhas para -);bebidas
efervescentes (pós para -);bebidas não-alcoólicas;
cerveja de gengibre; coquetéis não-alcoólicos; leite
de amêndoas [bebida];leite de amendoim [bebida
não-alcoólica];mosto;
mosto
de
uva
[nãofermentado];suco de fruta (bebidas não alcoólicas à
base de -);xaropes para bebidas; pó para milkshake, exceto à base de leite; água potável para
beber; bebida em xarope; águas minerais
engarrafadas; bebidas à base de soro de leite;
limonadas; mosto de malte; essência não alcoólica
para fabricar bebidas ;achocolatado em pó para
bebida; cidra bebida não alcoólica [cf. sidra.] ;bebida
fermentada não alcoólica; essências para fabricar
bebidas; frutas, verduras e legumes (sucos de -)
[bebidas];gengibre (cerveja de -);licores (produtos
para fabricar -);litinada (água -);orchata; pastilhas
para bebidas efervescentes; água desmineralizada
para beber; cerveja não fermentada [mosto de
cerveja];fruta (extratos de -), não alcoólicos; lúpulo
(extratos de -) para fabricar cerveja; suco de tomate
[bebida];xarope de fruta; água litinada; águas
[bebidas];aperitivos não-alcoólicos; fruta (bebidas
não alcoólicas à base de suco de -);néctares de fruta
[não-alcoólicos];salsaparrilha
[bebida
nãoalcoólica];soro de leite (bebidas à base de -);suco de
fruta; polpa de fruta e de legume para bebida;
substância para fazer bebida não alcoólica ;água
mineral [bebida];bebidas (preparações para fabricar );extratos de fruta não alcoólicos; isotônicas (bebidas
-);pós para bebidas efervescentes; seltz (água de -

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 659

);sidra [não-alcoólica];pó para suco; refrigerante
[bebida];milk shake; água mineral (produtos para
fabricar -);fruta (néctares de -) [não-alcoólicos];malte
[cerveja];minerais (águas -) engarrafadas; sorvetes
(bebidas à base de -);água clorada para beber
Procurador: ESCOBAR ADVOCACIA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO
EMPRESARIAL
No.902872648 18/08/2010
Tit.SOLD REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E
NEGOCIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10193312000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BOM PROVEITO

100

websites, em conexão com comércio realizado pela
internet[ informação ];negócios (pesquisa em );negócios (pesquisa em -)[ informação ];pesquisa de
marketing; assessoria, consultoria e informação
sobre oportunidades de negócio; assessoria,
consultoria e informação sobre oportunidades de
negócio[ informação ]
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902872664 18/08/2010
Tit.CARPET-INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65568552000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SLIDE SURF S

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas ferramentas; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.902872710 18/08/2010
351
Tit.ALIMIX COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67244517000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALIMIX
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO

CFE(4) 9.7.19; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 38 computador (comunicação por terminais
de -);fornecimento de acesso a banco de dados;
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador; comunicação por terminais de
computador;
computador
(transmissão
de
mensagens e de imagens por meio de);fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website)
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902872656 18/08/2010
Tit.SOLD REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E
NEGOCIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10193312000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BOM PROVEITO

100

CFE(4) 25.12.25; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário *;agasalhos para as mãos;
bolsos;
calças
compridas;
capuzes
[vestuário];echarpe;
camisas;
confeccionado
(vestuário -);pulôveres; bolsos para roupas; luvas
[vestuário];calças;
camisetas;
sobretudos
[vestuário];coletes; confeccionados (forros -) [parte
de
vestuário];jaquetas;
saias;
xales;
forros
confeccionados
[parte
de
vestuário];túnicas;
bermudas; cachecóis; casacos [vestuário];faixas
[vestuário];macacões;
meias;
blazers
[vestuário];bonés; malhas [vestuário]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SURF"
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.902872680 18/08/2010
Tit.CARPET-INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65568552000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SLIDE SURF S

No.902872729 18/08/2010
Tit.ENRICO CAPPAGLI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7536178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DIABLO AUDIO

100

351
CFE(4) 27.5.1,27.5.9-10; 27.5.17
NCL(9) 09 alto-falante, amplificador, rádio e toca-fita
para automóvel; alto-falante para eletrodoméstico;
alto-falantes; caixas para alto-falantes
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGISTROS
820600229, 821724657.
Procurador: WELLITON PIMENTEL COUTINHO
No.902872737 18/08/2010
351
Tit.THE PLACE INFORMATICA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06155474000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: THE PLACE SISTEMAS

CFE(4) 9.7.19; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9)
35
promoção
de
vendas
[para
terceiros];promoção de vendas [para terceiros][
informação ];levantamentos de informações de
negócios; levantamentos de informações de
negócios[ informação ];assessoria, consultoria e
informação em promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas[
informação ];informações de negócios; informações
de negócios[ consultoria ];bancos de dados de
computador (sistematização de informações em );negócios (informações de -);negócios (informações
de -)[ informação ];pesquisa em negócios; pesquisa
em negócios[ informação ];agenciamento de
mercadoria
[intermediação];agenciamento
de
mercadoria [intermediação][ informação ];assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de

CFE(4) 25.12.25; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SURF".
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.902872702 18/08/2010
Tit.AGRO SPRAY - CABINES E
TRANSFORMACOES LTDA- ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05375823000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGROSPRAY

351
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 análise de suporte e sistema [serviço de
informática];software de computador (atualização de
-);software de computador (manutenção de );software de computador (elaboração [concepção]
de-);software de computador (instalação de );programação
de
computador
[informática];recuperação
de
dados
[informática];implantação
de
sistema
[informática];análise e processamento de dados
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[serviço de informática];análise de sistemas
[informática];dados
(recuperação
de
-)
[informática];software de computador (aluguel de );serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática];banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SISTEMAS".
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902872745 18/08/2010
351
Tit.B&K CADASTROS E CREDITOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04097163000276
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: B & K INVESTIMENTOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 36 crédito (agências de -);análise e gestão
de crédito; assessoria técnica em linhas de crédito;
assessoria, consultoria e informação em crédito;
informação sobre crédito de cheques, títulos e outros
documentos;
análise
financeira;
clube
de
investimento
[serviços
financeiros];assessoria
consultoria e informação em cobrança e cadastro
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INVESTIMENTOS".
Procurador: ARYLDO DE OLIVEIRA DE PAULA
No.902872753 18/08/2010
351
Tit.HT-AGRO COMERCIO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09297534000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FIGUEIRILHA
NCL(9) 34 tabaco ;folha de fumo; fumo para mascar;
fumo; fumo de rolo; floco de tabaco
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME
No.902872761 18/08/2010
351
Tit.QUINTINO DOMINGOS CORRETORA DE
SEGUROS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05915972000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PATCH-PES ATUALIZAÇÃO
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de jogos e brinquedos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PATCH", ISOLADAMENTE, BEM
COMO DA EXPRESSÃO "ATUALIZAÇÃO".
Procurador: JOSÉ SARMENTO
No.902872770 18/08/2010
241
Tit.APIS FLORA AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL E
COMERCIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49345358000145
*823732746 PROC.EX. REC.
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.902872788 18/08/2010
Tit.LC SERVICE ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00933413000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LC SERVICE

351

CFE(4) 26.4.7; 26.11.3
NCL(9) 37 assessoria, consultoria e informações
sobre montagem/construção de estrutura predial;
construção civil (supervisão de trabalhos de );assessoria
consultoria
e
informação
em
construções; assessoria, consultoria e informação
em supervisão de construção; edifícações (limpeza
de fachada de -);limpeza de interiores de edifícios;
construção *;supervisão de trabalhos de construção
civil; construção e reparação de obra civil; limpeza
de fachada de edificações; impermeabilização em
obra civil; construção (informação sobre -);edifícios
(limpeza de interiores de -);informação sobre
construção; informação sobre reparos
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI, REGISTROS
825305462, 825305462, 006271642.
Procurador: LUCINETE CARDOSO DE MELO
No.902872800 18/08/2010
351
Tit.SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54428040000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEXT JAM
NCL(9)
09
pavilhões
para
alto-falantes;
fotocopiadoras
[fotográficas,
eletrostáticas,
térmicas];intercomunicação (aparelhos para );processadores
[unidades
centrais
de
processamento]
[informática];programas
de
computador gravados; som (aparelhos para
gravação de -);transistores [eletrônicos];impressoras
para computadores; notebook [microcomputador
portátil, menor que o laptop];videofones; válvulas de
amplificadores; gravadores de fita; projeção
(aparelhos para -);amplificadores; aparelhos para
transmissão de som; scanners [equipamento de
processamento de dados];fac-símile (aparelhos de -)
[fax];instalações elétricas para controle remoto de
operações
industriais;
secretária
eletrônica
(aparelhos de -);tubos acústicos; unidades centrais
de
processamento
[processadores]
[informática];modems; monitores [programas de
computador];mouse
[informática];notebook
[computadores];ignição à distância (aparelhos
elétricos
para
-);inversores
[eletricidade];processamento de dados (dispositivos
para
-);programas
de
computador
[para
download];som (aparelhos para reprodução de );interruptores elétricos; receptores de áudio e de
vídeo; canais acústicos; microfones; projeção (telas
de -);computadores; drives de disquetes para
computadores; eletrodinâmicos (aparelhos -) para o
controle remoto de sinais; periféricos de computador;
vídeo (monitores de -);transmissores de sinais
eletrônicos; tubos de amplificadores [válvulas];caixas
para alto-falantes
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR

CFE(4) 2.3.2
NCL(9) 25 vestuário *
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
902075233.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902872842 18/08/2010
351
Tit.OSVALDO BUENO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12386277000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: clone´s
NCL(9) 35 organização de feiras para fins comerciais
ou publicitários
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902872850 18/08/2010
351
Tit.MGPAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03553832000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FIDELI

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 16 garrafas (embalagens de papelão ou
papel para -);amido (material de embalagem, feito de
-);embalagens feitas de celulose regenerada
(ompi);embalagem (material de -), feito de amido;
embalagens de papel ou plástico; embalagens de
papel para cremes; viscose (folhas de -) para
embalar; plástico bolha [para embalagem ou
empacotamento];filme de polietileno [para embalar
ou embrulhar];sacos [invólucros, sacolas] para
embalar, de papel ou plástico; papel para
embalagem
Procurador: LUIZ CLAUDIO DE MAGALHÃES
No.902872877 18/08/2010
351
Tit.PLUCIENNIK & PARTNERS-SERV DE INFORM.
E COMUN. S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00445863000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSV - CENTRO DE SERVIÇOS DE
VIZINHANÇA

No.902872818 18/08/2010
241
Tit.ENRICO CAPPAGLI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7536178
*PED, 901250279.
Procurador: WELLITON PIMENTEL COUTINHO
No.902872834 18/08/2010
100
Tit.NEUSA MARIA PORTES BITTENCOURT ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00936189000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: infesta collections
CFE(4) 26.4.2; 26.11.3,26.11.7-8; 27.5.1

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 661

NCL(9) 35 agências de informação comercial;
administração comercial de shopping center
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CENTRO DE SERVIÇOS DE
VIZINHANÇA".
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902872885 18/08/2010
Tit.ZEUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09655513000105
*PEDS. 824996089, 827013639, 827081103,
901115045, 901244988.
Procurador: O PRÓPRIO.

241

No.902872907 18/08/2010
351
Tit.INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO E SOCIAL (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08362831000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: II Instituto IDEAR

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(9) 42 software de computador (instalação de );software de computador (instalação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];computador
(duplicação de programas de -);computador
(duplicação de programas de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];criação e manutenção de
web sites para terceiros; criação e manutenção de
web sites para terceiros[ informação, assessoria,
consultoria ];computadores (projeto de sistema de );computadores (projeto de sistema de -)[
informação, assessoria, consultoria ];análise de
sistemas
[informática];análise
de
sistemas
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];manutenção de software de computador;
manutenção
de
software
de
computador[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (elaboração [concepção] de-);software
de computador (elaboração [concepção] de-)[
informação, assessoria, consultoria ];atualização de
software de computador; atualização de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];estudos para projetos técnicos; estudos para
projetos
técnicos[
informação,
assessoria,
consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];hardware de computador (consultoria em );hardware de computador (consultoria em -)[
informação, assessoria, consultoria ];instalação de
software de computador; instalação de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];pesquisa
e
desenvolvimento
[para
terceiros];pesquisa
e
desenvolvimento
[para
terceiros][ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (manutenção de );software de computador (manutenção de -)[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INSTITUTO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902872958 18/08/2010
Tit.ENRICO CAPPAGLI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7536178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TYRSENOI

351

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 29 azeite de oliva para uso alimentar
Procurador: WELLITON PIMENTEL COUTINHO
No.902872966 18/08/2010
351
Tit.M N TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69194454000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COFEMA ATACADISTA FERRAGENS
HIDRÁULICA ELÉTRICA

CFE(4) 24.1.15; 27.5.1
NCL(9) 43 bar (serviços de -);churrascaria
[restaurante]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGISTRO
902714805
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902873008 18/08/2010
351
Tit.DELL INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0245402
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STREAK
NCL(9) 09 periféricos de computador
Prior.:77/969,566
26/03/2010 US
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902873024 18/08/2010
351
Tit.DIPLOMATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTIGO DE VIAGEM LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64952880000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MEG

CFE(4) 26.4.2
NCL(9) 01 cola de madeira; cola para acabamento;
colar (produtos para -);gomas [colas] exceto para
papelaria ou uso doméstico; catalisador químico;
cola para papel de parede; cola para uso industrial;
colas para couro; carvão para filtros; algodão em
bruto ou em chumaço semi-elaborado
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ATACADISTA", "FERRAGENS",
"HIDRÁULICA" E "ELÉTRICA".
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.902872974 18/08/2010
Tit.AGRO SPRAY - CABINES E
TRANSFORMACOES LTDA- ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05375823000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGROSPRAY

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 manutenção de equipamentos elétricos;
recondicionamento de máquinas desgastadas ou
parcialmente destruídas; lubrificação de veículos;
reparo de veículos
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.902872990 18/08/2010
Tit.PARRILLA DEL SUR ALIMENTOS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08672961000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARRILLA DEL SUR

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 18 peles de camurça, exceto para limpeza;
tiras de couro [selaria];viagem (conjuntos de -)
[artigos de couro];bolsas de viagem; couro curtido;
imitações de couro; malas de viagem; peles de gado;
selaria; pasta de viagem; armações para guardachuva ou para guarda-sol; chicotes; malas de roupas
para
viagem;
peles;
camurça
[couro
de
cabra];estribos
de
couro;
guarda-sóis
[sombrinhas];peles de animais; bengalas; pele de
cabrito; valises; correia [selaria];arreios para animais;
couro não trabalhado ou semitrabalhado; guardachuvas; carona [selaria];arreios (correias de );bolsas; pele de carneiro; curtidas (peles -);guardachuva (capas de -)
Procurador: BRAGA E BRAGA ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902873040 18/08/2010
100
Tit.SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54428040000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MY NET
NCL(9)
09
monitores
[programas
de
computador];inversores [eletricidade];programas de
computador gravados; válvulas de amplificadores;
notebook [computadores];projeção (telas de );amplificadores; aparelhos para transmissão de
som; som (aparelhos para reprodução de -);tubos
acústicos; pavilhões para alto-falantes; interruptores
elétricos; videofones; programas de computador
[para download];receptores de áudio e de vídeo;
secretária eletrônica (aparelhos de -);canais
acústicos; fac-símile (aparelhos de -) [fax];ignição à
distância (aparelhos elétricos para -);impressoras
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para computadores; fotocopiadoras [fotográficas,
eletrostáticas, térmicas];processadores [unidades
centrais
de
processamento]
[informática];processamento de dados (dispositivos
para -);projeção (aparelhos para -);scanners
[equipamento
de
processamento
de
dados];transmissores de sinais eletrônicos; tubos de
amplificadores [válvulas];computadores; drives de
disquetes para computadores; periféricos de
computador; notebook [microcomputador portátil,
menor que o laptop];unidades centrais de
processamento
[processadores]
[informática];microfones;
modems;
mouse
[informática];vídeo (monitores de -);caixas para altofalantes; gravadores de fita; instalações elétricas
para controle remoto de operações industriais;
intercomunicação (aparelhos para -);som (aparelhos
para
gravação
de
-);transistores
[eletrônicos];eletrodinâmicos (aparelhos -) para o
controle remoto de sinais
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.902873067 18/08/2010
Tit.ENRICO CAPPAGLI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7536178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TYRSENOI

351

Marca: SAVAGE AÇAÍ
No.902873121 18/08/2010
351
Tit.M N TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69194454000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COFEMA ATACADISTA FERRAGENS
HIDRÁULICA ELÉTRICA

CFE(4) 2.1.1; 26.4.10; 27.5.1
NCL(9) 29 polpas de frutas; frutas congeladas; fruta
(pedaços de -);frutas (geléias de -);frutas em
conserva
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AÇAÍ".
Procurador: MARI ALBA PERITO
CFE(4) 26.4.2
NCL(9) 04 lampião não elétrico; parafina; fluidos de
corte; graxa lubrificante; querosene; óleo lubrificante;
grafite lubrificante; lubrificantes; óleo para motor
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ATACADISTA", "FERRAGENS",
"HIDRÁULICA" E "ELÉTRICA".
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA

No.902873199 18/08/2010
351
Tit.ELIZANDRA RINALDI BERGONSINI BERALDO
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12244668000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BELLALI LINGERIE

No.902873148 18/08/2010
010
Tit.META GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. - ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05010973000125
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA
SIGNATÁRIA, COMPROVANDO TER A MESMA
PODER PARA REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 33 vinho de fruta; vinho
Procurador: WELLITON PIMENTEL COUTINHO
No.902873083 18/08/2010
241
Tit.SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - SENAI (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03848688000152
*OPOSIÇÃO 824177398.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902873105 18/08/2010
241
Tit.IMPERIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE
ESPUMAS E COLCHÕES LTDA - ME (BR/AC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08398665000107
*PEDS. 823863336, 824424352, 827876769.
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.902873113 18/08/2010
Tit.PRÓTON SISTEMAS LTDA (ME) (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04266874000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SINAL

351

No.902873156 18/08/2010
351
Tit.ACQUABIO TECNOLOGIA E SOLUÇÕES
HÍDRICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10270077000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACQUABIO
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de distribuição de água; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de distribuição de
água [ assessoria, consultoria ]; comércio (através
de qualquer meio) de máquinas; comércio (através
de qualquer meio) de máquinas [ assessoria,
consultoria ].
Procurador: WALDINÊS PEREIRA DE MOURA
No.902873164 18/08/2010
351
Tit.SSZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
(BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12103616000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Dibabah

CFE(4) 3.2.13
NCL(9) 30 esfiha
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 16.1.4
NCL(9) 42 elaboração [concepção] de software de
computador
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SINAL".
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902873172 18/08/2010
351
Tit.MATRIZ DO AÇAI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS AGROFLORESTAIS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08191062000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

CFE(4) 2.3.5; 3.13.1; 5.5.19
NCL(9) 25 roupa íntima; combinação [roupa
íntima];coletes [roupa íntima];lingerie (fr.);pijamas;
ligas de meias; vestuário *;cintas [roupa
íntima];confeccionado (vestuário -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LINGERIE"
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902873202 18/08/2010
Tit.PRUNE S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7536330
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EL PLATA

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 29 frutas, legumes e verduras secos;
azeitonas em conserva; picles; tomate seco; azeite
de oliva para uso alimentar; frutas, legumes e
verduras cozidos; frutas, legumes e verduras em
conserva; frutas enlatadas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
828405247, 828368406, 817965637. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DO(S)
PEDIDO(S) DE REGISTRO ANTERIOR(ES) DE
NÚMERO(S) 816779341, 816779333, AINDA NÃO
REGISTRADO(S), CONSIDERADO(S)
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IGUALMENTE COLIDENTE(S) COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902873237 18/08/2010
Tit.PRUNE S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7536330
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EL PLATA

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLANETA CELL

100

CFE(4) 1.5.1; 27.5.1
NCL(9) 35 representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'CELL'.
Procurador: JOSE DOMINGOS DE LIMA FILHO
CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
30
vinagre;
condimentos;
molhos
[condimentos];tempero [condimento]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
817965637. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO(S) PEDIDO(S) DE REGISTRO
ANTERIOR(ES) DE NÚMERO(S) 816779341,
816779333, AINDA NÃO REGISTRADO(S),
CONSIDERADO(S) IGUALMENTE COLIDENTE(S)
COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902873253 18/08/2010
010
Tit.META GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. - ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05010973000125
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA
SIGNATÁRIA, COMPROVANDO TER A MESMA
PODER PARA REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS

No.902873300 18/08/2010
351
Tit.EUROFARMA LABORATORIOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61190096000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRACTOLAX
NCL(9)
05
preparações
farmacêuticas;
medicamentos para uso humano
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.902873334 18/08/2010
241
Tit.FORTEC SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03163626000107
*830404732
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902873342 18/08/2010
351
Tit.VIA CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06236935000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FIELO FIELO FIELO

No.902873261 18/08/2010
241
Tit.RALA LINDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DECONFECÇÕES LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08116058000107
*828576254
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.902873270 18/08/2010
Tit.PRUNE S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7536330
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAINQUÉ

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 33 bebidas alcoólicas contendo frutas;
bebidas alcoólicas [exceto cerveja];aguardente
destilada de vinho ou de suco de frutas; vinho;
bebidas destiladas.
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902873288 18/08/2010
351
Tit.H M E HAGE ELETRONICOS EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08752416000178

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 42 atualização de software de computador;
atualização de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];duplicação de programas de
computador;
duplicação
de
programas
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];manutenção de software de computador;
manutenção
de
software
de
computador[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (aluguel de -);software de computador
(aluguel de -)[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (atualização de -);software
de computador (atualização de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(manutenção de -);software de computador
(manutenção de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];engenharia da computação [projeto de ];engenharia da computação [projeto de -][
informação, assessoria, consultoria ];conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão física];conversão de dados e programas
de
computador
[exceto
conversão
física][
informação, assessoria, consultoria ];elaboração
[concepção] de software de computador; elaboração
[concepção] de software de computador[ informação,

assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em software; assessoria, consultoria e
informação em software[ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (instalação de );software de computador (instalação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];computadores
(projeto de sistema de -);computadores (projeto de
sistema de -)[ informação, assessoria, consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de software de computador; aluguel de
software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ];computador (duplicação de programas
de -);computador (duplicação de programas de -)[
informação, assessoria, consultoria ];instalação de
software de computador; instalação de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];projeto de sistema de computador; projeto de
sistema de computador[ informação, assessoria,
consultoria
];serviço
de
senha
bancária
(software);serviço de senha bancária (software)[
informação, assessoria, consultoria ];fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros);fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros)[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; assessoria, consultoria e informação no
campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros[
informação, assessoria, consultoria ];atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática];atualização de informação
em banco de dados de computador [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (elaboração [concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação,
assessoria,
consultoria ];serviço de segurança bancária por meio
de utilização de senha (software);serviço de
segurança bancária por meio de utilização de senha
(software)[ informação, assessoria, consultoria
];assistência técnica em software; assistência técnica
em software[ informação, assessoria, consultoria
];perícia técnica na área de computação e
informática; perícia técnica na área de computação e
informática[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: LUIZ CLAUDIO DE MAGALHÃES
No.902873369 18/08/2010
351
Tit.TRAQUINAGEM COMÉRCIO DE BRINQUEDOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05649685000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRAQUINAGEM BRINQUEDOS

CFE(4) 1.1.1; 9.1.7; 9.7.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
BRINQUEDOS.
Procurador: LUCINETE CARDOSO DE MELO
No.902873385 18/08/2010

351
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Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Café MONTANA EXTRA FORTE

Tit.INBUSINESS EXPORTADORA E
IMPORTADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06062929000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AUTHENTIC PICABU

CFE(4) 24.3.1; 24.3.7; 24.3.12,18
NCL(9) 32 bebida energética não alcoólica
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AUTHENTIC", ISOLADAMENTE.
Procurador: RICARDO CERQUEIRA LEITE
No.902873393 18/08/2010
351
Tit.M N TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69194454000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COFEMA ATACADISTA FERRAGENS
HIDRÁULICA ELÉTRICA

No.902873466 18/08/2010
351
Tit.RWM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10392864000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RWM EQUIPAMENTOS PARA
MINERAÇÃO

CFE(4) 6.1.2; 11.3.1; 26.4.2
NCL(9) 30 café não torrado; café solúvel; café em
pó;café em grão; café;café (sucedâneos de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES: "CAFÉ" E "EXTRA FORTE".
Procurador: PAULO ROGERIO BIASINI
No.902873415 18/08/2010
Tit.HUHTAMAKI FINANCE B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7536364
*902631179
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA

241

No.902873440 18/08/2010
Tit.LUIS FABIANO SILVA DE JESUS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10342315889
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROJETO MIDHOUSE

351

CFE(4) 26.1.1; 26.11.13; 27.7.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas ferramentas; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais; comércio
(através de qualquer meio) de engates de máquinas
e componentes de transmissão (exceto para
veículos terrestres)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EQUIPAMENTOS PARA
MINERAÇÃO".
Procurador: ROGOBERTO SILVA FONSECA LANCASTER
No.902873474 18/08/2010
241
Tit.ANA CARMEM E CHARLIANA LTDA (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12238350000170
*828900191, 901650463
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.4.2
NCL(9) 07 afiador elétrico para instrumento de corte;
trituradoras/moedoras
(máquinas
-);polimento
(máquinas e aparelhos para -) [elétricos];máquinas
de cortar grama (navalhas para -);macaco hidráulico;
mangueira e correia peça de máquina; enxadas
[charruas];compressores [máquinas];plainas para
alisar; rebitagem (máquinas para -);aerógrafos;
moinhos
[máquinas];ferramentas
mecânicas;
grampeador para uso industrial; rebitadores
[máquina para rebitar], exceto os de propulsão
muscular; pistolas elétricas para cola; pistolas para
pintar; furar (máquinas para -);correias para motores
e máquinas; eixos de máquinas; almotolia [aparelho
de lubrificação];serras [máquinas];adesivas (correias
-) para roldanas; grades; lavagem (máquinas para -)
[limpeza];macacos
[máquinas];máquinas
para
aparar;
pulverizadores
[máquinas];agrícolas
(máquinas -);aspiradores de pó;lavadoras de alta
pressão;
lavagem
(aparelhos
para
-)
[limpeza];maçarico para solda a gás; motosserras;
picadores de carne [máquinas];grampo para
grampeador
industrial;
polia
[parte
de
máquina];aparador
de
grama
[máquina
industrial];martelete
[máquina
pneumática;
britadeira];abafadores de som para motores e
máquinas; mandris [peças de máquinas];roldanas
*;pneumáticos (sistemas -) para abertura e
fechamento de portas; lubrificação (bombas para );soldagem a gás (aparelhos para -);lubrificadores
[peças de máquinas];mancal; correias para
máquinas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ATACADISTA", "FERRAGENS",
"HIDRÁULICA" E "ELÉTRICA".
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.902873407 18/08/2010
Tit.CAFE JAGUARI LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53419776000107

351

No.902873490 18/08/2010
100
Tit.LUMA PNEUS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00657806000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LUMA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO
CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
41
sonorização;
entretenimento;
divertimento; festas (planejamento de -);animação de
festa
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PROJETO"
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902873458 18/08/2010
Tit.VALERIA REGINA FONSECA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59919841668
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLICK FESTAS BH

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
817169695.
Procurador: ROGOBERTO SILVA FONSECA LANCASTER
No.902873512 18/08/2010
351
Tit.H M E HAGE ELETRONICOS EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08752416000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLANETA CELL

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FESTAS", ISOLADAMENTE.
Procurador: CHARLES SOARES ROCHA
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CFE(4) 1.5.1; 27.5.1
NCL(9) 09 microfones; fones de ouvido; molduras
plásticas (frente removível) para celulares e
calculadoras; baterias (carregadores para );headphone [fones de ouvido];caixa [estojo] para
telefone celular; telefones portáteis; aparelho de
telecomunicação;
recarregador
de
energia
[bateria];aparelho,
placa
e
acessórios
de
telecomunicação; aparelhos para transmissão de
som
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'CELL'.
Procurador: JOSE DOMINGOS DE LIMA FILHO
No.902873520 18/08/2010
351
Tit.INDUSTRIA DE CALÇADOS FREITAS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00089238000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: XPAN LITE
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CFE(4) 26.4.2
NCL(9)
16
tachas
[percevejos];pincéis
[brochas];bandeja para tinta; plástico bolha [para
embalagem ou empacotamento];gomas [substâncias
adesivas] para papelaria ou uso doméstico; adesivas
(substâncias -) [colas] para papelaria ou uso
doméstico; colas para escritório ou uso doméstico;
cola para papelaria ou para uso doméstico; tintas *
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ATACADISTA", "FERRAGENS",
"HIDRÁULICA" E "ELÉTRICA".
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA

No.902873539 18/08/2010
351
Tit.M N TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69194454000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COFEMA ATACADISTA FERRAGENS
HIDRÁULICA ELÉTRICA

No.902873598 18/08/2010
351
Tit.MARCANTE & ZAMPIERON LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07271955000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNISOFT INFORMÁTICA

No.902873555 18/08/2010
100
Tit.BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15138043000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Cap Fiador
NCL(9) 36 seguros; capitalização [serviços
financeiros];assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária; bancários (serviços -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.:
902427407.
Procurador: CARLA CASTELLO BRIGAGÃO
No.902873563 18/08/2010
351
Tit.MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08847591000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IZI INTERNET BANDA LARGA

CFE(4) 26.11.3; 26.11.12; 27.5.1,10
NCL(9) 25 sapatos de futebol; esportes (botas para ) *;gáspeas para sapatos; botas (antiderrapantes
para -);botas para esportes *;sapatos (viras para );antiderrapantes para botas e sapatos; botas
*;calçados em geral *;esqui (botas de -);calçados
para snowboarding (ompi);sapatos (antiderrapantes
para -);sapatos de praia; solas para calçados;
botinas; sapatos (calcanheiras para -);sapatos
(gáspeas para -);botas (viras para -);botas de esqui;
calçados de madeira; ginástica (sapatos para );calçado esportivo; saltos de sapatos; sandálias;
botas (canos de -);esportes (sapatos para -)
*;calçado para uso profissional; viras para botas e
sapatos; botas (calcanheiras para -);botas (ferragens
para -);calçados *;sapatos (ferragens para -)
Procurador: FELIPE LUIS ISER DE MEIRELLES

CFE(4) 24.15.1; 25.7.1; 26.2.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas
manuais;
importação-exportação
(agências de -);comércio (através de qualquer meio)
de jogos e brinquedos
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME

CFE(4) 26.1.9; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9)
41
treinamento
prático
[demonstração];cursos livres [ensino];curso técnico
de formação
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INFORMÁTICA".
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902873601 18/08/2010
351
Tit.D&V COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA EQUIPAMENTOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11155848000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MALINHA VIP

CFE(4) 27.1.1; 27.5.1,27.5.9-10; 27.5.25
NCL(9)
38
provedor
de
acesso
[telecomunicação];provedor
de
acesso
[telecomunicação][
informação,
assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INTERNET BANDA LARGA".
Procurador: WELLITON PIMENTEL COUTINHO
No.902873571 18/08/2010
Tit.VICRON TRADING IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08924694000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: APP

351

CFE(4) 27.5.1; 29.1.7
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
roupas
[informação,
assessoria,
consultoria];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário [informação, assessoria,
consultoria].
Procurador: HENRIQUE ABREU DE ANDRADE
ROCHA
No.902873610 18/08/2010
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174

351
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AUTOTRAC 1
NCL(9) 09 aparelhos elétricos para ignição à
distância; aparelho de navegação por satélite;
alarme de segurança ;alarmes *;anti-roubo
(instalações elétricas -);radar; antenas; aparelhos de
radar; anti-roubo (dispositivos de alarme -)
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902873636 18/08/2010
351
Tit.COMPO GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7109946
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NOVABOR
NCL(9) 01 fertilizantes (preparações -)
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902873652 18/08/2010
100
Tit.LUMA PNEUS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00657806000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LUMA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO
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NCL(9)
36
seguros;
seguros[
informação,
assessoria, consultoria ];seguro contra acidente;
seguro contra acidente[ informação, assessoria,
consultoria ];pecúlio; seguro contra acidentes;
seguro contra acidentes[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
especializada em matéria de previdência privada;
seguros contra incêndio; seguros contra incêndio[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SISTEMA ON LINE DE
LOCALIZAÇÃO".
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.902873695 18/08/2010
351
Tit.PELLA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45652229000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PELLA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 17 pneus (materiais de borracha para
recauchutagem de -);recauchutagem de pneus
(materiais de borracha para -);argola de borracha
para vedação ;fita de borracha; borracha, bruta ou
semitrabalhada
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões "PNEUS" e "CENTRO AUTOMOTIVO".
Procurador: ROGOBERTO SILVA FONSECA LANCASTER
No.902873733 18/08/2010
100
Tit.MARCANTE & ZAMPIERON LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07271955000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNISOFT INFORMÁTICA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
37
pneus
(vulcanização
de
-)
[reparo];veículos (manutenção de -);recauchutagem
de pneus; pneus (recauchutagem de -);instalação e
reparação de alarme para veículo; manutenção de
veículos;
vulcanização
de
pneus
[reparo];manutenção e reparo de automóveis; reparo
de veículos; centro de diagnóstico de veículo
(serviços de -) [serviços de manutenção/reparo de
automóveis];instalação de aparelho de som para
veículo
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG 823497151
Procurador: ROGOBERTO SILVA FONSECA LANCASTER
No.902873679 18/08/2010
351
Tit.FABIO ALVES DA SILVA 64831884120 (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11904694000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANLIMPO

CFE(4) 26.4.9; 26.11.3; 27.1.1
NCL(9) 37 construção civil (supervisão de trabalhos
de -);assessoria, consultoria e informação em
restauração de móveis; pavimentação de rua;
informação sobre construção; informação sobre
reparos; supervisão de trabalhos de construção civil;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
manutenção
de
instalações
de
esgoto;
terraplanagem; construção *;assessoria consultoria e
informação em construções; assessoria, consultoria
e informações sobre montagem/construção de
estrutura predial; perfuração de poços; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção; poços (perfuração de -);construção de
fábricas; construção e reparação de obra civil;
construção (informação sobre -);reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO".
Procurador: LUCINETE CARDOSO DE MELO
No.902873709 18/08/2010
241
Tit.FACTUM - AVALIAÇÕES E CONSULTORIA
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08272086000113
*OPO. 902283138.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 12.3.1; 27.5.1,8
NCL(9) 44 banheiros públicos para fins higiênicos;
aluguel de mictório; aluguel de instalações sanitárias
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
IMAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902873687 18/08/2010
351
Tit.MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61074175000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SOL - SISTEMA ON LINE DE
LOCALIZAÇÃO

No.902873717 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC 1
NCL(9) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas; instalação e reparo de alarme antifurto;
instalação e reparo de aparelhos elétricos; instalação
e reparação de alarme para veículo; manutenção de
veículos
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902873725 18/08/2010
351
Tit.LUMA PNEUS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00657806000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LUMA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO

CFE(4) 26.1.9; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas e equipamentos de escritório; automação
industrial
[instalação
e
manutenção
de
máquinas];instalação, manutenção e reparo de
máquinas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
815676778.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902873741 18/08/2010
Tit.DEAZZO METALURGICA LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04432715000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DEAZZO METALÚRGICA

351

CFE(4) 27.5.1; 27.5.3,10
NCL(9) 06 coberturas de metal para telhados;
construção civil (vigas de metal para -);ferragens
para construção; cabos de metal, não elétricos;
cercas de metal; colunas metálicas para edificações;
revestimento de metal para construções e
edificações; telhados de metal; chapas e placas de
metal;
cantoneiras
de
metal;
edificações
(revestimento de metal para -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "METALÚRGICA".
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Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
No.902873750 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC 1
NCL(9)
38
aluguel
de
equipamentos
de
telecomunicação; satélite (transmissão por );radiolocalização; transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador; transmissão
[emissão] de sinal de telecomunicação por satélite;
aluguel de aparelhos de transmissão de mensagens;
comunicação por terminais de computador;
radiocomunicação; serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação]
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
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Procurador: ANSELMO CARDOSO
No.902873784 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC 1
NCL(9) 42 aluguel de software de computador;
elaboração [concepção] de software de computador;
hardware de computador (consultoria em );manutenção de software de computador; análise
de sistemas [informática];instalação de software de
computador; projeto de sistema de computadores;
estudos para projetos técnicos
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902873806 18/08/2010
100
Tit.MARCANTE & ZAMPIERON LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07271955000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNISOFT INFORMÁTICA

No.902873768 18/08/2010
100
Tit.EL DOURADO FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10389092000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EL DOURADO BUFFET & CATERING

No.902873849 18/08/2010
Tit.IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76430438000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ONLUX

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 09 iluminação de palco (aparelhos para
controle de-);lâmpadas de flash [fotografia];lâmpadas
de
lastro;
lâmpadas
para
quarto
escuro
[fotografia];quarto escuro (lâmpadas para -)
[fotografia];néon (luminosos de -)
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902873865 18/08/2010
Tit.CENTRO DE FORMAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
COMUNIDADES EM AÇÃO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10482160000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MULHERES DO SALGUEIRO

CFE(4) 26.3.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 43 cestas de café da manhã (fornecimento
de -) [serviços de alimentação];auto-serviço
(restaurantes de -);cafeterias; restaurantes; cantinas;
alimentação natural, macrobiótica [preparação de
alimentos para consumo];bufê (serviço de );lanchonetes;
bar
(serviços
de
-);cafés
[bares];cyber-café
[restaurante];churrascaria
[restaurante];restaurantes
de
auto-serviço;
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
825637694.
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.902873776 18/08/2010
351
Tit.HOSANAS COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA
ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05035243000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRECIOUS to God

CFE(4) 24.9.5; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria

351

351

CFE(4) 26.1.9; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de móveis
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
815676778.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902873814 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC 1
NCL(9) 45 bloqueio de carro por satélite; consultoria
em segurança; monitorização de alarmes anti-roubo
e de segurança; monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança]
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902873822 18/08/2010
351
Tit.BAG IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11476046000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCOVA DENTAL DENTAL FREE

CFE(4) 26.3.23; 28.11
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
escovas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ESCOVA DENTAL" E "DENTAL".
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.

CFE(4) 9.1.9; 9.1.23; 9.3.1; 9.7.1; 9.9.1
NCL(9) 25 roupa íntima; roupas de imitação couro;
sapatos de futebol; togas; toucas de banho; banho
(roupões de -);biqueiras; blazers [vestuário];botas
(ferragens para -);cachecóis; camisas (peitilhos de );ceroulas; colarinhos [vestuário];coletes para pesca;
combinações [vestuário];confeccionados (forros -)
[parte de vestuário];couro (roupas de -);couro
(roupas de imitação de -);cuecas; fraldas de matérias
têxteis para bebês; guarda-pós; jaquetas; ligas;
mitras [chapéus];pescoço (lenços de -);pijamas;
echarpe; tira (faixa) para a cabeça; estolas; carapuça
[barrete cônico; gorro];casula [vestimenta sacerdotal
que se põe sobre a alva e a estola];spencer ;portamoedas (cintos -) [vestuário];pulôveres; roupa para
ginástica [colante];roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas para esqui náutico; sutiãs;
túnicas; vestuário (incluído nesta classe);bandanas;
bebês (cueiros de matérias têxteis para -);bolsos
para roupas; calça (fraldas -);calçados de madeira;
calças; camisa (punho de -);camisetas (peitilhos de );coletes; dólmã [veste militar];enxovais de bebês;
escapulários; esportes (sapatos para -) (incluídos
nesta classe);gáspeas para sapatos; gorros; lenços
de pescoço; luvas [vestuário];meias; meias-calças;
orelheiras [vestuário];palas para camisas; paletós;
peliças; jaleco; culote [calça para montaria];calçados
para snowboarding (ompi);canga; cinta [vestuário
comum];biquíni; praia (roupas de -);roupa para
ginástica; roupas íntimas antitranspirantes; ternos;
véus [vestuário];anáguas; armações de chapéus;
babadouros, exceto de papel; banho (chinelos de );banho (toucas de -);bonés; calcanheiras para
meias; chapéus (armações de -);ciclistas (vestuário
para
-);cintos
[vestuário];combinação
[roupa
íntima];corpete; espartilhos; faixas para a cabeça

668 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2207 de 24/04/2013

[vestuário];jérseis
[vestuário];macacões;
pele
(estolas de -);chinelo [vestuário comum];poncho;
calçado para uso profissional; camisola; bandagem
elástica [vestuário];beca; bota para operário;
presilhas para calças; sandálias; sapatos (viras para
-);trajes; turbantes; banho (sandálias de -);boné
(palas de -);botas (calcanheiras para -);calcanheiras
para botas e sapatos; camisas; capotes; cartolas;
colarinhos
postiços;
faixas
[vestuário];meias
(calcanheiras para -);meias (ligas de -);pesca
(coletes para -);farda; fardão; chuteira; calça para
equitação; cobertura descartável para calçado; alba
[vestimenta de padre];avental descartável de uso
não profissional; babador não descartável; batina;
maiô;roupas de couro; roupas de fantasia; sapatos
(calcanheiras para -);sapatos (gáspeas para -);solas
para
calçados;
solidéus
[barrete];sungas;
suspensórios; toucas de natação; trajes de banho;
travas para chuteiras de futebol; uniformes; vestuário
de papel; xales; boa [estola de plumas];botas para
esportes (incluídas nesta classe);botinas; calças
compridas; calções de banho [sungas];cintas [roupa
íntima];coletes [roupa íntima];esportes (botas para -)
(incluídas nesta classe);futebol (sapatos de );galochas;
ligas
de
meias;
malhas
[vestuário];manípulos [estolas];meias absorventes de
transpiração; lenço de lapela [parte anterior e
superior de um casaco voltada para fora];fraque;
sutiã para postura sem finalidade terapêutica; cravo
para chuteira; camisa para militar; baby-doll;
bermuda para prática de esporte; blusa militar;
polainas (presilhas para -);robe; saias; sapatos de
praia; sáris; viras para botas e sapatos; polainas;
bermudas; bolsos; botas (viras para -);botas de
esqui; chuteiras de futebol (travas para -);cintos
porta-moedas [vestuário];confeccionado (vestuário );gabardines [vestuário];ginástica (roupa para -)
[colante];librés; lingerie (fr.);luvas sem dedos;
presilhas para polainas; punhos de camisa; roupa de
baixo; roupas de banho; roupões de banho; saltos
de
sapatos;
sobretudos
[vestuário];suéteres;
antiderrapantes para botas e sapatos; aventais
[vestuário];banho (calções de -);banho (roupas de );bebês (fraldas de matérias têxteis para -);botas
(antiderrapantes para -);botas (canos de -);botas
(incluídas nesta classe);calçados (incluídos nesta
classe);calçados em geral (incluídos nesta
classe);camisas
(palas
para
-);casacos
[vestuário];casulas
sacerdotais
[vestimenta];chapéus,
bonés
etc;
chinelos
[pantufas];cueiros de matérias têxteis para bebês;
estolas de pele; fantasia (roupas de -);ginástica
(sapatos para -);gravatas; impermeáveis (roupas );íntima (roupa -);palas de boné;palmilhas; quimono
[vestuário];casaco
para
operador;
sapatos
(antiderrapantes para -);sapatos (ferragens para );viseiras; agasalhos para as mãos; almofada forrada
não elétrica para aquecer os pés; borzeguins;
camisetas;
capuzes
[vestuário];chapéus
[chapelaria];esqui (botas de -);ferragens de metal
para sapatos e botas; forros confeccionados [parte
de
vestuário];mantilhas;
parcas;
peles
[vestuário];penhoar; roupa íntima descartável;
coturno; calçado esportivo; calção para banho; cinta
para menstruação ;boné;solado não ortopédico.
*ADICIONADAS
À
ESPECIFICAÇÃO
AS
RESSALVAS "INCLUÍDO (S) (AS) NESTA
CLASSE", PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À
CLASSE INTERNACIONAL REIVINDICADA.
Procurador: FERNANDA OLIVIERI DE SOUZA
No.902873873 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AUTOTRACK-ONE
NCL(9) 09 alarme de segurança ;alarmes *;radar;
anti-roubo (dispositivos de alarme -);aparelhos
elétricos para ignição à distância; antenas; aparelho
de navegação por satélite; anti-roubo (instalações
elétricas -);aparelhos de radar
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902873881 18/08/2010

351

Tit.SALVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80142250000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SALVARO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 21 pregadores para roupa
Procurador: FERNANDA RECCO NANDI
No.902873890 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRACK-ONE
NCL(9) 37 instalação e reparo de aparelhos
elétricos; instalação e reparo de alarme antifurto;
instalação e reparação de alarme para veículo;
manutenção de veículos; instalação, manutenção e
reparo de máquinas
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902873903 18/08/2010
Tit.IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76430438000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ONLUX

351

para -) [colante];lenços de pescoço; jaleco; quimono
[vestuário];pulôveres; roupa íntima; sutiãs; togas;
banho (roupas de -);bebês (fraldas de matérias
têxteis para -);faixas [vestuário];gorros; lingerie
(fr.);farda; robe; saias; sungas; túnicas; bermudas;
blazers
[vestuário];calções
de
banho
[sungas];capuzes [vestuário];combinação [roupa
íntima];roupa para ginástica [colante];ternos; bebês
(cueiros de matérias têxteis para -);bolsos para
roupas; camisas; casacos [vestuário];cintas [roupa
íntima];coletes
para
pesca;
malhas
[vestuário];camisa para militar; roupa para ginástica;
roupas de banho; sobretudos [vestuário];calças
compridas; cuecas; faixas para a cabeça
[vestuário];macacões; bermuda para prática de
esporte; blusa militar; roupa de baixo; roupões de
banho; babadouros, exceto de papel; bonés;
camisetas; coletes; camisola; biquíni; roupas de
fantasia; trajes; trajes de banho; antitranspirantes
(roupas
íntimas
-);artigos
de
malha
[vestuário];aventais [vestuário];cueiros de matérias
têxteis para bebês; impermeáveis (roupas -);praia
(roupas de -);bandanas; banho (roupões de );ceroulas; coletes [roupa íntima];confeccionado
(vestuário -);jaquetas; paletós; pescoço (lenços de );pijamas; maiô
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902873920 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRACK-ONE
NCL(9)
38
radiolocalização;
serviços
de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento [telecomunicação];transmissão de
mensagens e de imagens por meio de computador;
transmissão [emissão] de sinal de telecomunicação
por satélite; satélite (transmissão por -);aluguel de
aparelhos de transmissão de mensagens; aluguel de
equipamentos de telecomunicação; comunicação por
terminais de computador; radiocomunicação
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902873938 18/08/2010
351
Tit.INDUSTRIA DE CALÇADOS FREITAS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00089238000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SWEET MUV

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 10 lâmpadas a quartzo para uso medicinal;
lâmpadas
ultravioleta
para
uso
medicinal;
radiogêneas (lâmpadas -) para uso medicinal;
lâmpadas para uso medicinal
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902873911 18/08/2010
Tit.GILDA DA SILVA SOUZA - ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02321861000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: XÁRIS Presente de Deus

351

CFE(4) 26.7.25; 27.5.8-9; 27.5.25; 28.19
NCL(9) 25 suéteres; uniformes; banho (toucas de );calças; camisas (palas para -);combinações
[vestuário];fantasia (roupas de -);ginástica (roupa

CFE(4) 26.13.25; 27.5.9-10
NCL(9) 25 botas (ferragens para -);botas (viras para
-);esportes (sapatos para -) *;calçado esportivo;
sandálias; sapatos (gáspeas para -);sapatos de
futebol; calçados de madeira; gáspeas para sapatos;
botas (canos de -);botas de esqui; botas para
esportes *;calçados *;calças; ginástica (sapatos para
-);sapatos (ferragens para -);solas para calçados;
viras para botas e sapatos; botas (antiderrapantes
para -);botas *;esportes (botas para -) *;sapatos
(calcanheiras para -);botas (calcanheiras para );calçados para snowboarding (ompi);saltos de
sapatos; antiderrapantes para botas e sapatos;
sapatos (antiderrapantes para -);sapatos (viras para
-);sapatos de praia; calçados em geral *;calcanheiras
para botas e sapatos; calçado para uso profissional
Procurador: FELIPE LUIS ISER DE MEIRELLES
No.902873954 18/08/2010
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RPI 2207 de 24/04/2013

Tit.LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO
LIFAR LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92928951000143
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIVAZ
NCL(9) 05 acaricidas; alimentos dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
anéis para calos dos pés; anti-sépticos bucais para
uso medicinal; antibióticos; antissépticos; gurjum
[gurjon, gurjan] (bálsamo de -) para uso medicinal;
higiênicas (ataduras -);higiênicas (toalhas -) para
menstruação;
iodo
para
uso
farmacêutico;
iodofórmio; leite maltado (bebidas de -) para uso
medicinal; menstruação (calças higiênicas para );moldagem (cera de -) para uso odontológico; óleo
canforado para uso medicinal; ordenhar (gordura
para -);organoterapia (preparações para -);piretro (pó
de -);preparações farmacêuticas; preparações
farmacêuticas para combate à caspa; preparações
para destruir ervas daninhas; protetores para seios
[amamentação];queimaduras de sol (preparações
para -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; quinino para
uso medicinal; quinoleína para uso medicinal; sais
para uso medicinal; sangue para uso medicinal;
sêmen para inseminação artificial; sicativos [agentes
secantes] para uso medicinal; sinapismos (papel
para -);soporíferos; tabaco (extratos de -)
[inseticidas];vitaminas (preparações para -);indicação
do produto; enzimáticas (preparações -) para uso
veterinário; erva-doce para uso medicinal; eucalipto
para uso farmacêutico; fermentos para uso
farmacêutico; fumigação (bastões para -);bastões
cáusticos; borracha para uso odontológico; cal
(preparações à base de -) para uso farmacêutico;
calcinha
(protetores
para
-)
[produtos
higiênicos];calomelano; cataplasmas de mostarda;
cedro para uso como repelente de insetos; chá para
emagrecer para uso medicinal; cimento ósseo para
usos cirúrgico e ortopédico; cimento para cascos de
animal; cinchona para uso medicinal; cola para
capturar moscas; creme de tártaro para uso
farmacêutico; culturas bacteriológicas (meios para );dentários (mástiques -);desinfetantes para uso
higiênico; detergentes para uso médico; elementos
traço (preparações de -) para uso humano ou
animal; hormônio para o tratamento de insuficiência
testicular;
imunosoro;
inalante;
inibidor
do
metabolismo; quimioterápico; raticida; repelente de
peste; vela impregnada com substância química
repelente de inseto ;vitamina e sais minerais;
carrapaticida;
ácido
glicólico
usado
como
medicamento; adesivo de uso médico para
cicatrização
;anticoncepcional
para
animal;
anticorpos; antígeno; massa e gesso para uso
dentário; aminoácido para tratamento de desnutrição
ou deficiência protéica; barra dietética para
suplementação nutricional, para fins medicinais;
basilicão [ungüento supurativo composto de cera,
azeite, pez e resina];bloqueador neuromuscular
[medicamento];suplemento
ou
complemento
alimentar em líquido para uso medicinal; solução
eletrolítica para fins medicinais; ácidos para uso
farmacêutico; adesivos para capturar moscas; água
do mar para banhos medicinais; alcalóides para uso
medicinal; algodão para uso medicinal; amálgamas
dentários;
analgésicos;
animais
nocivos
(preparações para destruir -);bacterianos (venenos );geléia de petróleo para uso medicinal; infusões
medicinais;
inseticidas;
lentes
de
contato
(preparações para limpeza de -);lentes de contato
(soluções para -);loções para uso farmacêutico;
mangra (preparações químicas para tratar );medicamentos para uso humano; medicinais (ervas
-);medicinal (óleos para uso -);mirabólano (casca de
-) para uso farmacêutico; mofo (preparações
químicas para tratar -);molesquim para uso
medicinal; moscas (adesivos para capturar );mostarda para uso farmacêutico; mutucas
[moscardos] (óleos contra -);nutritivas (substâncias -)
para microorganismos; ópio; papel antitraça; pele
(preparações farmacêuticas para cuidar da );petróleo (geléia de -) para uso medicinal; pílulas
para
uso
farmacêutico;
preparações
para
hemorróidas;
quássia
para
uso
medicinal;
queimaduras (preparações para tratamento de -
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);repelentes contra insetos; ruibarbo (raízes de -)
para uso farmacêutico; soros; terebintina para uso
farmacêutico; transpiração (remédios contra );ungüentos para uso farmacêutico; balas [doces]
para
uso
medicinal;
banhos
(preparações
terapêuticas para -);gaze para curativos; elixires
[preparações farmacêuticas];emplastros para uso
medicinal; enzimáticas (preparações -) para uso
medicinal; ervas medicinais; esterilização do solo
(preparações
para
-);eucaliptol
para
uso
farmacêutico;
bastões
de
enxofre
[desinfetantes];bebidas medicinais; bicarbonato de
sódio para uso farmacêutico; cães (repelentes para );calcinhas
higiênicas
para
menstruação;
camundongos (preparações para matar-);cascos de
animal (cimento para -);catechu para uso
farmacêutico; cigarros sem tabaco, para uso
medicinal; comestíveis (fibras vegetais -) [não
nutritivas];dentaduras (adesivos para -);depurativos
(medicamentos -);desodorantes, exceto para uso
pessoal; eletrocardiógrafo (condutores químicos para
eletrodos de -);estimulante do apetite; produto para
detecção imunológica do constituinte da urina e do
sangue; repelente higiênico para cão e gato;
cardiotônico [medicamento];desinfetante comum ou
para uso hospitalar;
adesivo odontológico;
anabolizante; coagulante; colagogo ou colerético;
agente analgésico; agente antialérgico, antipirético e
antiinflamatório; alcoolismo [medicamento contra o ];brinco inseticida para animal; loção para assepsia
pré-cirúrgica; substrato metabólico; absorventes
internos para menstruação; acetato de alumínio para
uso farmacêutico; água mineral (sais de -);algicidas;
angustura (casca de -) para uso medicinal;
antiparasitárias
(preparações
-);antiparasitas
(coleiras -) para animais; asséptico (algodão );bacterianas (preparações -) para uso medicinal ou
veterinário; goma de mascar para uso medicinal;
gorduras para uso veterinário; guaiacol para uso
farmacêutico; insetos (repelentes contra -);irlanda
(musgo da -) para uso medicinal; jalapa
[vegetal];joanetes
(protetores
para
-);lácticos
(fermentos -) para uso farmacêutico; limpeza de
lentes de contato (preparações para -);linhaça para
uso farmacêutico; magnésia para uso farmacêutico;
malte para uso farmacêutico; medicinais (infusões );menstruação (absorventes internos para );mercuriais
(ungüentos
-);microorganismos
(substâncias nutritivas para -);moscardos [mutucas]
(óleos contra -);mostarda (óleo de -) para uso
medicinal; óleos para uso medicinal; opoterapia
(preparações
para
-);peptonas
para
uso
farmacêutico; pomadas para uso medicinal;
radioativas (substâncias -) para uso medicinal; ratos
(veneno para -);remédios (estojos portáteis para -)
[completos];remédios antitranspirantes para os pés;
soluções para lentes de contato; suplementos
alimentares minerais; supositórios; tártaro para uso
farmacêutico; tranqüilizantes; vaginal (produtos para
lavagem -);venenos; vernizes dentários; vesicantes;
balsâmicas (preparações -) para uso medicinal;
banho (sais de -) para uso medicinal; banhos de
oxigênio; gases para uso medicinal; ervas (chás de ) para uso medicinal; escapulários para uso
cirúrgico; ésteres de celulose para uso farmacêutico;
esteróides;
estojos
de
primeiros
socorros
[completos];farinhas lácteas [para bebês];filoxera
(preparações químicas para combate à -);fumigação
(pastilhas para -);diurético; erva para infusão
medicinal; bastões para fumigação; biocidas;
bismuto (nitrato básico de -) para uso farmacêutico;
bismuto (preparações de -) para uso farmacêutico;
calicidas
[remédios
contra
calos];carbolíneo
[parasiticida];cataplasmas de mostarda (papel para );cáusticos para uso farmacêutico; cirúrgicos
(implantes -) [tecidos vivos];colódio para uso
farmacêutico; complementos para forragem para uso
medicinal; contraste radiológico (substâncias para -)
para uso médico; crescimento do cabelo
(preparações medicinais para -);culturas de
microrganismos para uso medicinal e veterinário;
curare; decocções para uso farmacêutico; dentários
(abrasivos -);diabéticos (pão para -);diagnóstico de
gravidez (preparações químicas para -);gel antiséptico para aliviar a dor; lenços umedecidos
antibacterianos para uso hospitalar; produto para

higiene pessoal no pré-operatório e no pósoperatório;
própole
para
uso
medicinal
[xarope];vasoconstritor; pasta aderente para capturar
e matar ratos (ompi);defensivo agrícola; absorvente
para uso pós-operatório; cimento para uso
odontológico; composição de aminoácido para
tratamento de desnutrição ou deficiência protéica;
água boricada; ativador hormonal; bálsamo e óleo
para alívio da dor e coceira para uso externo;
lubrificante sexual; manteiga de cacau de uso
farmacêutico; matéria prima para a indústria
farmacêutica; águas minerais para uso medicinal;
alcaçuz (bastões de -) para uso farmacêutico;
alcaçuz para uso farmacêutico; algodão hidrófilo;
alimentos para bebês; amêndoas (leite de -) para
uso farmacêutico; amido para uso dietético ou
farmacêutico; aminoácidos para uso medicinal; antireumáticas (pulseiras -);genciana para uso
farmacêutico; glicerofosfatos; glicose para uso
medicinal; lactose; leite (açúcar de -) [lactose];lenços
impregnados com loções farmacêuticas; lesmas
(preparações
para
exterminar
-);linimentos
[ungüentos];mentol; mostarda (cataplasmas de );musgo da irlanda para uso medicinal; narcóticos;
nutricionais (complementos -) para uso medicinal;
oxigênio (banhos de -);pão para diabéticos; pectina
para
uso
farmacêutico;
pés
(remédios
antitranspirantes para os -);químico-farmacêuticas
(preparações -);quinquina para uso medicinal;
repelentes para cães; subacetato de chumbo
(solução de 1% de -) [água branca];toalhas
higiênicas
para
menstruação;
tônicos
[medicamento];traças (substâncias contra -);verrugas
(lápis anti-);bálsamo contra queimadura produzida
pelo frio; enzimas para uso medicinal; esterilização
(preparações para -);fibras vegetais comestíveis [não
nutritivas];fígado de bacalhau (óleo de -);fumigação
(preparações para -) para uso medicinal; erva para
banho medicinal; biológicas (preparações -) para uso
veterinário; cães (loções para -);cantáridas (pó de );cera de moldagem para uso odontológico; cintos
para toalhas higiênicas; cirúrgicos (curativos );colírios; compressas; compressas de linho para uso
medicinal; diagnóstico (preparações para -) para uso
medicinal;
imunoglobulina;
kit
para
enema
[clister];expectorante; óleo mineral branco medicinal,
utilizado
na
formulação
de
cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;
cera para modelar [dentista];chá de erva medicinal;
reagente químico para fim de diagnóstico;
uterotrópico (medicamento de efeito - );cápsula para
medicamento; desinfetante para uso tópico
(medicamento);absorvente para uso pós-parto;
apara de cedro aromático para repelir traça e outros
insetos; clister para uso veterinário; aglutinina
[medicamento];alimento para bebê à base de fruta,
verdura, legume e cereal; alimento para bebês em
condições
especiais;
banho
de
espuma
(preparações para - ), para uso medicinal; bloco e
apara de cedro aromático para repelir traça e outros
insetos; substitutivo do sangue para uso medicinal;
spray anti-pulga para animal; abrasivos dentários;
água de melissa para uso farmacêutico; albumina
(preparações à base de -) para uso medicinal;
algodão [chumaço] para uso medicinal; aminoácidos
para uso veterinário; aneto (essência de -) para uso
medicinal; animais (produtos para lavar -);apanhamoscas (papel -);ataduras higiênicas; gomas-gutas
para uso medicinal; gorduras para uso medicinal;
hemostáticas (substâncias -) [estípticos];hormônios
para uso medicinal; implantes cirúrgicos [tecidos
vivos];impressão dentária (materiais para );incontinentes
(calças
absorventes
para
);incontinentes (fraldas higiênicas para -);lama
medicinal; lama para banhos; laxativos; lecitina para
uso medicinal; lupulina para uso farmacêutico; menta
para
uso
farmacêutico;
microrganismos
(preparações de -) para uso medicinal e veterinário;
moderadores de apetite para uso medicinal;
opiáceos; opodeldoque; parasiticidas; queimaduras
de sol (ungüentos para -);químicas (preparações -)
para uso medicinal; sais aromáticos; salsaparrilha
[para
uso
medicinal];sedimento
medicinal
[lama];tabaco (cigarros sem -), para uso medicinal;
vegetais
(fibras
-)
comestíveis
[não
nutritivas];veterinárias (preparações -);eletrodos de

670 DIRMA – Despachos em Pedidos

eletrocardiógrafo (condutores químicos para -);ervas
daninhas (preparações para destruir -);ésteres para
uso farmacêutico; éteres de celulose para uso
farmacêutico; farinhas para uso farmacêutico;
febrífugos; fenol para uso farmacéutico; banhos
medicinais (água do mar para -);biológicas
(preparações -) para uso médico; bromo para uso
farmacêutico; cabelo (preparações medicinais para
crescimento do -);cães (produtos para lavar );cápsulas para uso farmacêutico; carvão vegetal
para uso farmacêutico; cascas de árvore para uso
farmacêutico;
cataplasmas;
chás
medicinais;
clorofórmio; culturas bacteriológicas (caldos para );curativos (artigos para -) [medicinais];desinfetantes
para sanitários químicos; digitalina; gel anti-séptico
para o combate ao vício do fumo; hipnoanalgésico;
liberador hormonal; pasta condutora para exames
médicos; fluoreto para tratamento dentário; oxigênio
para uso médico (ompi);catártico [medicamento de
qualidade purgativa mais forte que o laxante];pó
para molde de dentadura; produto para limpeza de
instrumento médico e odontológico; produto químico
para fumigar [desinfetante];xampu para animal com
finalidade terapêutica; angina do peito [medicamento
para -];massa deformável para exercício terapêutico;
água destilada para uso farmacêutico; água
oxigenada de uso medicinal ;alimento para bebês à
base de peixe, carne, ave, ovo, fruta, verdura,
legume e cereais; castrador químico para animal;
banho de imersão de uso pessoal (preparações para
- ), para uso medicinal; absorventes higiênicos para
menstruação; albuminoso (leite -);alcalinos (iodetos ) para uso farmacêutico; aldeído fórmico para uso
farmacêutico; aldeídos para uso farmacêutico; geléia
real [para uso medicinal];goma para uso medicinal;
hidrastina; higiênicas (calças -) para menstruação;
iodetos para uso farmacêutico; jujubas medicinais;
larvas (produtos para exterminar -);medicamentos
para uso veterinário; medicinais (bebidas );medicinais (raízes -);microrganismos (culturas de -)
para uso medicinal e veterinário; óleo de fígado de
bacalhau; ouro (amálgamas dentários de );pesticidas; purgantes; quebracho para uso
medicinal; químicas (preparações -) para uso
veterinário; rádio para uso medicinal; repelente de
insetos (incenso -);sais de água mineral; sedativos;
solo (preparações para esterilização do -);timol para
uso farmacêutico; tintura de iodo; bacteriológicas
(preparações -) para uso medicinal e veterinário;
banhos de água mineral (sais para -);emagrecimento
(preparações medicinais para -);emplastros de
mostarda;
enxofre
(bastões
de
-)
[desinfetantes];éteres para uso farmacêutico; flores
de enxofre para uso farmacêutico; fosfatos para uso
farmacêutico; fumar (ervas para -) para uso
medicinal; emético e antiemético; calças absorventes
para incontinentes; calos (preparações para );cocaína; coleiras antiparasitas para animais;
condurango (casca de -) para uso medicinal;
constipação
(remédios
para
alívio
de
);contraceptivos químicos; dentários (vernizes );diástase
para
uso
medicinal;
dietéticas
(substâncias -) adaptadas para uso medicinal;
dietéticos (alimentos -) adaptados para uso
medicinal; dor de cabeça (bastões para -);hipnótico
[sonífero];kit para diagnóstico médico; estimulante da
respiração; eupéptico carminativo e obesígeno;
excipiente para produto farmacêutico [substância
que une base e veículo];faixa para uso cirúrgico ou
curativo;
vasodilatador;
cardioestimulante
[medicamento];absorvente
para
incontinência
urinária; acne [medicamento para combate à ];câncer [medicamento para o tratamento de -];colar
magnético uso medicinal; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal ;alimento para bebê à
base de carne, ave e ovo; baraticida; suplemento
nutricional de óleo comestível para uso medicinal;
acetatos para uso farmacêutico; aconitina;
adjuvantes para uso medicinal; água branca
[solução de 1% de subacetato de chumbo];albumina
(alimentos à base de -) para uso medicinal; álcool
para uso farmacêutico; anéis anti-reumáticos;
anestésicos; antisséptico (algodão -);ar (preparações
para perfumar o -);gelatina para uso medicinal;
hematogênico;
hemoglobina;
hemorróidas
(preparações para -);hidrastinina; hidrófilo (algodão -
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);higiênicos (absorventes -) para menstruação;
incenso repelente de insetos; isótopos para uso
medicinal; leite albuminoso; leite de amêndoas para
uso farmacêutico; lêvedo para uso farmacêutico;
linhaça (farinha de -) para uso farmacêutico; loções
farmacêuticas (lenços impregnados com -);loções
para uso veterinário; mástiques dentários; meios
para
culturas
bacteriológicas;
menstruação
(absorventes higiênicos para -);mineral (água -) para
uso medicinal; moscas (cola para capturar -);moscas
(produtos para destruir -);obturação dentária
(material para -);pó de cantáridas; porcelana para
próteses dentárias; produtos para lavar gado;
pulseiras para uso medicinal; químicos (reagentes -)
para uso medicinal ou veterinário; sais de sódio para
uso medicinal; sal amoníaco (pastilhas de );sanguessugas para uso medicinal; sanguíneo
(plasma -);sulfonamidas [medicamentos];tapa-olhos
para uso medicinal; termal (água -);tinturas para uso
medicinal; vacinas; vermífugos; vinha (produtos
químicos para combater doenças da -);vulnerárias
(esponjas -);xaropes para uso farmacêutico;
bálsamos para uso medicinal; fungos corrosivos
(preparações para destruir -);ervas daninhas
(produtos para combater as -);ervas para fumar para
uso medicinal; esparadrapos; esparadrapos para uso
medicinal; estricnina; fermentos lácticos para uso
farmacêutico; ferrugem (preparações químicas para
tratar -) [mangra];forragem (complementos para -)
para uso medicinal; fungicidas; bebidas dietéticas
adaptadas para uso medicinal; calças higiênicas
para
menstruação;
caldos
para
culturas
bacteriológicas; cânfora para uso medicinal;
cápsulas para remédios; cloral hidratado para uso
farmacêutico; creosoto para uso farmacêutico;
curativos cirúrgicos; dentários (amálgamas );dentição (preparações para facilitar a -);digestivos
para uso farmacêutico; dor de cabeça (substâncias
para -);inibidor hormonal; líquido antibacteriano para
higiene hospitalar; produto para limpeza de lente;
protetor
para
cotovelo
e
calcanhar
[uso
terapêutico];descolesterolizante;
dispositivo
intravaginal para animal ;absorvente higiênico; clister
para
uso
humano;
atrativo
de
peste
[pesticida];bálsamo e óleo descongestionante nasal
e bronquial para uso externo; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em barra
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal; solução
injetável à base de ácido, sem finalidade terapêutica,
de aplicação intradérmica para cobrir escara; ácido
gálico para uso farmacêutico; açúcar para uso
medicinal; adesivos para dentaduras; álcool para uso
medicinal; anti-helmínticos; anti-reumáticos (anéis );antiasma (chá -);anticriptogâmicas (preparações );antitraça (papel -);antiúricas (preparações -);ar
(preparações para purificar o -);ataduras para
curativos; germicidas; glicerina para uso medicinal;
gravidez (preparações químicas para diagnóstico de
-);hemostáticos (bastões -);herbicidas; inseminação
artificial (sêmen para -);ligas de metais preciosos
para uso odontológico; lúpulo (extratos de -) para
uso farmacêutico; medicamentos para uso
odontológico; nervinos; óleo de rícino para uso
medicinal; óleo de terebintina para uso farmacêutico;
pastilhas para fumigação; pastilhas para uso
farmacêutico; pepsinas para uso farmacêutico;
peróxido de hidrogênio para uso medicinal; plasma
sangüíneo; preparações para banhos medicinais;
protetores para joanetes; químicos (condutores -)
para eletrodos de eletrocardiógrafo; raízes
medicinais; reagentes químicos para uso medicinal
ou veterinário; sais de potássio para uso medicinal;
sais para banhos de água mineral; seios (protetores
para -) [amamentação];sinapismos; solventes para
remover esparadrapo; soroterápicos (medicamentos
-);subprodutos do processamento de grãos de
cereais [para uso medicinal];tecidos cirúrgicos; balas
[doces] medicinais; enzimas para uso veterinário;
ergotina
para
uso
farmacêutico;
esponjas
vulnerárias; farinha de peixe para uso farmacêutico;
fraldas higiênicas para incontinentes; frieiras
(preparações
para
-);bastões
hemostáticos;
broncodilatadoras (preparações -);casca de mangue
para uso farmacêutico; caspa (preparações

farmacêuticas para combate à -);cimentos dentários;
cirúrgicos (tecidos -);condutores químicos para
eletrodos de eletrocardiógrafo; confeitos medicinais;
cróton (casca de -);drogas para uso medicinal; kit
para enema [clister] para uso veterinário; tussígeno
(anti - ) [medicamento];resina para confecção de
dente; absorvente feminino; cápsula de alga marinha
para
uso
medicinal;
antifúngico;
antimofo;
bactericida; banho de imersão de uso animal
(preparações para - ), para uso medicinal;
bloqueador
dos
órgãos
hematopoiéticos
[medicamento];lubrificante vaginal; medicamentos
administrados via implante subcutâneo
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.902873962 18/08/2010
351
Tit.CENTRAL DE DIAGNÓSTICOS DE ALTA
PERFORMANCE LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12067540000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: USINA DAP USINA DE DIAGNÓSTICOS DE
ALTA PERFORMANCE

CFE(4) 26.1.16; 27.5.1
NCL(9)
44
exame
bacteriológico
[análise
clínica];exame de seqüência genética; assessoria,
consultoria e informação no campo da saúde e da
medicina; laboratório de análise clínica; investigação
de paternidade [exame]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "USINA" E "USINA DE
DIAGNÓSTICOS DE ALTA PERFORMANCE".
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.902873989 18/08/2010
241
Tit.IDEJA INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS
ELETRONICOS LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10572370000157
*829551697, 829865187
Procurador: MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS
No.902874004 18/08/2010
Tit.IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76430438000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ONLUX

351

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 11 iluminação (aparelhos e instalações de );lâmpadas a gás; lâmpadas de mineiros; lâmpadas
elétricas para árvores de natal; luzes para
automóveis;
lâmpadas
elétricas;
lâmpadas
(refletores de -);lâmpadas de raios ultravioleta,
exceto para uso medicinal; automóveis (luzes para );elétricas (lâmpadas -);iluminação de teto; lâmpadas
para luzes direcionais para veículos; lâmpadas para
projetores; luzes para veículos; luz (difusores de );iluminação (aparelhos de -) para veículos;
lâmpadas a óleo; lâmpadas incandescentes;
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lâmpadas para luzes direcionais para automóveis;
lampadários
[iluminação
pública];lâmpadas;
lâmpadas de laboratório; lâmpadas de segurança;
lâmpadas para soldar; luzes de mergulho
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902874012 18/08/2010
351
Tit.LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO
LIFAR LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92928951000143
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIVAZ
NCL(9) 03 cosméticos para os cílios; esmeril (tela de
-);gorduras para uso cosmético; adstringentes para
uso cosmético; água de lavanda; anti-séptico bucal,
exceto para uso medicinal; antitranspirantes
[produtos de toalete];assoalhos (cera para -);botas
(creme para polir -);branquear (soda para -) [soda
cáustica];produtos químicos de uso doméstico para
avivar
cores
[lavanderia];próteses
dentárias
(produtos para polimento de -);quilaia (casca de -)
para lavagem; sais de banho, exceto para uso
medicinal; terpenos [óleos essenciais];vulcânica
(cinza -) para limpeza; canos de esgoto (produtos
para a limpeza de -);lixa de papel [lixa de
vidro];madeira aromática; produtos para alvejar
roupa; cera em líquido ou em pasta, inclusive para
carroceria de veículo; animal [produto para higiene
sem aplicação terapêutica];composto fluorado para
higiene bucal; álcool em gel (para uso em limpeza
doméstica);algodão para a higiene pessoal; talco
para toalete; cera para alfaiates; cera para assoalho;
cera para assoalhos; cera para couro; cristais de
soda para a limpeza; defumação (produtos para -)
[perfumaria];desinfetante (sabão -);emagrecimento
(preparações cosméticas para -);geléia de petróleo
para uso cosmético; hálito (pulverizadores para
perfumar -);jasmim (óleo de -);água de javel [água
sanitária]
[hipoclorito
de
potássio];amêndoas
(sabonete de -);anil para lavanderia; antitranspirante
(sabonete -);badiana (essência de -) [anis
estrelado];batons para os lábios; safrol; sapato
(polidor para -);unhas (esmalte para -);limpeza (leite
de -) para toalete; maquiagem para o rosto; menta
(essência de -) [óleo essencial];papel de vidro [lixa
de vidro];pele (cremes para clarear a -);polimento de
próteses dentárias (produtos para -);postiços (cílios );esmeril para limpeza; cera para lustrar;
antiperspirante [desodorante];água dentifrícia; argila
para estética; cílios (produtos cosméticos para os);clareamento de couro (produtos para -);colorantes
para toalete; cosméticos; couro (cremes para );enxaguar
a
roupa
(produtos
para
-)
[lavanderia];esmalte para as unhas; esmeril (papel
de -);limão (óleos essenciais de -);água de colônia;
algodão para fins cosméticos (hastes com pontas de
-);alvejantes (produtos -) [lavagem];amaciantes de
tecidos [lavanderia];antiferrugem (produtos -);banhos
(preparações cosméticas para -);bigode (cera para );sabão desinfetante; sabões; sabões de avivamento
de cores [têxtil];sachês para perfumar roupa; silício
(carboneto de -) [abrasivo];sobrancelhas (lápis de );terebintina
para
desengordurar;
tinturas
cosméticas; tinturas para os cabelos; toalete
(produtos de-);xampus; neutralizadores (produtos -)
para permanentes nos cabelos; ondular os cabelos
(preparações para -);pedra-pomes; pedras de alume
[pedras-ume] [anti-sépticas];perfumes; perfumes de
flores (bases para -);permanentes nos cabelos
(produtos neutralizadores para -);petróleo (geléia de
-) para uso cosmético; estojo cosmético ;banho de
imersão de uso pessoal (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; substância abrasiva para
limpeza ;ácido clorídrico usado como produto de
limpeza; cedro (óleos essenciais de -);cera para
bigode; cera para lavanderia; cera para sapateiros;
conservantes para couro [polir];cosméticos (estojos
de -);cosméticos (estojos de);cosméticos para
animais; decapagem (soluções para -);descolorantes
(produtos -);desodorante (sabonete -);flores (extratos
de -) [perfumaria];giz para limpeza; lápis de
sobrancelhas; laquê para cabelos; lavanderia (anil
para -);leites de limpeza para toalete; lenços
impregnados com loções cosméticas; limpeza (giz
para -);água sanitária [água de javel] [hipoclorito de
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potássio];alisar (produtos para -) [engomar];animais
de estimação (xampus para -);bolos (flavorizantes
para -) [óleos essenciais];branquear (sais para );produtos para limpeza; sapateiros (cera para );tártaro (produto para a remoção do -) para uso
doméstico;
tecidos
(amaciantes
de
-)
[lavanderia];tira-manchas; vermelho para polir jóias;
volátil (álcali -) [amôníaco] [detergente];xampus para
animais de estimação; cabelos postiços (substâncias
adesivas para fixar -);erva para banho; limpeza de
canos de esgoto (produtos para -);loções cosméticas
(lenços impregnados com -);loções para uso
cosmético; óleo de lavanda; óleos essenciais; óleos
para uso cosmético; papel para polir; pedras pósbarba [anti-sépticas];polir jóias (vermelho para );substância química para desengraxar de uso
doméstico; removedor de cosmético; sabão para
animal de estimação; acetona para uso pessoal;
antiferrugem [produto de limpeza];cola para unha
artificial; água depilatória; água-de-toalete; banho de
espuma (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; cera para polir; cinza vulcânica para
limpeza; couro (produtos para clarear -);depilatórios
(produtos -);essenciais (óleos -);etéreas (essências );flavorizantes para bolos [óleos essenciais];gaulteria
(óleo de -) [perfumaria];goma de amido para brilho
[lavanderia];lavanderia (goma de amido para );abrasiva (tela -) [tecido];água de cheiro; algodão
para uso cosmético; amaciar (pedras para -);âmbar
[perfume];amêndoas (óleo de -);aromáticos [óleos
essenciais];bebidas (flavorizantes para -) [óleos
essenciais];bergamota (óleo de -);pulverizadores
para perfumar hálito; sabonete antitranspirante para
os pés; sabonete medicinal; sabonetes; tela [tecido]
abrasiva; vernizes (produtos para remover );maquiagem (pó para -);óleos para perfumes e
essências; pastas para afiar navalha; perfumaria
(produtos de -);pés (sabonetes antitranspirantes para
os -);piperonal [heliotropina];polir (produtos para );creme desengraxante para limpeza de mãos;
creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e
para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e
sintético; cristal para banho de uso pessoal;
dentifrício e composto fluorado usado na higiene
bucal de animal; caixa para pó de arroz [estojo
cosmético];condicionador para uso em animal; água
para tirar mancha; saponáceo ;cera para assoalhos
e móveis; clarear (cremes para -) a pele; cremes
para clarear pele; cremes para couro; cremes para
polir; desengordurar (produtos para -), exceto os
utilizados durante o processo de fabricação;
desentupir (produtos para -) canos de esgoto;
detergentes exceto os utilizados durante processo
de fabricação e para uso médico; geraniol; hastes
com pontas de algodão para fins cosméticos;
lavagem a seco (produtos para -);lavanderia (cera
para -);lavanderia (produtos para -);abrasivo (papel );adesivos (substâncias -) para uso cosmético; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético;
álcali
volátil
[amoníaco]
[detergente];alfaiates (cera para -);avivar cores
(produtos químicos de uso doméstico para -)
[lavanderia];cabelos (preparações para ondular );roupa (sachês para perfumar -);sabonete para
barbear; sapato (graxa para -);soda para branquear
[soda cáustica];erva para defumador e incenso;
limpeza de pára-brisa (líquidos para -);papel de
parede (produtos para limpeza de -);polir (cera para );líquido, creme e pó para limpeza do dente; estojo
de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
reais);odorizadores de uso pessoal; cera para
polimento, brilho e conservação de carroceria de
veículo; preparado antiembaçante para limpeza;
pastilhas e gomas de mascar para fins cosméticos
(ompi);adesivo para limpar roupa; condicionador
[cosmético];aglutinante [material de limpeza];varetas
de incenso; matéria prima para indústria cosmética;
carbonetos metálicos [abrasivos];casca de quilaia
para lavagem; cera para assoalhos (removedores de
-)
[produtos
para
decapagem];coríndon
[abrasivo];cremes cosméticos; desodorantes para
uso pessoal; esmalte para unhas; esmeril; filtros
solares;
flavorizantes
para
bebidas
[óleos
essenciais];fragrâncias (mistura de -);giz (branco de );goma de amido [lavanderia];incenso; lápis para uso
cosmético; leite de amêndoas para uso cosmético;

abrasivos *;afiar (produtos para -);almíscar
[perfumaria];antiestáticos (produtos -) para uso
doméstico; barba (tinturas para -);barbear (produtos
para -);botas (creme para engraxar -);brilhar
(produtos para fazer -) [polir];cabelos (tinturas para
os -);produtos para polimento; próteses dentárias
(preparações para limpeza de -);químicos (produtos ) de uso doméstico para avivar cores
[lavanderia];sabonete desodorante; sapato (creme
para -);sobrancelhas (cosméticos para as -);trípole
(pedra -) para polimento; unhas postiças; lixívia de
soda; loções capilares; menta para perfumaria; óleo
de terebintina para desengordurar; óleos essenciais
de limão; óleos para limpeza; pára-brisa (líquidos
para limpeza de -);pedras de polir; pele (produtos
cosméticos para cuidados da -);polir (vermelho para
-) [jóias];pomadas para uso cosmético; postiças
(unhas -);talco para a higiene animal; produto
antiderrapante e antideslizante para pisos; produto
de higiene pessoal à base de própole; xampu para
animal sem finalidade terapêutica; papel impregnado
de substância para higiene pessoal; acetona
(removedor de esmalte de unhas);corante para
lixívia; aguarrás; alga [cosmético];lustra-móvel; cera
para depilação; cílios postiços; cílios postiços
(substâncias adesivas para fixar -);corantes para
lavanderia; couro (conservantes para -) [produtos
para polir];decalques decorativos para uso
cosmético; dentifrícios; descolorantes (produtos -)
para uso cosmético; diamantina [abrasivo];essências
etéreas; extratos de flores [perfumaria];ionona
[perfumaria];lacas (produtos para remover );adesivos (substâncias -) para fixar cabelos
postiços; amoníaco [álcali volátil] [detergente];beleza
(máscaras de -);brilho (produtos para dar -)
[lavanderia];bronzeadoras
(preparações
-)
[cosméticos];produtos
para
dar
brilho
[lavanderia];produtos para enxaguar a roupa
[lavanderia];produtos para remover a pintura;
removedores de cera para assoalhos [produtos para
decapagem];rosa (óleo de -);tecido de vidro
[abrasivo];unhas (produtos para o cuidado das );limpeza de próteses dentárias (produtos para );loções pós-barba; maquiagem (produtos para );maquiagem (produtos para remover -);navalha
(pastas para afiar -);óleos para toalete; pó para
maquiagem;
preparações
cosméticas
para
emagrecimento; produtos depilatórios; produtos para
afiar; preparação cosmética para redução da gordura
localizada; produto para limpeza e hidratação da
pele não medicamentoso; abrasivo [tecido];artigo
antitártaro para uso animal, exceto medicamento;
banho de imersão de uso animal (preparações para ), exceto para uso medicinal; lixa para limpeza
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.902874020 18/08/2010
Tit.PORTAL CHÁCARA AUTO PEÇAS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71737829000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PORTAL CHÁCARA

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 rodas livres para veículos terrestres;
capôs de motor; freio (lonas de -) para veículos;
motores para veículos terrestres; amortecedores
para automóveis; amortecedores para suspensão de
veículos; anti-roubo (dispositivos -) para veículos;
vidro para veículo; banda de rodagem para
recauchutar pneus; freios para veículos; pára-brisa
(limpadores de -);alarme anti-roubo para veículos;
aros para rodas de veículos; sistemas de segurança
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para veículos; rolamentos de cilindros para veículos;
segmentos de freio para veículos; segurança (cintos
de-) para assentos de veículos; buzinas para
veículos; circuitos hidráulicos para veículos;
conversor de torque para veículos terrestres;
correntes para automóvel; estofamentos para
veículos; freio (segmentos de -) para veículos; molas
de suspensão para veículos; pneus; ar (bombas de )
[acessórios
de
veículos];suspensão
(amortecedores para -) de veículos; transmissões
para veículos terrestres; veículo (rodas de -);rodas
(pneus para -) de veículos; cintos de segurança para
assentos de veículos; engrenagem para veículos
terrestres; mecanismos de propulsão para veículos
terrestres; pára-brisas; alarmes de marcha à ré para
veículos; anéis de eixos de roda; sapatas de freio
para veículos; tanques de gasolina (tampas para -)
de veículos; veículos (assentos para -);barras de
torção para veículos; caixas de câmbio para veículos
terrestres; calotas das rodas; capôs de automóvel;
correntes de transmissão para veículos terrestres;
eixos de transmissão para veículos terrestres; freio
(sapatas de -) para veículos; janelas para veículos;
lonas de freio para veículos; luzes direcionais para
veículos; pára-choques de veículos; pneus
(dispositivos antiderrapantes para -) de veículos;
tambores de freio (parte de veículos);rodas de
veículo; rodas de veículos (eixos para -);bombas de
ar [acessórios de veículos];capôs para veículos;
eixos para veículos; engates para veículos
terrestres; molas amortecedoras para veículos;
pneus de automóvel; pneus sólidos para rodas de
veículos terrestres; amortecedoras (molas -) para
veículo; antiderrapantes (dispositivos -) para pneus
de veículo; sólidos (pneus -) para rodas de veículos
terrestres; veículo (pneus para rodas de -);eixos para
rodas de veículos; embreagens para veículos
terrestres; engrenagens de redução para veículos
terrestres;
pára-choques
para
automóveis;
antiderrapantes (correntes -);vela de ignição para
automóvel ;tampas para tanques de gasolina de
veículos; correntes de comando para veículos
terrestres; motores elétricos para veículos terrestres;
pára-lamas; pneus para rodas de veículo; portabagagem para veículos; portas para veículos; apoios
de cabeça para assentos de veículos; assento
(capas de -) para veículos; silenciosos para veículos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG
817632743.
Procurador: SIMONE DE BRITO ARONE
No.902874039 18/08/2010
351
Tit.JOÃO MÁRCIO FREITAS BARROS. (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03340558140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MÁRCIO & JOÃO VICENTE
NCL(9) 41 assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer];assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer][ informação,
assessoria, consultoria ];entretenimento [lazer]
(informações
sobre
-);entretenimento
[lazer]
(informações sobre -)[ informação, assessoria,
consultoria ];produção de shows; produção de
shows[ informação, assessoria, consultoria ];banda
de música [serviços de entretenimento];banda de
música [serviços de entretenimento][ informação,
assessoria,
consultoria
];entretenimento;
entretenimento[ informação, assessoria, consultoria
];conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento];conjunto musical (serviços de -)
[serviços
de
entretenimento][
informação,
assessoria, consultoria ];shows (produção de );shows (produção de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];informações sobre entretenimento
[lazer];informações sobre entretenimento [lazer][
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.902874071 18/08/2010
Tit.LAURO J. O. DE ANDRADE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02812206000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOLUGEST

351

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação em
auditoria; consultoria profissional em negócios;
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios
para
empresas;
consultoria
em
organização de negócios; programa de qualidade
total [gestão empresarial];assessoria, consultoria e
informação
empresarial;
organização
e
administração de empresa; assessoria, consultoria e
informações estatísticas
Procurador: SOCIEDADE CIVIL BRAXIL LTDA
No.902874080 18/08/2010
Tit.IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76430438000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ONLUX

CFE(4) 26.3.1; 26.13.25
NCL(9) 43 cyber-café [restaurante];assessoria,
consultoria e informação técnica em serviço de
alimentação; lanchonetes; restaurantes de autoserviço; churrascaria [restaurante];bar (serviços de );cafeterias; restaurantes; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação];bufê
(serviço de -);cantinas; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo];auto-serviço (restaurantes de -);cafés
[bares]
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA

351

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902874098 18/08/2010
351
Tit.PLASTICOS POLYFEST LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00993439000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FITA POLI

No.902874110 18/08/2010
Tit.PAULO ANDRADE DA SILVA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05443356000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OFFISUL SUPRIMENTOS

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9)
35
fornecimento
de
mão-de-obra
[terceirização]; terceirização [fornecimento de mãode-obra];
representação
comercial;
comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório;
organização
e
administração
de
empresa;
administração comercial; administração comercial [
consultoria ]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias tintoriais.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
SUPRIMENTOS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902874128 18/08/2010
Tit.INSTITUTO REAÇÃO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05658523000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO REAÇÃO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 fitas adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; fitas auto-adesivas [para papelaria ou
uso doméstico];papel (fitas de -);fitas gomadas
[papelaria];fitas de papel
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FITA"
Procurador: LUCIENE BATISTA DE ALMEIDA
No.902874101 18/08/2010
351
Tit.EL DOURADO FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10389092000105
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

351

351

CFE(4) 2.1.8; 26.1.3; 27.5.1
NCL(9) 41 informações sobre recreação; serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social; exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; provimento de
instalações desportivas; competições (organização
de -) [educação ou entretenimento];competições
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desportivas (organização de -);serviços de
educação, prestados a título de assistência social;
instrução (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INSTITUTO".
Procurador: CARLA CASTELLO BRIGAGÃO
No.902874136 18/08/2010
351
Tit.NT-FAST IMPORTADORA EXPORTADORA DE
COSMÉTICOS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02187891000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FRESH MINERALS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 cílios (produtos cosméticos para os);cosméticos (estojos de -);sobrancelhas (cosméticos
para as -);maquiagem (pó para -);maquiagem
(produtos para remover -);cosméticos (estojos
de);removedor de cosmético; cílios postiços
(substâncias adesivas para fixar -);lápis de
sobrancelhas; batons para os lábios; maquiagem
(produtos para -);maquiagem para o rosto; pó para
maquiagem; postiços (cílios -);cílios postiços; lápis
para uso cosmético; sobrancelhas (lápis de -);estojo
de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
reais);estojo cosmético ;loções para uso cosmético
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "FRESH" E "MINERALS",
ISOLADAMENTE.
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902874160 18/08/2010
351
Tit.ONE PLUS ONE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10297382000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BLUEYES

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 38 agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações);agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações)[
consultoria
];radiocomunicação;
radiocomunicação[ consultoria ];transmissão de
mensagens e de imagens por meio de computador;
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de
computador[
consultoria
];computador
(comunicação por terminais de -);computador
(comunicação por terminais de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em comunicação no campo áudio visual;
radiodifusão;
radiodifusão[
consultoria
];televisionamento; televisionamento[ assessoria,
consultoria ];fornecimento de acesso a banco de
dados; fornecimento de acesso a banco de dados[
consultoria ];fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores; fornecimento de conexões de
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telecomunicações para uma rede mundial de
computadores[ consultoria ];informações sobre
telecomunicação;
informações
sobre
telecomunicação[ assessoria, consultoria ];telefone
(comunicações por -);telefone (comunicações por -)[
assessoria, consultoria ];computador (transmissão
de mensagens e de imagens por meio de);computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-)[ informação, assessoria,
consultoria ];comunicação por terminais de
computador; comunicação por terminais de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];mensagem
(transmissão
de
-);mensagem
(transmissão de -)[ consultoria ];telecomunicações
(informações sobre -);comunicações por telefone;
comunicações
por
telefone[
consultoria
];fornecimento de acesso a usuários a uma rede
mundial
de
computadores
[provedores
de
serviço];fornecimento de acesso a usuários a uma
rede mundial de computadores [provedores de
serviço][ consultoria ];teledifusão; teledifusão[
consultoria ]
Procurador: EXCLUSIVA MARCAS E PATENTES
SC LTDA
No.902874179 18/08/2010
Tit.CILCERO CAEIRO DA SILVA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03425600000190
*PED .AG. REC 819820547
Procurador: ANTONIO MENDES SANTOS

241

No.902874209 18/08/2010
Tit.NORTOX S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75263400000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROJETO PEIXE N'ÁGUA

351

CFE(4) 3.9.1; 3.9.24; 27.5.1,25
NCL(9) 41 informações sobre educação [instrução][
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " PROJETO ".
Procurador: PIERRE MOREAU
No.902874217 18/08/2010
100
Tit.SERTEC MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03492066000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONDOMÍNIO ON LINE
NCL(9) 36 administração de imóveis; aluguel de
escritórios [imóveis];apartamentos (aluguel de );corretagem *;imóveis (administração de -);imóveis
(arrendamento de -);administração predial; agências
imobiliárias;
arrendamento
de
fazendas;
arrendamento de imóveis; corretores imobiliários;
imobiliária (avaliação -);imobiliárias (agências );administração de condomínio; comércio de imóveis;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária; aluguel de apartamentos; aluguel de loja
[imóvel];incorporação
de
imóvel;
imobiliários
(corretores -);administração de carteira de valor
mobiliário; administração de carteira locatícia;
imóveis [compra e venda de -]
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI, REG
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902874225 18/08/2010
100
Tit.ATUAL COMEX ASSESSORIA EM COMÉRCIO
EXPOSITOR LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10685166000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

Marca: ATUAL COMEX

CFE(4) 26.1.6; 27.5.1
NCL(9) 35 importação-exportação (agências de );despachante aduaneiro [desembaraço e liberação
de documento alfandegário]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).:
800274261, 819096806, 820389668, 824466420,
826619622, 827016247, 827720696, 900877898.
FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO DE
SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO(S) PEDIDO(S) DE REGISTRO
ANTERIOR(ES) DE Nº(S) 827876793, 828598010,
829250727, 829853170, 901873861, 902153277,
902624040, 830693440, 902871862, E DO(S)
REGISTRO(S) COM PAN DE Nº(S) 823785351,
AINDA PENDENTE(S) DE SOLUÇÃO,
CONSIDERADO(S) IGUALMENTE COLIDENTE(S)
COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902874233 18/08/2010
Tit.RIO SM2 LANCHONETE E BAR LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04050492000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENCAIXE & TROQUE

351

CFE(4) 26.13.1; 27.5.1
NCL(9) 41 shows (produção de -);produção de
shows;
teatro
de
variedades
[espetáculos
musicais];animação de festa; boates; apresentação
de espetáculos ao vivo; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário];planejamento de
festas
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902874241 18/08/2010
Tit.C. A. RIBEIRO JUNIOR PLACAS DE
ACUMULADORES - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10364943000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Freelight

CFE(4) 24.15.3; 24.15.13; 27.5.1

100
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NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
818593393 MEMORANDO CIRCULAR Nº
005/2012-INPI/DIRMA FICA AINDA CONSIGNADA,
A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL
RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE
REGISTRO ANTERIOR DE Nº 821541528 , AINDA
NÃO REGISTRADO, CONSIDERADO
IGUALMENTE COLIDENTE COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: SOCIEDADE CIVIL BRAXIL LTDA
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Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"multimarcas".
Procurador: ADILSON GABARDO
No.902874284 18/08/2010
351
Tit.PROTECTO-TEC SISTEMAS DE SEGURANÇA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03397988000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROTECTO-TEC

No.902874330 18/08/2010
Tit.INSTITUTO REAÇÃO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05658523000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO REAÇÃO

No.902874250 18/08/2010
351
Tit.ESTOCOLMO AVEL VEICULOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07714139000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTOCOLMO MULTIMARCAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"multimarcas".
Procurador: ADILSON GABARDO
No.902874268 18/08/2010
351
Tit.INDUSTRIA DE FOGOS SATURNO LTDA EPP
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26365031000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FOGOS SATURNO

NCL(9) 25 babadouros, exceto de papel; calças;
capotes; fraldas de matérias têxteis para bebês;
paletós; bebês (cueiros de matérias têxteis para -);
bermudas; camisas; camisetas; calça (fraldas -);
cueiros de matérias têxteis para bebês; babador não
descartável; bebês (fraldas de matérias têxteis para ); casacos [vestuário]; vestuário confeccionado;
calçados incluídos nesta classe; malhas [vestuário].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
BEBÊ.
Procurador: HENRIQUE ABREU DE ANDRADE
ROCHA

CFE(4) 26.4.3; 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 37 instalação e reparo de alarmes de
incêndio; reparos (informação sobre -);instalação e
reparo de alarme antifurto; manutenção de
equipamentos elétricos; informação sobre reparos;
instalação e reparo de aparelhos elétricos;
fechaduras de segurança (reparo de -);reparo de
fechaduras de segurança; conserto de extintor;
portas e janelas (instalação de - );reparo de
fechadura; instalação e reparação de alarme para
veículo
Procurador: MERCANTIL ASSESSORIA EM
MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.902874292 18/08/2010
351
Tit.ESTOCOLMO AVEL VEICULOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07714139000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTOCOLMO MULTIMARCAS

CFE(4) 2.1.8; 26.1.3; 27.5.1
NCL(9) 41 exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos; competições desportivas
(organização
de
-);serviços
de
lazer
e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];informações
sobre
recreação;
serviços de educação, prestados a título de
assistência social; instrução (serviços de );provimento de instalações desportivas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INSTITUTO".
Procurador: CARLA CASTELLO BRIGAGÃO
No.902874349 18/08/2010
Tit.ABR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01507355000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ABR

CFE(4) 1.5.24; 27.5.1
NCL(9) 13 fogos de artifício
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"fogos".
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.902874276 18/08/2010
351
Tit.ESTOCOLMO AVEL VEICULOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07714139000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ESTOCOLMO MULTIMARCAS

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 manutenção de veículos
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"multimarcas".
Procurador: ADILSON GABARDO
No.902874306 18/08/2010
351
Tit.D&V COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA EQUIPAMENTOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11155848000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SR BEBÊ

CFE(4) 4.5.3; 26.7.25
NCL(9)
44
consultas
médicas
[serviços
médicos];assessoria, consultoria e informação sobre
cuidados médicos; cirurgias médicas [serviços
médicos];assistência médica; tratamento médico;
serviços de raio-x; clínicas médicas
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902874357 18/08/2010
Tit.ANGELO MARCIO PEREIRA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12196469000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: C.F.C CENTRO DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES NOVA CONQUISTA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 carros; automóveis

351

CFE(4) 27.5.1; 29.1.12

351
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LENTES FORMATURAS E EVENTOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 auto-escola
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "C.F.C" E "CENTRO DE
FORMAÇÃO DE CONDUTORES".
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.902874373 18/08/2010
100
Tit.RITA ARNALDA DE CARVALHO ARNALDO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17802594847
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPER STAR INSTITUTO DE BELEZA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 organização e apresentação de
simpósios; organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];
organização
e
apresentação de seminários; organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de congressos; orientação vocacional;
treinamento prático [demonstração]; cursos livres
[ensino]; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração] [ensino].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902874420 18/08/2010
351
Tit.INDUSTRIA DE CALÇADOS FREITAS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00089238000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DRY HOLDER

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(9) 44 estética facial e corporal; assessoria,
consultoria e informação em estética capilar; estética
[tratamento da pele e cabelo];assessoria, consultoria
e informação em estética pessoal [tratamento de
pele e cabelo];assessoria, consultoria e informação
sobre beleza; manicure; corte de cabelo masculino,
feminino e infantil; depilação; salões de cabeleireiro;
salões de beleza; manicure e pedicure
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
900624922
Procurador: MERCANTIL ASSESSORIA EM
MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.902874381 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRACK-ONE
NCL(9) 42 aluguel de software de computador;
análise de sistemas [informática];instalação de
software de computador; manutenção de software
de computador; elaboração [concepção] de software
de
computador;
hardware
de
computador
(consultoria em -);estudos para projetos técnicos;
projeto de sistema de computadores
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902874403 18/08/2010
351
Tit.SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING S/S
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03167569000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING

CFE(4) 26.1.2; 26.11.3; 26.11.5; 26.11.11; 27.5.1
NCL(9) 25 sapatos (viras para -);esportes (botas
para -) *;sapatos (antiderrapantes para -);sapatos
(ferragens para -);antiderrapantes para botas e
sapatos; botas (ferragens para -);botas *;botinas;
calçados para snowboarding (ompi);saltos de
sapatos; sapatos de futebol; viras para botas e
sapatos; botas (antiderrapantes para -);botas (viras
para -);botas para esportes *;calçados de madeira;
sandálias; botas (canos de -);botas de esqui;
coturno; calçado esportivo; sapatos de praia;
calçados *;gáspeas para sapatos; ginástica (sapatos
para -);sapatos (calcanheiras para -);sapatos
(gáspeas para -);solas para calçados; botas
(calcanheiras para -);calcanheiras para botas e
sapatos; esqui (botas de -);calçado para uso
profissional; calçados em geral *;esportes (sapatos
para -) *
Procurador: FELIPE LUIS ISER DE MEIRELLES
No.902874454 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRACK-ONE
NCL(9) 45 bloqueio de carro por satélite;
monitorização de alarmes anti-roubo e de
segurança; monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança] ;consultoria em segurança
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902874470 18/08/2010
Tit.VINICIUS ALMEIDA ALVES LIMA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10997988000169

351

CFE(4) 16.3.1; 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 41 aluguel de câmeras de vídeo; filmagem
em vídeo; vídeos (produção de -);cenários para
palco (aluguel de -);fotográficas (reportagens );agência fotográfica; fotografia; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não);equipamentos para gravação de
som (aluguel de -);aluguel de utensílios para festas
[aparelhos e decorações];estúdios de gravação
(serviços de -);festas (planejamento de -)
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões LENTES e FORMATURAS E
EVENTOS.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902874497 18/08/2010
100
Tit.HELLEN CRISTINA CALGAROTO 05743566909
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12245492000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIMP A SEC

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 limpeza de roupas; lavagem a seco;
lavagem; lavagem de roupa; seco (lavagem a );lavagem a vapor; lavanderia
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
820250198
Procurador: ADILSON GABARDO
No.902874500 18/08/2010
100
Tit.MAGMA BRASIL CONSULTORIA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12082306000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Magma

CFE(4) 1.15.5
NCL(9) 36 consultoria financeira; corretagem
*;assessoria, consultoria e informação na área
econômico-financeira
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG
820040070.
Procurador: RAFAEL MAGALHÃES MARTINS
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Procurador: O PRÓPRIO.
No.902874543 18/08/2010
041
Tit.M.N.HERNANDES & CIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06189486000134
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

No.902874691 18/08/2010
100
Tit.LUIZ FERNANDO LEAO DA SILVEIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00456654000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: O ALQUIMISTA

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING
VOX VERITAS VITA 1999 MEMBRO

No.902874594 18/08/2010
351
Tit.OBLIQUO DESIGN E CRIACAO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11719740000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OBLÍQUO desenho & linguagem

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 marketing (estudos de -);pesquisa de
marketing; propaganda
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "desenho" E "linguagem"
Procurador: CARLA CASTELLO BRIGAGÃO
No.902874632 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MEU AUTOTRAC
NCL(9) 09 antenas; anti-roubo (instalações elétricas
-);aparelho de navegação por satélite; radar; alarme
de segurança ;anti-roubo (dispositivos de alarme );aparelhos elétricos para ignição à distância;
alarmes *;aparelhos de radar
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902874675 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEU AUTOTRAC
NCL(9) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas; instalação e reparação de alarme para
veículo; instalação e reparo de alarme antifurto;
manutenção de veículos; instalação e reparo de
aparelhos elétricos
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902874683 18/08/2010
100
Tit.CLIOMEDI CLINICA INTEGRADA
ODONTOLOGICA E MEDICA S/S LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07453568000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Cliomedi Clínica Integrada Odontologica e
Medica S/S Ltda.

CFE(4) 24.11.1; 24.11.3; 24.17.25
NCL(9) 44 clínicas médicas; clínicas médicas[
assessoria, consultoria ];odontologia; odontologia[
assessoria, consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
900294795

CFE(4) 2.1.25; 27.5.1
NCL(9) 43 restaurantes
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
815550081 FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
ANTERIOR 830529845, CONSIDERADO
IGUALMENTE CLIDENTE COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902874705 18/08/2010
351
Tit.THE ICE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07023804000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: THE ICE

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 41 organização e apresentação de
conferências; orientação vocacional; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
cursos
livres
[ensino];
treinamento
prático
[demonstração]; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino]; organização e
apresentação de colóquios.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902874772 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEU AUTOTRAC
NCL(9) 42 aluguel de software de computador;
estudos para projetos técnicos; instalação de
software de computador; elaboração [concepção] de
software de computador; análise de sistemas
[informática];hardware de computador (consultoria
em -);projeto de sistema de computadores;
manutenção de software de computador
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902874780 18/08/2010
351
Tit.SOLAR-TEC INDUSTRIAL LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68865203000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SOLARTEC

CFE(4) 26.2.3; 27.5.1
NCL(9) 41 competições desportivas (organização de
-);entretenimento;
equipamentos
desportivos
(aluguel de -) [exceto veículos];parques de diversão;
organização
de
competições
desportivas;
apresentação de espetáculos ao vivo; produção de
shows; competições (organização de -) [educação
ou
entretenimento];divertimento;
espetáculos
(serviços de -)
Procurador: SÉRGIO VICTOR MASTROROCCO
No.902874730 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEU AUTOTRAC
NCL(9) 38 transmissão de mensagens e de imagens
por meio de computador; aluguel de equipamentos
de telecomunicação; serviços de comunicação para
a transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação];comunicação por terminais de
computador; radiocomunicação; radiolocalização;
transmissão [emissão] de sinal de telecomunicação
por satélite; satélite (transmissão por -);aluguel de
aparelhos de transmissão de mensagens
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902874764 18/08/2010
351
Tit.SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING S/S
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03167569000134

CFE(4) 26.1.13; 26.4.5
NCL(9) 11 aquecimento (chapas de -); aquecimento
central (radiadores de -) [calefação]; aquecedoras
(placas -); aquecimento de água (instalações de -);
aquecimento (aparelhos de -); aquecimento
(aparelhos elétricos de -); aquecedores (elementos ).
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.902874802 18/08/2010
351
Tit.LIGHT SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10261096000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIGHT SOLUTIONS
NCL(9) 42 assistência técnica em software;
assistência técnica em software[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(elaboração
[concepção]
de-);software
de

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 677

computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOLUTIONS".
Procurador: FABIANA PINFILDI CHAGURI
No.902874810 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEU AUTOTRAC
NCL(9) 45 monitorização de alarmes anti-roubo e de
segurança; consultoria em segurança; bloqueio de
carro por satélite; monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança]
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05993830000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECOSOLAR
NCL(9) 11 aquecimento (chapas de -);aquecimento
(instalações de -);aquecimento (aparelhos de );aquecedoras (placas -);aquecedores (elementos -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
817220933
Procurador: NELSON IVAN ARNALDO IBANEZ
FAUNDEZ
No.902874900 18/08/2010
Tit.VALDELICE DE FATIMA LUIZ (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11971701000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARA DO CARTÃO

351

No.902874861 18/08/2010
351
Tit.ADRIANA CRISTINA DA S. PINHEIRO VESTI
CÃO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08080592000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DRICAS PET

CFE(4) 2.1.1; 26.1.14; 27.5.1
NCL(9) 42 artes gráficas (serviços de criação em );desenho de arte gráfica, inclusive para homepage;
design de aplicativo de multimídia; composição
gráfica [criação em arte gráfica]
Procurador: MARI LOURDES MACHADO GUERRA

CFE(4) 3.6.1; 3.6.3; 27.5.1
NCL(9) 18 laçarote e laço para animal; coleiras para
animais; fraldas para animais; cães (coleiras para );baús [bagagem];animais de estimação (roupas
para -);bolsas; bolsas de viagem; trela [correia] de
couro para cão; roupas para animais de estimação;
baús para viagem; capas para animais; fita e fitilho
para animal [em couro]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PET".
Procurador: ROSANGELA ANTUNES GOMES

No.902874918 18/08/2010
351
Tit.MERCADO DO PÉ CALÇADOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06135753000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Mercado do Pé

No.902874870 18/08/2010
241
Tit.CONFECCAO MITHU'S LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12364889000175
*PEDS. 825832403 E 828856184.
Procurador: JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ
No.902874888 18/08/2010
351
Tit.OBLIQUO DESIGN E CRIACAO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11719740000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OBLÍQUO desenho & linguagem

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 40 impressão fotográfica; impressão;
impressão litográfica
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "desenho" E "linguagem"
Procurador: CARLA CASTELLO BRIGAGÃO
No.902874896 18/08/2010
Tit.ACEVEDO IBANEZ CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA (BR/SP)

100

CFE(4) 9.9.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MERCADO DO PÉ".
Procurador: SHEYLISMAR OLIVEIRA AGUIAR
No.902874926 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ONE AUTOTRAC
NCL(9) 09 anti-roubo (dispositivos de alarme );aparelhos de radar; aparelhos elétricos para
ignição à distância; alarme de segurança ;alarmes
*;radar; aparelho de navegação por satélite; antenas;
anti-roubo (instalações elétricas -)
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902874934 18/08/2010
351
Tit.OBLIQUO DESIGN E CRIACAO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11719740000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OBLÍQUO desenho & linguagem

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 editoração eletrônica; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
produção de shows
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "desenho" E "linguagem"
Procurador: CARLA CASTELLO BRIGAGÃO
No.902874942 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ONE AUTOTRAC
NCL(9) 37 instalação e reparação de alarme para
veículo; manutenção de veículos; instalação e
reparo
de
aparelhos
elétricos;
instalação,
manutenção e reparo de máquinas; instalação e
reparo de alarme antifurto
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902874950 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ONE AUTOTRAC
NCL(9) 38 satélite (transmissão por -);comunicação
por terminais de computador; aluguel de
equipamentos de telecomunicação; aluguel de
aparelhos
de
transmissão
de
mensagens;
radiocomunicação; transmissão [emissão] de sinal
de telecomunicação por satélite; serviços de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento [telecomunicação];radiolocalização;
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902874969 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ONE AUTOTRAC
NCL(9) 42 manutenção de software de computador;
elaboração [concepção] de software de computador;
estudos para projetos técnicos; análise de sistemas
[informática];aluguel de software de computador;
hardware de computador (consultoria em -);projeto
de sistema de computadores; instalação de software
de computador
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902874977 18/08/2010
351
Tit.OBLIQUO DESIGN E CRIACAO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11719740000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OBLÍQUO desenho & linguagem
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Tit.BOTEQUIM GAVEA RESTAURANTE LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12067470000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M Marquês da Gavea

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros;
desenho
industrial;
desenho
de
embalagens (serviços de -);artes gráficas (serviços
de criação em -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "desenho" E "linguagem"
Procurador: CARLA CASTELLO BRIGAGÃO

CFE(4) 24.1.5; 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 43 bar (serviços de -);restaurantes
Procurador: CARLA CASTELLO BRIGAGÃO

No.902874985 18/08/2010
351
Tit.CALÇADOS SÉRGIO DE ITAPEVI LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05126536000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Tunoda Calçados

No.902875078 18/08/2010
Tit.ANTONIO LESSA DE OLIVEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25612598890
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Revista Noiva e Eventos

NCL(9) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros; criação e manutenção de web sites para
terceiros[ assessoria ];criação em artes gráficas
(serviços de -);criação em artes gráficas (serviços de
-)[ assessoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.

100

No.902875124 18/08/2010
351
Tit.EXPRUDIU PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09328419000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INVERTOR DOS AMORES
NCL(9) 41 empresário [organização e produção de
espetáculos];empresário [organização e produção de
espetáculos][ informação, assessoria, consultoria
];espetáculos (serviços de -);espetáculos (serviços
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];festas
(planejamento de -);festas (planejamento de -)[
informação, assessoria, consultoria ];divertimento;
divertimento[ informação, assessoria, consultoria
];espetáculos ao vivo (apresentação de );espetáculos ao vivo (apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];promotor de
eventos [se artísticos/culturais];promotor de eventos
[se artísticos/culturais][ informação, assessoria,
consultoria
];entretenimento;
entretenimento[
informação, assessoria, consultoria ];organização de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário][ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer];assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer][ informação,
assessoria, consultoria ].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902875132 18/08/2010
Tit.ÚRSULA BORELLI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29918372842
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AEROVENTRE

CFE(4) 9.9.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista
Procurador: SHEYLISMAR OLIVEIRA AGUIAR
No.902874993 18/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ONE AUTOTRAC
NCL(9) 45 bloqueio de carro por satélite; consultoria
em segurança; monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança] ;monitorização de alarmes anti-roubo
e de segurança
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902875019 18/08/2010
351
Tit.ODONTOPREV S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58119199000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRÍVIAN Odonto
NCL(9) 44 assessoria, consultoria e informação
odontológica; odontologia; odontologia [cirurgiãodentista];assessoria, consultoria e informações sobre
medicina, assistência médica e odontológica
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD

CFE(4) 24.11.18; 27.5.8
NCL(9) 16 revistas [periódicos]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
824839218 FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
ANTERIOR 826652581, CONSIDERADO
IGUALMENTE COLIDENTE COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902875094 18/08/2010
351
Tit.SANDRA REGINA SALOMÃO MACRUZ DA
SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13896045865
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Jornal Opinião
NCL(9) 38 agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações);agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações)[ informação ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902875116 18/08/2010
351
Tit.TRENTIN CROSS MEDIA LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03855984000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: T360

No.902875043 18/08/2010
351
Tit.ODONTOPREV S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58119199000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRÍVIAN Odonto
NCL(9) 36 assessoria, consultoria e informação
sobre planos de saúde; assessoria, consultoria e
informação sobre seguros de saúde; plano de
saúde, venda e administração
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.902875051 18/08/2010

351

351

CFE(4) 29.1.13

CFE(4) 2.3.8; 29.1.11
NCL(9) 41 aulas de ginástica
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
VENTRE, isoladamente.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902875140 18/08/2010
351
Tit.EXPRUDIU PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09328419000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GOIÂNIA INDOOR
NCL(9) 41 festas (planejamento de -);festas
(planejamento de -)[ informação, assessoria,
consultoria
];entretenimento;
entretenimento[
informação, assessoria, consultoria ];empresário
[organização e produção de espetáculos];empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em entretenimento
[lazer];assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer][ informação, assessoria,
consultoria ];espetáculos (serviços de -);espetáculos
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];espetáculos ao vivo (apresentação de );espetáculos ao vivo (apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];divertimento;
divertimento[ informação, assessoria, consultoria
];organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário];organização de espetáculos [shows]
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[serviços de empresário][ informação, assessoria,
consultoria
];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais][
informação,
assessoria,
consultoria ].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INDOOR".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902875183 18/08/2010
351
Tit.THALES CHIOSINI BAIO SANTOS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10823718000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Fofeti
NCL(9) 30 bolo (massa para -);tortas [doces e
salgadas];bolos; confeitos; brioches; suspiro; bolos
(decorações comestíveis para -);biscoitos; bolo (pó
para
-);doces
[confeitos];empadas
[tortas];alimentares (massas -);bombons; alimentos
farináceos; bebidas à base de cacau; bebidas à
base de chocolate; biscoitos amanteigados;
bolachas
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902875191 18/08/2010
351
Tit.CD TEC COMERCIAL DE ALARMES LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08681492000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CB-10
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Marca: ALARMY

CFE(4) 27.5.1; 29.1.2,4
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; concessionária
de veículos (comércio de veículos); comércio
(através de qualquer meio) de veículos.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
VEÍCULOS.
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.902875353 19/08/2010
Tit.CLICHERIA BLUMENAU LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83778274000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLICHERIA BLUMENAU

351

CFE(4) 24.17.25
NCL(9) 09 alarmes incluídos nesta classe; sonoros
(alarmes -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ALARMY".
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 09 REIVINDICADA.
Procurador: LETICIA CARNEIRO DIONIZIO DE
OLIVEIRA
No.902875221 19/08/2010
351
Tit.ROSANGELA ZINN OLIVEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01175739812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIKINI COMPORTADO
NCL(9) 25 confeccionado (vestuário -);praia (roupas
de -);biquíni
Apostila: sem direito ao uso exclusivo da expressão
'bikini'
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902875310 19/08/2010
Tit.ROEHRIG INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10445990000206
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Fasero

351

CFE(4) 26.3.23; 27.5.1
NCL(9) 40 clicheria (serviços de -);fotolito;
fotocomposição (serviços de -);impressão
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CLICHERIA"
Procurador: JEAN CARLO ROSA
No.902875361 19/08/2010
351
Tit.EDITORA GAZETA DO POVO S/A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76530047000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROTAS E DESTINOS GAZETA DO POVO

CFE(4) 24.11.25
NCL(9) 09 relés elétricos
Procurador: LETICIA CARNEIRO DIONIZIO DE
OLIVEIRA
No.902875205 18/08/2010
351
Tit.LIDIANE RANGEL PORTO DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08039517796
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Cor & Essência Produtos Artesanais

CFE(4) 8.7.25
NCL(9) 29 caça (carne de -);consomê;carne (molhos
de -);filé de peixe; fritas (batatas -);batatas fritas;
saladas de legumes; sopas; legumes (saladas de );peixe (alimentos à base de -);molho de carne; peixe
(filé de -);gelatina para uso alimentar; alimentos à
base de peixe; salmão; carne de carneiro; carne;
frutos do mar.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 03 roupa (sachês para perfumar -);madeira
aromática; óleos essenciais; água de cheiro;
aromáticos [óleos essenciais];perfumes; sabonete
para barbear; banhos (preparações cosméticas para
-);adstringentes para uso cosmético; sachês para
perfumar roupa; perfumaria (produtos de -);cremes
cosméticos; sais de banho, exceto para uso
medicinal; sabonetes; loções pós-barba
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "Cor & Essência Produtos Artesanais".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902875213 18/08/2010
351
Tit.CD TEC COMERCIAL DE ALARMES LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08681492000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

No.902875345 19/08/2010
351
Tit.AIRTON CARLOS WOHLEMBERG - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73332538000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAGRÃO VEÍCULOS

CFE(4) 21.3.21; 24.15.1; 27.5.1
NCL(9) 16 jornais; periódicos
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902875396 19/08/2010
241
Tit.EDITORA GAZETA DO POVO S/A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76530047000129
*PED. EX. REC. 830363637, 830363645
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902875400 19/08/2010
351
Tit.EDITORA GAZETA DO POVO S/A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76530047000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROTAS & DESTINOS GAZETA DO POVO

CFE(4) 21.3.21; 24.15.1; 27.5.1
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NCL(9) 38 fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
o provimento de acesso a um website);fornecimento
de acesso a usuários a uma rede mundial de
computadores [provedores de serviço]
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902875418 19/08/2010
351
Tit.TECNOSOFT SOLUÇÃO EM INFORMATICA
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07442575000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECNOSOFT
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Marca: AKIYAMA KITBIO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
09
leitores
[equipamentos
de
processamentos de dados];coletores elétricos;
scanners [equipamento de processamento de dados]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGISTRO
817505148.
Procurador: ADILSON GABARDO
No.902875477 19/08/2010
351
Tit.AKIYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02688100000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AKIYAMA KITBIO

CFE(4) 18.5.3; 18.5.5; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 25 botas *;calçados em geral *;calçado
esportivo; sandálias; botinas; calçados *;coturno
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO
"CALÇADOS"
Procurador: EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM
No.902875523 19/08/2010
351
Tit.ESCOLA CIDADAO DO AMANHA LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07718890000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CIDADÃO DO AMANHÃ

CFE(4) 15.7.1; 27.5.1
NCL(9) 42 software de computador (manutenção de
-);instalação de software de computador; assistência
técnica em software; computadores (projeto de
sistema de -);manutenção de software de
computador; software de computador (elaboração
[concepção] de-)
Procurador: EDUARDO SEIJI MATSUZAKA
No.902875442 19/08/2010
351
Tit.ALLAN JHONNY DE ARAÚJO SANTOS (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12233978000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LEAD LIFE STYLE 2010
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 assistência técnica e manutenção de
computador [hardware];instalação, manutenção e
conserto de computador [hardware]
Procurador: ADILSON GABARDO
No.902875485 19/08/2010
351
Tit.AKIYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02688100000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AKIYAMA KITBIO
CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de loções para os
cabelos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
roupas
Procurador: CLÁUDIO SAMPAIO PORTELA
No.902875450 19/08/2010
241
Tit.AURINO CORTEZ DA SILVA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60213758000130
*PED. 829344225
Procurador: LUIS GUILHERME VANIN TURCHIARI
No.902875469 19/08/2010
100
Tit.AKIYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02688100000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

CFE(4) 2.9.23; 26.3.1; 27.5.1
NCL(9) 25 bonés; calça (fraldas -);calças compridas;
faixas para a cabeça [vestuário];fantasia (roupas de );futebol (sapatos de -);impermeáveis (roupas );macacões; roupa para ginástica; suéteres;
uniformes; blazers [vestuário];cachecóis; faixas
[vestuário];malhas
[vestuário];ternos;
peles
[vestuário];bermuda para prática de esporte; roupas
de imitação couro; sobretudos [vestuário];trajes;
artigos de malha [vestuário];confeccionados (forros -)
[parte
de
vestuário];boné;aventais
[vestuário];calçados em geral *;capotes; cintos
[vestuário];couro (roupas de imitação de -);ginástica
(roupa para -) [colante];guarda-pós; jaquetas; roupas
de couro; saias; botinas; calças; camisas;
confeccionado (vestuário -);couro (roupas de );roupas de fantasia; agasalhos para as mãos;
casacos [vestuário];luvas [vestuário];pescoço (lenços
de -);vestuário *;bermudas; calçados *;camisetas;
ginástica (sapatos para -);luvas sem dedos; meias;
beca
Procurador: DENNIS HENRIQUE SALDANHA NERY
No.902875531 19/08/2010
351
Tit.ADATRONIC COMÉRCIO DE ALARMES LTDA
ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07945802000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ADATRONIC MONITORAMENTO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -)
Procurador: ADILSON GABARDO
No.902875507 19/08/2010
351
Tit.ORGANIZAÇÕES CATITA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03215938000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RAFALE CALÇADOS
CFE(4) 26.1.2; 26.11.12; 26.11.25; 27.5.1

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 681

NCL(9) 45 guarda noturna; guarda noturna[
informação, assessoria, consultoria ]; guarda-costas
[segurança]; guarda-costas [segurança][ informação,
assessoria, consultoria ]; serviço de monitoramento
de clientes bancários com a utilização de veículos
próprios e da polícia [vigilância e segurança]; serviço
de monitoramento de clientes bancários com a
utilização de veículos próprios e da polícia [vigilância
e segurança][ informação, assessoria, consultoria ];
segurança pessoal; segurança pessoal[ informação,
assessoria, consultoria ]; segurança (consultoria em
-); segurança (consultoria em -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; guardas [vigilância,
segurança];
guardas
[vigilância,
segurança][
informação, assessoria, consultoria ]; monitorização
de
alarmes
anti-roubo
e
de
segurança;
monitorização de alarmes anti-roubo e de
segurança[ informação, assessoria, consultoria ];
vigilância noturna; vigilância noturna[ informação,
assessoria, consultoria ]; monitoramento e
rastreamento de veículos e cargas, contratação de
guarda [serviços de segurança] ; monitoramento e
rastreamento de veículos e cargas, contratação de
guarda [serviços de segurança] [ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ' MONITORAMENTO'
Procurador: ELSI LUISA PARRON BUIAR

festa, cerimonial e outros eventos; agência de
modelos para artistas; agências de notícias; agência
de notícias/jornalismo (se for elaboração de
reportagens fotográficas ou não);sonorização de
eventos para empresas e similares; dublagem;
espetáculos (serviços de -);festas (planejamento de );fotografia; organização e apresentação de
seminários; produção de vídeos; rádio e televisão
(produção de programas de -);roteirização (serviços
de -);serviços de concepção de programas de
tv/rádio; cinema (estúdios de -);edição de videoteipe;
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; organização de bailes; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
produção de filme; serviços de imagem digital;
teatrais (produções -);cerimonial de eventos
(serviços relativos ao -);competições desportivas
(organização
de
-);entretenimento
[lazer]
(informações sobre -);fotográficas (reportagens );planejamento de festas; teatro de variedades
[espetáculos musicais];televisão e rádio (produção
de programas de -);agência de modelos para artistas
(modelos
vivos);congressos
(organização
e
apresentação de -);editoração eletrônica; estúdios
de gravação (serviços de -);filmagem em vídeo;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];sonorização
Procurador: CAPITAL MARCAS E PATENTES LTDA

No.902875582 19/08/2010
100
Tit.CAPUANI DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61434288000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMINOCAP
NCL(9) 01 agentes tensioativos; tensioativos
(agentes químicos -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
827846703.
Procurador: MIRIAM DE LUCCA

No.902875639 19/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ONE AUTOTRACK
NCL(9) 09 antenas; anti-roubo (dispositivos de
alarme -);aparelhos elétricos para ignição à
distância; radar; alarme de segurança ;alarmes
*;anti-roubo (instalações elétricas -);aparelho de
navegação por satélite; aparelhos de radar
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO

No.902875604 19/08/2010
351
Tit.CAPUANI DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61434288000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECOCAP
NCL(9) 01 agentes tensioativos; tensioativos
(agentes químicos -)
Procurador: MIRIAM DE LUCCA
No.902875620 19/08/2010
351
Tit.PELLEGRINI PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08677280000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PELLEGRINI

CFE(4) 26.2.7; 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 41 concursos de beleza (organização de );cinema (provimento de instalações para salas de );organização de concursos de beleza; organização
de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows; agente artístico;
literário e cultural [promotor de evento] ;agência
fotográfica; cenografia (serviços de -);competições
(organização
de
-)
[educação
ou
entretenimento];apresentação de espetáculos ao
vivo; organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos;
companhia teatral (serviços de -);assessoria,
consultoria e informação em edição; serviços de
layout, exceto para fins publicitários; conferências
(organização e apresentação de -);decoração de

No.902875647 19/08/2010
351
Tit.CAPUANI DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61434288000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANFOCAP
NCL(9) 01 tensioativos (agentes químicos -);agentes
tensioativos
Procurador: MIRIAM DE LUCCA
No.902875663 19/08/2010
090
Tit.DEKA MAGAZINE LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69278398000129
*REAPRESENTE PROCURAÇÃO COM
QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO SIGNATÁRIO E
PROVE QUE O MESMO TEM PODERES PARA
REPRESENTAR A FIRMA ISOLADAMENTE.
Procurador: PABLO SILVEIRA BLANC
No.902875671 19/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ONE AUTOTRACK
NCL(9) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas; manutenção de veículos; instalação e
reparo de aparelhos elétricos; instalação e reparo de
alarme antifurto; instalação e reparação de alarme
para veículo
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902875680 19/08/2010
351
Tit.JOSE RUBENS CRISOSTOMO BENTO ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12451993000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MERCANTIL CRISÓSTOMO

CFE(4) 18.1.1; 18.1.19; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9)
35
demonstração
de
produtos;
demonstração de produtos[ informação, assessoria,
consultoria
];agenciamento
de
mercadoria
[intermediação];agenciamento
de
mercadoria
[intermediação][ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes; comércio (através de qualquer meio)
de desinfetantes[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de escovas;
comércio (através de qualquer meio) de escovas[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de guarda-sóis; comércio
(através de qualquer meio) de guarda-sóis[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de imitações de
couro[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de produtos abrasivos
para limpeza; comércio (através de qualquer meio)
de produtos abrasivos para limpeza[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de barbear;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
[lâminas] de barbear[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
óleos essenciais; comércio (através de qualquer
meio) de óleos essenciais[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
pentes e esponjas; comércio (através de qualquer
meio) de pentes e esponjas[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
preparações para limpar, polir, desengordurar e
decapar; comércio (através de qualquer meio) de
preparações para limpar, polir, desengordurar e
decapar[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para bebês; comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para bebês[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de ensino; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
pincéis; comércio (através de qualquer meio) de
pincéis[
informação,
assessoria,
consultoria
];promoção de vendas [para terceiros];promoção de
vendas [para terceiros][ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
fósforos; comércio (através de qualquer meio) de
fósforos[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório;
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de cartas de
baralho; comércio (através de qualquer meio) de
cartas de baralho[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
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(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de cama, mesa e banho[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de decorações para
árvores de natal; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de palha de aço;
comércio (através de qualquer meio) de palha de
aço[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de sacos e sacolas;
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de cordas e
fios; comércio (através de qualquer meio) de cordas
e fios[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de couro; comércio
(através de qualquer meio) de couro[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais impressos[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
armas brancas; comércio (através de qualquer meio)
de armas brancas[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
artigos de porcelana; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de espelhos; comércio (através de
qualquer meio) de espelhos[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
goma; comércio (através de qualquer meio) de
goma[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de sabões; comércio
(através de qualquer meio) de sabões[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de substâncias para uso em
lavanderia; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias para uso em lavanderia[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de alfinetes e agulhas [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
alfinetes e agulhas [artigos de armarinho][
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de guarda-chuvas;
comércio (através de qualquer meio) de guardachuvas[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de material de
limpeza; comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
cabos e fios de metal comuns não elétricos;
comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios
de metal comuns não elétricos[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de água mineral
engarrafada; comercialização de água bruta;
comércio (através de qualquer meio) de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para
animais; comércio (através de qualquer meio) de
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alimentos para animais[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
artigos de louça de faiança; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de louça de faiança[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
papel e papelão[ informação, assessoria, consultoria
]
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "MERCANTIL "
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO
No.902875698 19/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ONE AUTOTRACK
NCL(9) 38 comunicação por terminais de
computador; radiolocalização; transmissão [emissão]
de sinal de telecomunicação por satélite; aluguel de
equipamentos de telecomunicação; serviços de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento
[telecomunicação];satélite
(transmissão por -);transmissão de mensagens e de
imagens
por
meio
de
computador;
radiocomunicação; aluguel de aparelhos de
transmissão de mensagens
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902875710 19/08/2010
351
Tit.S. M. CANDIDO & L. S. DE SOUZA JUNIOR
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96485800000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTHETIC HALL

CFE(4) 1.7.6; 27.5.1; 27.5.17; 29.1.13
NCL(9) 44 cirurgia plástica; clínicas médicas;
plástica (cirurgia -);estética facial e corporal;
consultas médicas [serviços médicos];assessoria,
consultoria e informação em estética pessoal
[tratamento de pele e cabelo]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ESTHETIC" E "HALL"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902875736 19/08/2010
351
Tit.DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04387240000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOCANTINS

CFE(4) 27.1.1; 27.3.1; 27.5.1

NCL(9) 29 compotas; cristalizadas (frutas -);geléias
para uso alimentar; legumes enlatados; ovos
*;amêndoas moídas; amendoins processados;
camarões [não vivos];pepinos em conserva;
presunto; frios [embutido];lingüiça; chouriço; pó de
cebola; salame; pasta de carne; coalho de queijo;
manteiga de alho; manteiga de cacau, usada em
confeitaria; concentrados (caldos -);extratos de
carne; fígado (patê de -);fruta (pedaços de );gergelim (óleo de -);laticínios; manteiga de coco;
margarina; batata em flocos; bebidas lácteas [onde o
leite predomina];caviar; coco (manteiga de -);patê de
fígado; peixe (filé de -);picles; salsicha em pasta;
sopa (preparações para fazer -);leite condensado;
marmelada; almôndega; azeite de dendê;frutas,
legumes e verduras secos; legumes (saladas de );manteiga de amendoim; manteiga de cacau; atum;
azeite de oliva para uso alimentar; banha de porco
para uso alimentar; batatas fritas; caldos
concentrados; carne; carne enlatada; pedaços de
fruta; sardinhas; leite de coco; feijão em conserva
[ou ensacado];requeijão; patê de peixe; camarão em
conserva; medalhão de peixe; ervilhas em conserva;
feijões em conserva; fritas (batatas -);frutas
cristalizadas; frutas enlatadas; manteiga (creme de );cebolas em conserva; peixe em salmoura; pescado
[não vivo];ovo fresco; filé de peixe; frutas (geléias de
-);frutas em conserva; gelatina para uso alimentar;
leite; amendoim (manteiga de -);anchovas; aves não
vivas; caldo; carne de porco; clara de ovos; coco
(gordura de -);polpas de frutas; preparações para
sopas [frutas, legumes e verduras];queijos; uvas
secas [passas];tomate em conserva; óleo de soja;
palmito (em conserva);creme de leite; alho (óleo de-)
[comestível];leite de soja [substituto do leite];frutas
(polpa de -);frutas (saladas de -);frutas cobertas com
açúcar; frutas, legumes e verduras em conserva;
gordura de coco; iogurte; azeitonas em conserva;
bacon; carne em conserva; carnes salgadas; coco
(óleo de -);coco seco; purê de tomate; salsichas;
leite em pó;óleo de canola; patê com ovo e carne;
camarão não vivo; mortadela; coco ralado; seleta de
legume em conserva; creme batido; gengibre
(compotas de -);gorduras comestíveis; manteiga;
açúcar (frutas cobertas com -);alimentos à base de
peixe; bolinhos de batata; carne (molhos de -);peixe
(alimentos à base de -);peixe em conserva; saladas
de frutas; tomate (suco de -) para cozinha; frutos do
mar; legume em conserva; tomate seco; óleo de
alho; ovo para alimentação; vegetal em conserva;
patê de carne; carne fresca; milho em conserva;
banana; frutas congeladas; frutas cozidas; frutas,
legumes e verduras cozidos; grão-de-bico (pasta de
-);milho (óleo de -);óleos comestíveis; pastas de
fígado; cacau (manteiga de -);caldo (preparações
para fazer -);caldos de vegetais para cozinha; peixe
enlatado; embutido [frios] ;paio; cenoura em
conserva; charque ou carne seca ;caldo de carne
para cozinha; caldo de legume para cozinha; molho
de carne; bacalhau
Procurador: CLÁUDIO SAMPAIO PORTELA
No.902875744 19/08/2010
100
Tit.COMPRI TECHNIC DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01465146000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ULTRA CLEAN

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 informação sobre reparos; informação
sobre reparos[ informação, assessoria, consultoria
];instalação e reparo de equipamentos de
refrigeração; instalação e reparo de equipamentos
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de refrigeração[ informação, assessoria, consultoria
];limpeza de veículo; limpeza de veículo[ informação,
assessoria, consultoria ];recondicionamento de
máquinas desgastadas ou parcialmente destruídas;
recondicionamento de máquinas desgastadas ou
parcialmente destruídas[ informação, assessoria,
consultoria ];reparos (informação sobre -);reparos
(informação sobre -)[ informação, assessoria,
consultoria ];instalação e reparo de equipamentos de
aquecimento; instalação e reparo de equipamentos
de aquecimento[ informação, consultoria ];lavagem a
vapor; lavagem a vapor[ informação, assessoria,
consultoria ];lavanderia; lavanderia[ informação,
assessoria, consultoria ];instalação, manutenção e
reparo de máquinas; instalação, manutenção e
reparo de máquinas[ informação, assessoria,
consultoria
];lavagem;
lavagem[
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em reparo e manutenção de veículos;
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos[ informação, assessoria,
consultoria ];reparo de veículos; reparo de veículos[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
máquina para limpeza; aluguel de máquina para
limpeza[
informação,
assessoria,
consultoria
];instalação e conserto de ar condicionado, inclusive
de veículo; instalação e conserto de ar condicionado,
inclusive de veículo[ informação, assessoria,
consultoria ];lavagem a seco; lavagem a seco[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
equipamentos de limpeza; aluguel de equipamentos
de limpeza[ informação, assessoria, consultoria
];recondicionamento de motores desgastados ou
parcialmente destruídos; recondicionamento de
motores desgastados ou parcialmente destruídos[
informação, assessoria, consultoria ];desentupimento
e limpeza de cano e tubulação; desentupimento e
limpeza de cano e tubulação[ informação,
assessoria, consultoria ];mala, conserto, reparo e
conservação; mala, conserto, reparo e conservação[
informação, assessoria, consultoria ];limpeza,
reparo, e manutenção de rede de esgoto; limpeza,
reparo, e manutenção de rede de esgoto[
informação, assessoria, consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
820044016.
Procurador: SIGILO`S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.902875752 19/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ONE AUTOTRACK
NCL(9) 42 aluguel de software de computador;
hardware de computador (consultoria em -);análise
de sistemas [informática];manutenção de software
de computador; estudos para projetos técnicos;
elaboração [concepção] de software de computador;
projeto de sistema de computadores; instalação de
software de computador
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902875760 19/08/2010
351
Tit.COMPRI TECHNIC DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01465146000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ULTRA CLEAN

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 aparelho ou instrumento de controle;
respiradores para filtragem de ar; câmaras de
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descompressão; ar (aparelhos para análise do );instalações elétricas para controle remoto de
operações industriais; respiradores [exceto para
respiração artificial];tubos de ensaio; calibrar (anéis
para -);controle (aparelhos elétricos para -);capilares
(tubos -);controle remoto de operações industriais
(instalações elétricas para -);medidores; tubos de
amplificadores [válvulas];vácuo (tubos de -)
[rádio];vacuômetros; balanceamento (aparelhos para
-);controle
remoto
de
sinais
(aparelhos
eletrodinâmicos para o -);aparelho de resistência;
válvula eletromagnética de entrada de água em
máquinas de lavar (tipo interruptor eletromagnético)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ULTRA CLEAN"
Procurador: SIGILO`S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.902875779 19/08/2010
351
Tit.NOVO AMBIENTE EDITORA E PRODUTORA
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12011957000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NOVO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO
COM EQUILÍBRIO

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 45 assessoria, consultoria e informação na
área de gerenciamento de tempo voltado para
propósitos pessoais; organização de encontros
religiosos; organização de grupos de apoio;
encaminhamento de providências e orientação social
a indivíduos e grupos; assessoria, consultoria e
informação sobre motivação e crescimento pessoal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IGREJA BATISTA".
Procurador: CAPITAL MARCAS E PATENTES LTDA
No.902875809 19/08/2010
351
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ONE AUTOTRACK
NCL(9) 45 consultoria em segurança; monitoramento
e rastreamento de veículos e cargas, contratação de
guarda [serviços de segurança] ;monitorização de
alarmes anti-roubo e de segurança; bloqueio de
carro por satélite
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 circulares; hebdomadário [semanário;
publicação];manuais [impressos];publicações em
fascículos impressos; periódicos; publicações
impressas; impressas (publicações -);jornais; livros;
folhetos;
formulários
[impressos];revistas
[periódicos];boletim informativo
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI

No.902875817 19/08/2010
351
Tit.RSM SPORTS & MARKETING LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09023291000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NewsRoom

No.902875787 19/08/2010
351
Tit.CENTRO ESPÍRITA O SEMEADOR (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00216654000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRO ESPÍRITA O SEMEADOR

CFE(4) 2.9.14; 27.5.1
NCL(9) 45 serviços de cuidados pessoais voltados
para a população carente, com fins de reabilitação
social, prestados a título de assistência social [dar
banho, vestir, pentear, alimentar com finalidade de
atender
a
necessidades
individuais
específicas];organização de encontros religiosos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CENTRO ESPÍRITA".
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA
No.902875795 19/08/2010
351
Tit.PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM ALPHAVILLE
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03881482000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A IGREJA BATISTA ALPHAVILLE

CFE(4) 9.1.1; 27.5.1; 27.5.8,27.5.24-25
NCL(9) 35 agenciamento de artistas; agenciamento
de artistas[ informação, assessoria, consultoria
];agências de informação comercial; agências de
informação comercial[ informação, assessoria,
consultoria ];consultoria profissional em negócios;
consultoria profissional em negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];publicidade; publicidade[
informação, assessoria, consultoria ];captação de
patrocínio; captação de patrocínio[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria em gestão de
negócios; assessoria em gestão de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];relações
públicas; relações públicas[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão comercial ou
industrial[ informação, assessoria, consultoria
];clipping (serviços de -);clipping (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];publicidade por
qualquer meio; publicidade por qualquer meio[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: TÂNIA LEHMANN HERNANDEZ
No.902875825 19/08/2010
Tit.ACTUAL INTERIORES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07808958000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

351
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Marca: CALVET
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
espelhos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de junco; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madeira; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de móveis
Procurador: KARLA EMANUELLE DE SÁ ALMEIDA
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telecomunicação; comunicação por terminais de
computador; transmissão [emissão] de sinal de
telecomunicação por satélite
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902875868 19/08/2010
351
Tit.RSM SPORTS & MARKETING LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09023291000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NewsRoom

No.902875833 19/08/2010
100
Tit.GESSO PORTO SEGURO LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05032014000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GESSO PORTO SEGURO

CFE(4) 26.3.7; 27.5.1
NCL(9) 37 reparos (informação sobre -);informação
sobre reparos; pintura, de interior e de exterior;
assessoria, consultoria e informação em serviços de
revestimentos; reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou];construção e reparação de
obra civil
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REGS.829414932, 829414967.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902875841 19/08/2010
351
Tit.F. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10961352000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALFERRE BOLSAS E ACESSÓRIOS

No.902875906 19/08/2010
Tit.ELAINE CRISTINA DO N MESQUITA ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12071301000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PELE DE CAJÚ

CFE(4) 9.1.1; 27.5.1; 27.5.8,27.5.24-25
NCL(9) 41 agência de notícias/jornalismo (se for
elaboração de reportagens fotográficas ou
não);agência de notícias/jornalismo (se for
elaboração de reportagens fotográficas ou não)[
informação, assessoria, consultoria ];agências de
notícias; repórter (serviço de -) [agência de
notícia];repórter (serviço de -) [agência de notícia][
informação, assessoria, consultoria ];jornalismo
(reportagens);jornalismo (reportagens)[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "NewsRoom".
Procurador: TÂNIA LEHMANN HERNANDEZ

351

No.902875884 19/08/2010
351
Tit.CAMAÇARI SERVIÇOS MEDICOS ESPECIAIS
LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03138061000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GSI GESTÃO DE SAUDE INTEGRADA

CFE(4) 5.7.23; 27.5.1
NCL(9) 25 robe; roupa para ginástica; saias;
suéteres; blazers [vestuário];lingerie (fr.);pijamas;
chinelo [vestuário comum];sandálias; viseiras;
peliças; camisola; roupas de couro; túnicas; botas;
camisas; camisetas; chapéus [chapelaria];chinelos
[pantufas];cintos porta-moedas [vestuário];coletes;
baby-doll; calças; capuzes [vestuário];coletes [roupa
íntima];corpete; faixas [vestuário];lenços de pescoço;
macacões;
peles
[vestuário];cinta
[vestuário
comum];boné;bandanas; bonés; chapéus, bonés etc;
cintos
[vestuário];espartilhos;
malhas
[vestuário];calçado
esportivo;
roupa
íntima;
vestuário; calças compridas; tira (faixa) para a
cabeça; bermuda para prática de esporte; roupa de
baixo; artigos de malha [vestuário];calçados;
casacos [vestuário];jaquetas; sutiãs; bermudas;
gorros; meias; echarpe (todos incluídos nesta
classe)
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A RESSALVA
"TODOS INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA
MELHOR
ADEQUAÇÃO
À
NCL(9)
25
REIVINDICADA.
Procurador: IMPAR - AGÊNCIA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 administração de seguro-saúde;
cobertura de seguro médico para viajante [segurosaúde];comercialização
de
seguro
saúde;
assessoria, consultoria e informação sobre seguros
de saúde; plano de saúde, venda e administração;
assessoria, consultoria e informação sobre planos de
saúde; seguros de
saúde; administração de
convênio médico-hospitalar
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GESTÃO DE SAÚDE INTEGRADA".
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI

No.902875914 19/08/2010
351
Tit.EXPRUDIU PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09328419000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPRUDIU
NCL(9) 41 organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário];organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário][ informação,
assessoria, consultoria ];produção de shows;
produção de shows[ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de projetores e acessórios para
cinema; aluguel de projetores e acessórios para
cinema[ informação, assessoria, consultoria ];festas
(planejamento de -);festas (planejamento de -)[
informação, assessoria, consultoria ];boates; boates[
informação, assessoria, consultoria ];espetáculos
(serviços de -);espetáculos (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];estúdios de
gravação (serviços de -);estúdios de gravação
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio);gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços
de estúdio)[ informação, assessoria, consultoria
];apresentação
de
espetáculos
ao
vivo;

No.902875876 19/08/2010
100
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRACKING-ONE
NCL(9) 09 anti-roubo (dispositivos de alarme );aparelhos elétricos para ignição à distância;
antenas; radar; alarmes *;anti-roubo (instalações
elétricas -);aparelho de navegação por satélite;
alarme de segurança ;aparelhos de radar
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO

CFE(4) 10.3.10; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 18 mochilas; bolsas; bolsas de mão; bolsas
de viagem
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "BOLSAS E ACESSÓRIOS"
Procurador: EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM
No.902875850 19/08/2010
100
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRACKING-ONE
NCL(9) 38 serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação];aluguel
de
aparelhos
de
transmissão de mensagens; radiolocalização;
satélite (transmissão por -);transmissão de
mensagens e de imagens por meio de computador;
radiocomunicação; aluguel de equipamentos de

No.902875892 19/08/2010
100
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRACKING-ONE
NCL(9) 37 instalação e reparo de alarme antifurto;
instalação, manutenção e reparo de máquinas;
manutenção de veículos; instalação e reparo de
aparelhos elétricos; instalação e reparação de
alarme para veículo
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
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apresentação de espetáculos ao vivo[ informação,
assessoria,
consultoria
];equipamentos
para
gravação de som (aluguel de -);equipamentos para
gravação de som (aluguel de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];planejamento de festas;
planejamento de festas[ informação, assessoria,
consultoria
];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais][
informação,
assessoria,
consultoria ];espetáculos ao vivo (apresentação de );espetáculos ao vivo (apresentação de -)[
informação,
assessoria,
consultoria
];shows
(produção de -);shows (produção de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de equipamento de
áudio; aluguel de equipamento de áudio[ informação,
assessoria, consultoria ];divertimento; divertimento[
informação, assessoria, consultoria ];empresário
[organização e produção de espetáculos];empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos][
informação, assessoria, consultoria ].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902875922 19/08/2010
100
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRACKING-ONE
NCL(9) 42 instalação de software de computador;
aluguel de software de computador; elaboração
[concepção] de software de computador; estudos
para projetos técnicos; manutenção de software de
computador; hardware de computador (consultoria
em -);projeto de sistema de computadores; análise
de sistemas [informática]
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902875930 19/08/2010
100
Tit.LADO A LADO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07591059000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO LADO A LADO PELA VIDA

CFE(4) 26.4.5; 26.4.18; 27.5.1
NCL(9) 35 espaço publicitário (aluguel de );publicidade por catálogos de vendas; publicidade
por qualquer meio; comerciais de rádio; publicidade
on-line em rede de computadores; mala direta
(publicidade por -);publicidade de televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors];agências de
propaganda; agências de publicidade; aluguel de
espaço publicitário; propaganda; publicidade de
rádio; publicitário (aluguel de material -);aluguel de
material publicitário; preparação de colunas
publicitárias; atualização de material publicitário;
publicidade; comerciais de televisão
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
828257787.
Procurador: MARIA ISABEL MONTANÊS
FRANCISCO
No.902875949 19/08/2010
351
Tit.OTOCH PARTICIPAÇOES E ADMINISTRAÇÃO
LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06749683000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Otoch Imoveis
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CFE(4) 7.1.8-9; 7.1.12; 7.1.14,25
NCL(9) 37 alvenaria (serviços de -);alvenaria
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];construção e manutenção de oleoduto; construção
e manutenção de oleoduto[ informação, assessoria,
consultoria ];impermeabilização de edificações;
impermeabilização de edificações[ informação,
assessoria,
consultoria
];informação
sobre
construção;
informação
sobre
construção[
informação, assessoria, consultoria ];construção e
reparação de obra civil; construção e reparação de
obra civil[ informação, assessoria, consultoria
];construção e reparação em colocação de calha;
construção e reparação em colocação de calha[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura
predial;
assessoria, consultoria e informações sobre
montagem/construção
de
estrutura
predial[
informação,
assessoria,
consultoria
];janelas
(instalação de portas e - );janelas (instalação de
portas e - )[ informação, assessoria, consultoria
];impermeabilização
em
obra
civil;
impermeabilização em obra civil[ informação,
assessoria, consultoria ];reboco (serviços de );reboco (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];construção de fábrica; construção de
fábrica[
informação,
assessoria,
consultoria
];construção e reparação em colocação de piso;
construção e reparação em colocação de piso[
informação, assessoria, consultoria ];pedreiro
[serviços de - ];pedreiro [serviços de - ][ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de equipamento de
construção; aluguel de equipamento de construção[
informação, assessoria, consultoria ];construção de
portos;
construção
de
portos[
informação,
assessoria,
consultoria
];edificações
(impermeabilização
de
-);edificações
(impermeabilização de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];equipamento de construção (aluguel de
-);equipamento de construção (aluguel de -)[
informação, assessoria, consultoria ];pavimentação
de rua; pavimentação de rua[ informação,
assessoria, consultoria ];construção e reparação em
colocação de esquadria; construção e reparação em
colocação de esquadria[ informação, assessoria,
consultoria ];construtor (serviços de -);construtor
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria
consultoria
e
informação
em
construções; assessoria consultoria e informação em
construções[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em pintura de
prédios; assessoria, consultoria e informação em
pintura de prédios[ informação, assessoria,
consultoria ];calefação (instalação, reparo e
manutenção de equipamentos de - );calefação
(instalação, reparo e manutenção de equipamentos
de - )[ informação, assessoria, consultoria ];portas e
janelas (instalação de - );portas e janelas (instalação
de - )[ informação, assessoria, consultoria
];construção de quebra-mar; construção de quebramar[ informação, assessoria, consultoria ];demolição
de
edificações;
demolição
de
edificações[
informação, assessoria, consultoria ];montagem de
andaimes; montagem de andaimes[ informação,
assessoria, consultoria ];construção de estante para
feira, exposição e loja; construção de estante para
feira, exposição e loja[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
serviços de revestimentos; assessoria, consultoria e
informação em serviços de revestimentos[
informação, assessoria, consultoria ];instalação de

portas e janelas; instalação de portas e janelas[
informação, assessoria, consultoria ];maquete
[construção de protótipos, maquetes e miniaturas
para projetos arquitetônicos, empreendimentos
imobiliários, de acordo com projeto];maquete
[construção de protótipos, maquetes e miniaturas
para projetos arquitetônicos, empreendimentos
imobiliários, de acordo com projeto][ informação,
assessoria, consultoria ];pavimentação de estrada;
pavimentação de estrada[ informação, assessoria,
consultoria ];asfaltamento; asfaltamento[ informação,
assessoria, consultoria ];construção *;construção *[
informação,
assessoria,
consultoria
];rua
(pavimentação de -);rua (pavimentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];construção de
vedação; construção de vedação[ informação,
assessoria, consultoria ];assentamento de tijolos;
assentamento de tijolos[ informação, assessoria,
consultoria ];construção de fábricas; construção de
fábricas[ informação, consultoria ];reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte
dele,
que
se
reconstruiu
ou
reformou];reconstrução de construção [ato ou efeito
de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou][ informação, assessoria,
consultoria
];terraplanagem;
terraplanagem[
informação, consultoria ];construção civil (supervisão
de trabalhos de -);construção civil (supervisão de
trabalhos de -)[ informação, assessoria, consultoria
];isolamento (serviços de -) para edificações;
isolamento (serviços de -) para edificações[
informação, assessoria, consultoria ];supervisão de
trabalhos de construção civil; supervisão de
trabalhos
de
construção
civil[
informação,
assessoria, consultoria ];construção de porto;
construção de porto[ informação, assessoria,
consultoria ];construção e reparação em colocação
de alvenaria; construção e reparação em colocação
de alvenaria[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos
para
construção;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
aluguel
de
equipamentos
para
construção[
informação,
assessoria, consultoria ];cobertura de telhado
(serviços de -);cobertura de telhado (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];construção
(informação sobre -);construção (informação sobre )[ informação, assessoria, consultoria ];construção e
reparos de armazém; construção e reparos de
armazém[ informação, assessoria, consultoria
];aplicação de tinta e impermeabilizante; aplicação
de tinta e impermeabilizante[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
supervisão de construção; assessoria, consultoria e
informação
em
supervisão
de
construção[
informação, assessoria, consultoria ];calafetagem;
calafetagem[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'IMÓVEIS'
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902875957 19/08/2010
100
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRACKING-ONE
NCL(9) 45 bloqueio de carro por satélite;
monitorização de alarmes anti-roubo e de
segurança;
consultoria
em
segurança;
monitoramento e rastreamento de veículos e cargas,
contratação de guarda [serviços de segurança]
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902875965 19/08/2010
351
Tit.CERVEJARIA BODEBROWN LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11646758000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CERVEJARIA BODEBROWN
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meio) de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SUPERMERCADOS".
Procurador: MARIA ISABEL MONTANÊS
FRANCISCO
No.902876007 19/08/2010
004
Tit.MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA. (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08213823000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO NOVO MINERAÇÃO
CFE(4) 3.4.13; 26.1.4; 26.2.7; 27.5.1
NCL(9) 32 cerveja; malte [cerveja];cerveja de
gengibre; lúpulo (extratos de -) para fabricar cerveja;
cerveja não fermentada [mosto de cerveja]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"CERVEJARIA".
Procurador: ANA LÚCIA DE OLIVEIRA BELO
No.902875981 19/08/2010
Tit.A. M. SOUSA MOVEIS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10342136000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EURO ART MÓVEIS

CFE(4) 6.19.1; 27.5.1
NCL(9) 36 administração financeira; assessoria,
consultoria e informação na área econômicofinanceira; participação em outras sociedades
empresárias, como sócia, acionista ou quotista
[serviços financeiros].
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DE
SERVIÇOS.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902876040 19/08/2010
004
Tit.MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA. (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08213823000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO NOVO MINERAÇÃO

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de madeira
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MÓVEIS".
Procurador: CAPITAL MARCAS E PATENTES LTDA

CFE(4) 6.19.1; 27.5.1
NCL(9) 35 importação-exportação (agências de );comércio (através de qualquer meio) de minérios;
comercialização de minérios de qualquer natureza;
importação de bens e produtos ligados à atividade
principal da empresa (exploração, prospecção,
industrialização e comercialização de minérios de
qualquer natureza); exportação de bens e produtos
ligados à atividade principal da empresa (exploração,
prospecção, industrialização e comercialização de
minérios de qualquer natureza).
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DE
SERVIÇOS.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902876023 19/08/2010
Tit.MARCIO NISHIDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07994317880
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

351

CFE(4) 6.19.1; 27.5.1
NCL(9) 37 mineração; extração mineral; exploração
de minérios de qualquer natureza; exploração de
jazidas minerais em todo território nacional;
aproveitamento de jazidas minerais em todo território
nacional.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DE
SERVIÇOS.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902876058 19/08/2010
004
Tit.MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA. (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08213823000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO NOVO MINERAÇÃO

No.902875990 19/08/2010
351
Tit.SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44008001000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUB DE CAMPO SUPERMERCADOS

CFE(4) 5.3.11; 5.3.13; 5.3.16; 26.1.3
NCL(9) 30 café solúvel; café não torrado; café em
grão; café em pó;café.
Procurador: MARIA ISABEL MONTANÊS
FRANCISCO

CFE(4) 27.5.1-2
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes; comércio (através de qualquer meio)
de produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de barbear;
comércio (através de qualquer meio) de material de
limpeza; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para animais; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho; comércio (através de qualquer meio) de
dentifrícios; comércio (através de qualquer meio) de
sabões; comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para bebês; comércio (através de qualquer

No.902876031 19/08/2010
004
Tit.MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA. (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08213823000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO NOVO MINERAÇÃO

CFE(4) 6.19.1; 27.5.1
NCL(9) 40 usinagem [operação mecânica pela qual
se dá forma à matéria-prima], transformação,
beneficiamento e tratamento; industrialização de
minérios de qualquer natureza.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DE
SERVIÇOS.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902876066 19/08/2010
004
Tit.MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA. (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08213823000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO NOVO MINERAÇÃO
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CFE(4) 6.19.1; 27.5.1
NCL(9) 42 prospecções geológicas; prospecção de
minérios de qualquer natureza.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DE
SERVIÇOS.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902876090 19/08/2010
351
Tit.EMPORIO HELENA COMERCIO DE BEBIDAS E
ALIMENTOS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11833471000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EH EMPÓRIO HELENA

(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de matérias para calafetar, vedar e isolar;
comércio (através de qualquer meio) de tubos
rígidos não metálicos para a construção; comércio
(através de qualquer meio) de ferramentas manuais;
comércio (através de qualquer meio) de matérias
tintoriais; comércio (através de qualquer meio) de
tubos metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madeira; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de distribuição de água;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de instalações sanitárias; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de minérios
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.902876112 19/08/2010
Tit.LM FERREIRA DE CARVALHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11267619000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JHONNY PET

351

geladas;
vidros
[recipientes];compoteira;
bomboneiras; batedores não elétricos; jarras de
vidro; rolos para massa [domésticos];utensílios para
cozinha; recipiente de vidro; cortadores de massa;
bacias [tigelas];bandejas; bases para pratos
[utensílios
de
mesa];batedeiras
[coqueteleiras];espátulas
[utensílios
de
cozinha];espremedores de frutas não elétricos, para
uso doméstico; formas de cozinha; formas [utensílios
de cozinha];recipientes de vidro; tigelas de vidro;
raspador [utensílio doméstico];amassadeira não
elétrica para uso doméstico ;batedor de coquetel
[utensílio manual];colheres para misturar [utensílios
de cozinha];bacias [recipientes];filtros para uso
doméstico; formas para bolos; formas para gelo;
luvas para uso doméstico; recipientes para cozinha;
vidro pintado; amassadeira para uso doméstico
;biscoiteira; coqueteleiras; espetos de metal para
cozinha; moinhos manuais para uso doméstico;
potes;
raladores
[utensílios
de
uso
doméstico];tampas de vidro; batedeira manual [de
propulsão muscular];cristais [vidraçaria];aparelhos e
máquinas não elétricos para polir, para uso
doméstico; bandejas de papel para uso doméstico;
sorveteira não elétrica de uso doméstico; funis;
misturadores não elétricos para uso doméstico;
peneiras [utensílios de uso doméstico];sacos de
confeiteiros; trituradores domésticos não elétricos;
espumadeira ou escumadeira [exceto parte do
faqueiro]
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902876147 19/08/2010
Tit.EDSON COSTA E SILVA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09313637000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DATAGED

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para fumantes; comércio (através
de qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EMPÓRIO".
Procurador: MARIA ISABEL MONTANÊS
FRANCISCO
No.902876104 19/08/2010
Tit.HR COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04891942000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIBON

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de asfalto, piche e betume; comércio (através
de qualquer meio) de metais comuns e suas ligas;
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos
manuais
(propulsão
muscular);comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de tubos
flexíveis não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio

351

CFE(4) 3.6.3; 27.5.1
NCL(9) 44 criação de animais; higiene animal
[toalete animal];clínica veterinária; coleta, em
domicílio, de material para análise clínica
médica/veterinária; toalete de animais de estimação;
toalete de animais; veterinária (assistência );vacinação de animal a domicílio; estética para
animal [toalete animal]
Procurador: CAPITAL MARCAS E PATENTES LTDA
No.902876120 19/08/2010
241
Tit.DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04387240000141
*PEDS.901086746, 901088250, 901088528,
901088714, 901291161
Procurador: CLÁUDIO SAMPAIO PORTELA
No.902876139 19/08/2010
351
Tit.PARAÍSO DOS CONFEITEIROS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09462323000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GALLIZZI SÃO PAULO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 42 conversão de dados e documentos de
suporte físico para suporte eletrônico; análise de
sistemas [informática];assistência técnica em
software; escaneamento; análise e processamento
de dados [serviço de informática];assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação; projeto de sistema de computadores;
atualização de software de computador; duplicação
de programas de computador; manutenção de
software de computador; digitalização; assessoria,
consultoria e informação em software; instalação de
software de computador; planejamento, confecção,
manutenção e atualização de páginas eletrônicas
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902876155 19/08/2010
Tit.INSTITUTO ESPERANSAP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12230044000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPERANSAP

CFE(4) 1.1.1; 26.2.5; 26.11.2
NCL(9) 21 recipientes para cozinha ou uso
doméstico; utensílios de uso doméstico; utensílios
não elétricos para cozinhar; escorredor [utensílio
doméstico];concha [acessórios de mesa];cortadores
de biscoito; bandejas para uso doméstico; geleiras
portáteis, não elétricas; utensílios para mesa;
descascador de legume [utensílio doméstico];caixas
de vidro; cestos para uso doméstico; batedores não
elétricos, para uso doméstico; espátulas para tortas;
recipientes metálicos para fazer sorvetes e bebidas

351
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "completa saúde centro de
especialidades".
Procurador: SELMA DE SOUZA RIBEIRO
No.902876210 19/08/2010
100
Tit.LANCHONETE DAN DOG LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02469785000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DAN DOG

CFE(4) 26.11.25; 27.5.1
NCL(9)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -);museus (provimento de
instalações
para
-)
[apresentações
e
exposições];organização
e
apresentação
de
seminários; curso de ciências ocultas; curso de
idioma; assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento
[lazer];psicotécnico; teste, exame e prova para
orientação
vocacional;
psicotécnicos
(testes,
exames, provas) para orientação vocacional;
universidade [serviço de educação];serviços de
educação, prestados a título de assistência social;
serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento; educação
(informações sobre -) [instrução];educação religiosa;
entretenimento [lazer] (informações sobre );espetáculos (serviços de -);exames pedagógicos
[avaliação];oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento];organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento];treinamento prático
[demonstração];assessoria, consultoria e informação
ensino; colóquios (organização e apresentação de );competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];competições
desportivas
(organização de -);cursos por correspondência;
orientação vocacional; recreação (informações sobre
-);promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];educação
(serviços
de
);educação física; informações sobre entretenimento
[lazer];organização de competições desportivas;
recreação (provimento de instalações para );simpósios (organização e apresentação de );vocacional (orientação -);empresário [organização
e produção de espetáculos];desportivos (serviços de
acampamentos -);escolas em regime de internato;
informações sobre recreação; organização e
apresentação
de
conferências;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino];história
[ensino
de
];apresentação de espetáculos ao vivo; aulas de
ginástica; ensino (serviços de -);espetáculos ao vivo
(apresentação de -);exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
seminários (organização e apresentação de -);curso
técnico de formação; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
apresentação de cursos, treinamentos, palestras e
seminários;
entretenimento;
organização
de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];cerimonial de eventos (serviços relativos
ao -);congressos (organização e apresentação de );informações sobre educação [instrução];instrução
(serviços de -);organização e apresentação de
simpósios;
prático
(treinamento
-)
[demonstração];cursos livres [ensino];assessoria,
consultoria
e
informação
em
educação
[instrução];serviços de lazer e entretenimento,
prestados a título de assistência social
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902876171 19/08/2010
Tit.M. N. SOUZA DA SILVA ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10477805000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MIX TURISMO

351

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 39 guia de turismo; locação de automóveis;
agente de viagem; reservas para viagens;
organização de excursões; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TURISMO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902876198 19/08/2010
100
Tit.ANDRÉA LEAL SALGADO DE SOUZA BUGARIB
BATISTA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15184474811
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IN HOUSE DESIGNERS DE INTERIORES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 decoração de interiores; decoração de
interiores[ informação, assessoria, consultoria
];interiores (decoração de -);interiores (decoração de
-)[ informação, assessoria, consultoria ]
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: FERRARO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
No.902876201 19/08/2010
351
Tit.CENTRO DE ESPECIALIDADE DE TERAPIA
HOLISTICA COMPLETA SAUDE LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07846655000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: completa saúde centro de especialidades

CFE(4) 26.7.1
NCL(9) 44 clínicas médicas; clínicas médicas[
assessoria, consultoria ];saúde (serviços de -);saúde
(serviços de -)[ assessoria, consultoria ];médicas
(clínicas -);médicas (clínicas -)[ assessoria,
consultoria ];assistência médica; assistência médica[
assessoria, consultoria ];fisioterapia; fisioterapia[
assessoria, consultoria ];estética facial e corporal;
estética facial e corporal[ assessoria, consultoria
];serviços de saúde em spa; serviços de saúde em
spa[ assessoria, consultoria ];nutricionista [serviço de
-];nutricionista [serviço de -][ assessoria, consultoria ]

CFE(4) 3.1.8; 16.1.11; 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 43 restaurantes; assessoria, consultoria e
informação técnica em serviço de alimentação;
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante; lanchonetes
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI, REG.:
901259411.
Procurador: CAPITAL MARCAS E PATENTES LTDA
No.902876236 19/08/2010
351
Tit.EXPRUDIU PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09328419000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPRUDIU
NCL(9) 35 publicidade; publicidade[ informação,
assessoria, consultoria ];artistas (agenciamento de );artistas (agenciamento de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];agências de publicidade;
agências de publicidade[ informação, assessoria,
consultoria ];obra artística, agenciamento, gestão e
intermediação; obra artística, agenciamento, gestão
e intermediação[ informação, assessoria, consultoria
];agenciamento de artistas; agenciamento de
artistas[ informação, assessoria, consultoria ].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902876260 19/08/2010
Tit.J CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04398251000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: YUBI

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
32
suco
de
fruta;
refrigerante
[bebida];bebidas não-alcoólicas
Procurador: RUBEM DOS SANTOS QUERIDO
No.902876279 19/08/2010
100
Tit.GALLIANI ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11717382000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GALLIANI ASSESSORIA CONTÁBIL
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CFE(4) 24.17.25; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 35 contabilidade
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
902140094.
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE
No.902876287 19/08/2010
100
Tit.INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E
RESPONSABILIDADE SOCIAL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02460809000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Sustainability Global Forum
NCL(9) 35 agenciamento de artistas; assessoria em
gestão de negócios; assessoria em gestão de
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];compilação de informação para bancos de dados
de computador; compilação de informação para
bancos de dados de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];negócios (assessoria em
gestão de -);negócios (assessoria em gestão de -)[
informação, assessoria, consultoria ];negócios
(consultoria em gestão de -);negócios (consultoria
em gestão de -)[ informação, assessoria, consultoria
];negócios (levantamentos de informações de );negócios (levantamentos de informações de -)[
informação, assessoria, consultoria ];agenciamento
de mão-de-obra; agenciamento de mão-de-obra[
informação, assessoria, consultoria ];anúncio;
anúncio[
informação,
assessoria,
consultoria
];programa
de
qualidade
total
[gestão
empresarial];programa de qualidade total [gestão
empresarial][ informação, assessoria, consultoria
];avaliações de negócios; avaliações de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];consultoria em
organização
de
negócios;
consultoria
em
organização de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];econômicas (previsões -);econômicas
(previsões -)[ informação, assessoria, consultoria
];especialistas em eficiência; especialistas em
eficiência[ informação, assessoria, consultoria
];feiras (organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários[ informação, assessoria,
consultoria ];previsões econômicas; previsões
econômicas[ informação, assessoria, consultoria
];sistematização de informações em bancos de
dados
de
computador;
sistematização
de
informações em bancos de dados de computador[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria em
gestão comercial ou industrial; assessoria em gestão
comercial ou industrial[ informação, assessoria,
consultoria ];consultoria profissional em negócios;
consultoria profissional em negócios[ informação,
assessoria,
consultoria
];levantamentos
de
informações de negócios; levantamentos de
informações de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];pesquisa em negócios; pesquisa em
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisa de dados em arquivos de computador para
terceiros; assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisa de dados em arquivos de computador para
terceiros[ informação, assessoria, consultoria
];organização e administração de empresa;
organização
e
administração
de
empresa[
informação, assessoria, consultoria ];ouvidoria;
ouvidoria[ informação, assessoria, consultoria
];comercial ou industrial (assessoria em gestão );comercial ou industrial (assessoria em gestão -)[
informação, assessoria, consultoria ];negócios
(informações de -);negócios (informações de -)[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisa de
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dados em arquivos de computador [para
terceiros];pesquisa de dados em arquivos de
computador [para terceiros][ informação, assessoria,
consultoria ];relações públicas; relações públicas[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação empresarial; assessoria,
consultoria e informação empresarial[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
sobre organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; assessoria, consultoria e informação
sobre organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas de opinião; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião[ informação,
assessoria, consultoria ];estatísticas (compilações
de- );estatísticas (compilações de- )[ informação,
assessoria, consultoria ];exposições (organização de
-) para fins comerciais ou publicitários; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários[ informação, assessoria, consultoria
];informações de negócios; informações de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];negócios
(consultoria em gestão e organização de -);negócios
(consultoria em gestão e organização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial];assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial][ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios e comercialização de produtos
sob contrato de franquia[ informação, assessoria,
consultoria ];implantação de programa de controle de
qualidade; implantação de programa de controle de
qualidade[ informação, assessoria, consultoria
];bancos de dados de computador (sistematização
de informações em -);bancos de dados de
computador (sistematização de informações em -)[
informação, assessoria, consultoria ];informação
comercial (agências de -);informação comercial
(agências de -)[ informação, assessoria, consultoria
];negócios (avaliações de -);negócios (avaliações de
-)[ informação, assessoria, consultoria ];opinião
(pesquisas de -);opinião (pesquisas de -)[
informação, assessoria, consultoria ];organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários[ informação, assessoria, consultoria
];administração comercial; administração comercial[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em investigações,
avaliações e pesquisas em negócios; assessoria,
consultoria e informação em investigações,
avaliações e pesquisas em negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações estatísticas; assessoria, consultoria e
informações estatísticas[ informação, assessoria,
consultoria
];levantamento
mercadológico;
levantamento
mercadológico[
informação,
assessoria, consultoria ];pesquisa de mercado;
pesquisa de mercado[ informação, assessoria,
consultoria ];bancos de dados de computador
(compilação de informação em -);bancos de dados
de computador (compilação de informação em -)[
informação,
assessoria,
consultoria
];gestão
(consultoria em -) de negócios; gestão (consultoria
em -) de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];negócios (consultoria profissional em );negócios
(consultoria
profissional
em
-)[
informação, assessoria, consultoria ];administração

de empresa; administração de empresa[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação
sobre
assuntos
governamentais;
assessoria, consultoria e informação sobre assuntos
governamentais[ informação, assessoria, consultoria
];compilações de estatísticas; compilações de
estatísticas[ informação, assessoria, consultoria
];gestão pública/privada; gestão pública/privada[
informação, assessoria, consultoria ];industrial ou
comercial (assessoria em gestão -);industrial ou
comercial (assessoria em gestão -)[ informação,
assessoria, consultoria ];organização de exposições
para fins comerciais ou publicitários; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisas de
opinião; pesquisas de opinião[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador; assessoria,
consultoria e informação em compilação de
informações em bancos de dados de computador[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista[ informação,
assessoria, consultoria ];estudos e pareceres
pertinentes à macro e microeconomia, serviços estes
prestados com fins de assessoria na gestão de
negócios e operação de uma empresa comercial;
estudos e pareceres pertinentes à macro e
microeconomia, serviços estes prestados com fins
de assessoria na gestão de negócios e operação de
uma empresa comercial[ informação, assessoria,
consultoria ]
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: LUIZ ROCCO FILHO
No.902876295 19/08/2010
Tit.V. J. DE O. PESSAN - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04565227000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIOALLERGIC

351

CFE(4) 5.5.21; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 35 drogaria [comércio];comércio (através de
qualquer meio) de preparações farmacêuticas
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR
No.902876317 19/08/2010
351
Tit.EMPORIO A COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10776606000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPORIO A BEBIDAS

CFE(4) 27.5.1,27.5.3-4; 27.5.8
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NCL(9)
35
promoção
de
vendas
[para
terceiros];gestão de franquia; compras para terceiros
(serviços de -) [compra de produtos e serviços para
outras empresas];comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas;
representação comercial; comércio (através de
qualquer meio) de gelo; comércio (através de
qualquer meio) de tabaco; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; franchising
[sistema pelo qual empresa detentora de uma marca
registrada, processo patenteado de produção ou
direitos similares concede a outras empresas licença
de utilização dessas marcas ou processos, sob
certas condições - administração de negócios]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EMPÓRIO", "A" E "BEBIDAS",
ISOLADAMENTE.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902876325 19/08/2010
Tit.CATIANA BEZERRA CAMPOS (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11995436000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIA OPEN

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 roupas de banho; roupas de imitação
couro; sungas; toucas de banho; túnicas; turbantes;
capuzes
[vestuário];faixas
[vestuário];gorros;
jaquetas; ligas; ligas de meias; lingerie (fr.);tira
(faixa) para a cabeça; baby-doll; sáris; banho
(calções
de
-);blazers
[vestuário];chapéus
[chapelaria];coletes; espartilhos; faixas para a
cabeça [vestuário];ginástica (roupa para -)
[colante];macacões;
malhas
[vestuário];meiascalças; robe; roupa íntima; roupas de couro;
uniformes; véus [vestuário];bandanas; biqueiras;
calções de banho [sungas];camisas; casacos
[vestuário];cintos [vestuário];luvas sem dedos;
peliças; calçado esportivo; punhos de camisa;
suéteres; suspensórios; togas; banho (roupas de );cintas
[roupa
íntima];combinações
[vestuário];íntima (roupa -);luvas [vestuário];meias;
biquíni; maiô;roupões de banho; ternos; armações
de chapéus; banho (toucas de -);botas *;calças;
camisetas; capotes; ceroulas; couro (roupas de );calção para banho; roupa de baixo; roupa para
ginástica [colante];saias; trajes de banho; vestuário
*;calçados *;combinação [roupa íntima];corpete;
cuecas; calçado para uso profissional; bermuda para
prática de esporte; praia (roupas de -);roupa para
ginástica;
trajes;
artigos
de
malha
[vestuário];calçados de madeira; calças compridas;
coletes [roupa íntima];couro (roupas de imitação de );gravatas;
jérseis
[vestuário];paletós;
peles
[vestuário];quimono
[vestuário];camisola;
boné;roupas
de
fantasia;
sobretudos
[vestuário];sutiãs; toucas de natação; banho
(roupões de -);bermudas; bonés; cachecóis;
calçados em geral *;cartolas; chapéus, bonés etc;
chinelos [pantufas];confeccionado (vestuário );fantasia (roupas de -);pijamas; canga
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO
No.902876341 19/08/2010
351
Tit.RENATO ROSSETTI MARTINS DE OLIVEIRA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11344475000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LANIKAI TIKI BAR

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 43 assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; assessoria, consultoria e
informações
sobre
restaurante[
informação,
assessoria,
consultoria
];churrascaria
[restaurante];churrascaria [restaurante][ informação,
assessoria, consultoria ];auto-serviço (restaurantes
de -);auto-serviço (restaurantes de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];bufê (serviço de -);bufê
(serviço de -)[ informação, assessoria, consultoria
];restaurantes; restaurantes[ informação, assessoria,
consultoria ];alimentação natural, macrobiótica
[preparação
de
alimentos
para
consumo];alimentação
natural,
macrobiótica
[preparação
de
alimentos
para
consumo][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação relativa à produção de
alimento; assessoria, consultoria e informação
relativa à produção de alimento[ informação,
assessoria, consultoria ];cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação];cestas
de café da manhã (fornecimento de -) [serviços de
alimentação][ informação, assessoria, consultoria
];lanchonetes; lanchonetes[ informação, assessoria,
consultoria
];restaurantes
de
auto-serviço;
restaurantes
de
auto-serviço[
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria consultoria e
informação em culinária; assessoria consultoria e
informação em culinária[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
técnica em serviço de alimentação; assessoria,
consultoria e informação técnica em serviço de
alimentação[ informação, assessoria, consultoria
];bar (serviços de -);bar (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];cafeterias; cafeterias[
informação, assessoria, consultoria ];cyber-café
[restaurante];cyber-café [restaurante][ informação,
assessoria, consultoria ];cafés [bares];cafés [bares][
informação, assessoria, consultoria ];cantinas;
cantinas[ informação, assessoria, consultoria
];aconselhamento relativo a receitas culinárias;
aconselhamento relativo a receitas culinárias[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em culinária; assessoria,
consultoria e informação em culinária[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BAR".
Procurador: LUIZ CLAUDIO DE MAGALHÃES
No.902876350 19/08/2010
351
Tit.IDEAFIXA SERVIÇOS COLABORATIVOS LTDA.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11111016000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IDEAFIXA

CFE(4) 27.5.1

NCL(9) 41 publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos[ informação, assessoria, consultoria
];entretenimento;
entretenimento[
informação,
assessoria, consultoria ];exposições (organização de
-) para fins culturais ou educativos; exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos[
informação, assessoria, consultoria ];provimento de
serviços para publicação eletrônica on-line [não
downloadable];provimento
de
serviços
para
publicação eletrônica on-line [não downloadable][
informação, assessoria, consultoria ];fotografia;
fotografia[ informação, assessoria, consultoria
];publicação
de
textos
[exceto
para
publicidade];publicação de textos [exceto para
publicidade][ informação, assessoria, consultoria
];organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização de exposições para fins
culturais ou educativos[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais[ informação, assessoria, consultoria
];educação
(informações
sobre
-)
[instrução];educação
(informações
sobre
-)
[instrução][ informação, assessoria, consultoria
];textos
(publicação
de
-)
[exceto
para
publicidade];textos (publicação de -) [exceto para
publicidade][ informação, consultoria ];educação
(serviços de -);educação (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em edição; assessoria, consultoria e
informação em edição[ informação, assessoria,
consultoria
];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais][
informação,
assessoria,
consultoria ]
Procurador: MERCAP MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902876368 19/08/2010
351
Tit.DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04387240000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOCANTINS

CFE(4) 27.1.1; 27.3.1; 27.5.1
NCL(9) 31 batatas frescas; cocos; lentilhas frescas;
peixes (ovas de -);pimentões [planta];trigo; tomate
fresco; pepino fresco; quiabo [fresco];verdura in
natura; carambola fresca; abacate fresco; milho in
natura; agrião fresco; alcachofra fresca; abóboras;
amêndoas [frutas];azeitonas frescas; castanhas;
chicória [salada];grãos [cereais];nabo [fresco];palmito
(fresco);caqui fresco; couve-flor [fresca];araçá [fruto
do
araçazeiro,
produto
fresco];manjerona;
amendoins [frutos];arroz não processado; cana-deaçúcar; centeio; cogumelos frescos; cola (noz de );laranjas;
cenoura
fresca;
salsa
[erva
fresca];coentro; bertalha fresca; alface; avelãs;
beterraba; cascas de coco; cereais em grãos, não
processados; cevada *;grãos [sementes];abacaxi
fresco; bacuri [fruto grande e carnoso; bacurizeiro,
ibacurupari - produto in natura];bagas, frutas frescas;
coco (cascas de -);ervilhas frescas; frutas frescas;
limões; couve [fresca];caju fresco; aveia em grão;
alho-poró;castanhas
frescas;
frutos
cítricos;
hortaliças frescas; milho; grão-de-bico; feijão [grão,
produto agrícola in natura];repolho [fresco];aveia;
cebolas frescas; ervas para consumo humano ou
animal; uvas frescas; rúcula [fresca];sálvia [erva
fresca];xaxim; acelga fresca; ameixa [produto
fresco];berinjela fresca; soja [fresca] ;ervas frescas;
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NCL(9) 37 instalação e reparo de alarme antifurto;
instalação e reparo de aparelhos elétricos;
instalação, manutenção e reparo de máquinas;
manutenção de veículos; instalação e reparação de
alarme para veículo
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO

frutas, verduras e legumes frescos; pepinos; legume
fresco; noz [in natura];rabanete [produto fresco, in
natura];cacau em grão; aipim fresco; aspargo
[produto fresco];manjericão
Procurador: CLÁUDIO SAMPAIO PORTELA
No.902876376 19/08/2010
351
Tit.BPF BAR E RESTAURANTE LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02636673000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BUBBLE BAR BAZZAR
NCL(9) 43 churrascaria [restaurante];cafeterias;
lanchonetes; bar (serviços de -);restaurantes
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"BAR".
Procurador: RUBEM DOS SANTOS QUERIDO
No.902876384 19/08/2010
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AUTOTRAC ONE

351

CFE(4) 16.1.1; 26.1.6; 27.1.1
NCL(9) 09 antenas; anti-roubo (instalações elétricas
-);alarmes *;anti-roubo (dispositivos de alarme );aparelhos de radar; aparelho de navegação por
satélite; radar; alarme de segurança ;aparelhos
elétricos para ignição à distância
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902876406 19/08/2010
351
Tit.RICARDO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09117997000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECONOMAXX ENGENHARIA ELÉTRICA

CFE(4) 26.1.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 35 representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENGENHARIA ELÉTRICA".
Procurador: CAPITAL MARCAS E PATENTES LTDA

No.902876465 19/08/2010
Tit.PAULO HONORIO FERREIRA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03612267990
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORMIGUIDOS

CFE(4) 7.1.8-9; 7.1.12; 7.1.14,25
NCL(9) 42 construção (desenho de plantas para );construção (desenho de plantas para -)[
informação, assessoria, consultoria ];criação e
projeto de planta para construção; criação e projeto
de planta para construção[ informação, assessoria,
consultoria ];projeto de engenharia de qualquer
natureza; projeto de engenharia de qualquer
natureza[ informação, assessoria, consultoria
];consultoria em arquitetura; consultoria em
arquitetura[ informação, assessoria, consultoria
];desenho de plantas para construção; desenho de
plantas para construção[ informação, assessoria,
consultoria ];estudos para projetos técnicos; estudos
para projetos técnicos[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia; assessoria, consultoria e
informações
sobre
engenharia[
informação,
assessoria, consultoria ];cálculo e dimensionamento
na área de engenharia; cálculo e dimensionamento
na área de engenharia[ informação, assessoria,
consultoria ];engenharia civil [projeto de ];engenharia civil [projeto de -][ informação,
assessoria,
consultoria
];maquete
eletrônica;
maquete
eletrônica[
assessoria,
consultoria
];engenharia; engenharia[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre arquitetura; assessoria, consultoria e
informações
sobre
arquitetura[
informação,
assessoria, consultoria ];projetos técnicos (estudos
para -);projetos técnicos (estudos para -)[
informação, assessoria, consultoria ];projeto de
arquitetura; projeto de arquitetura[ informação,
assessoria, consultoria ];perícia técnica na área de
engenharia; perícia técnica na área de engenharia[
informação, assessoria, consultoria ];maquetes e
protótipos [concepção e projetos de -];maquetes e
protótipos [concepção e projetos de -][ informação,
assessoria, consultoria ];perícia técnica na área de
arquitetura; perícia técnica na área de arquitetura[
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
projetos arquitetônicos de casas populares,
prestados a título de assistência social; serviços de
projetos arquitetônicos de casas populares,
prestados a título de assistência social[ informação,
assessoria, consultoria ];arquitetura; arquitetura[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'IMÓVEIS'
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902876422 19/08/2010
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC ONE

No.902876414 19/08/2010
351
Tit.OTOCH PARTICIPAÇOES E ADMINISTRAÇÃO
LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06749683000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Otoch Imoveis

CFE(4) 16.1.1; 26.1.6; 27.1.1

351

CFE(4) 3.13.16; 27.5.1
NCL(9) 42 desenho artístico
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902876490 19/08/2010
Tit.TAYENE AIRES SILVA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08912791000138
*PED. 826196748.
Procurador: O PRÓPRIO.

241

No.902876503 19/08/2010
351
Tit.UNIODONTO DE CURITIBA - COOPERATIVA
ODONTOLÓGICA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78738101000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UNIOWEB

CFE(4) 1.5.15; 24.15.1; 27.5.1
NCL(9) 09 programas operacionais para computador
[gravados];software para jogo e entretenimento
[programa de computador];computador (programas
operacionais para -) [gravados]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO
MAPA DAS AMÉRICAS.
Procurador: ROCHA MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

351
No.902876520 19/08/2010
351
Tit.EKOREVERSE PROCESSOS INDUSTRIAIS
LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78082005000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EKOREVERSE
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CFE(4) 24.15.15; 27.5.1
NCL(9) 16 porta-talão de cheques; sacos de lixo, de
papel ou plástico; estojos para desenho; clipes para
papel; capa plástica para encadernação ou para
disco; plástico bolha [para embalagem ou
empacotamento];réguas para desenhar; réguas
quadradas; suportes para canetas e lápis; descanso
para copos de cerveja; estojos para canetas; apagar
(moldes para -);porta-canetas; decalques; estojos
para moldes; passaporte (porta -);transparências
[papelaria];sacos [invólucros, sacolas] para embalar,
de papel ou plástico; estojos para artigos de
escrever [material de escritório];suportes de livros;
pastas
[papelaria];adesivo
[material
de
escritório];bandejas para ordenar e contar dinheiro;
dinheiro (prendedores para -);sacos para cozinhar
em forno microondas; filme de polietileno [para
embalar ou embrulhar];descansos de mão para
pintores; encadernações; clipes para canetas;
estojos para escrever; pastas de arquivo; filme
plástico para embrulhar; fita adesiva (porta -)
[material de escritório];fitas auto-adesivas [para
papelaria ou uso doméstico]
Procurador: ALCION BUBNIAK
No.902876538 19/08/2010
351
Tit.SCT SOLUTIONS CONSULTORIA TRIBUTARIA
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10202077000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TAX ADVISER

CFE(4) 26.11.9; 27.5.1
NCL(9) 42 consultoria em hardware de computador[
consultoria ];conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física][ assessoria
];hospedagem de web sites; assessoria, consultoria
e informação em software; software de computador
(atualização de -)[ assessoria ];armazenagem
eletrônica de dados; software de computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
assessoria,
consultoria ];fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros);aluguel de software de computador[
assessoria, consultoria ];dados (recuperação de -)
[informática];serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática];assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação; software de computador (aluguel de );hardware de computador (consultoria em -)[
assessoria
];programação
de
computador
[informática][ assessoria ];recuperação de dados
[informática];análise de sistemas [informática][
assessoria ];projeto de sistema de computadores;
computadores (projeto de sistema de -);atualização
de informação em banco de dados de computador
[serviço de informática];software de computador
(instalação de -);sites de busca [fornecimento de
mecanismos de busca na internet];instalação de
software de computador[ assessoria, consultoria
];software de computador (manutenção de -);projeto
de sistema de computador[ assessoria ];conversão
de dados e documentos de suporte físico para
suporte eletrônico[ assessoria ];manutenção de
software de computador; assistência técnica em
software
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "TAX ADVISER"
Procurador: PABLO MARCUS VICTOR DE
ANDRADE
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No.902876546 19/08/2010
351
Tit.UNIODONTO DE CURITIBA - COOPERATIVA
ODONTOLÓGICA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78738101000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UNIONEWS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 jornais; impressas (publicações
);escrever (artigos para -)
Procurador: ROCHA MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

-

No.902876554 19/08/2010
351
Tit.OTOCH PARTICIPAÇOES E ADMINISTRAÇÃO
LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06749683000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Otoch Empreendimentos

CFE(4) 7.1.8,7.1.11-12; 7.1.24-25
NCL(9) 37 construção de portos; construção de
portos[
informação,
assessoria,
consultoria
];pavimentação de rua; pavimentação de rua[
informação, assessoria, consultoria ];construção de
porto; construção de porto[ informação, assessoria,
consultoria ];construção e reparação em colocação
de esquadria; construção e reparação em colocação
de esquadria[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em serviços
de revestimentos; assessoria, consultoria e
informação em serviços de revestimentos[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção; assessoria, consultoria e informação em
supervisão de construção[ informação, assessoria,
consultoria ];calefação (instalação, reparo e
manutenção de equipamentos de - );calefação
(instalação, reparo e manutenção de equipamentos
de - )[ informação, consultoria ];pedreiro [serviços de
- ];pedreiro [serviços de - ][ informação, assessoria,
consultoria ];construção *;construção *[ informação,
assessoria, consultoria ];construção de quebra-mar;
construção de quebra-mar[ informação, assessoria,
consultoria
];rua
(pavimentação
de
-);rua
(pavimentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];construtor (serviços de -);construtor
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria
consultoria
e
informação
em
construções; assessoria consultoria e informação em
construções[ informação, assessoria, consultoria
];alvenaria (serviços de -);alvenaria (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];construção de
fábricas; construção de fábricas[ informação,
assessoria, consultoria ];equipamento de construção
(aluguel de -);equipamento de construção (aluguel
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];montagem de estandes de feira de exposições e
lojas; montagem de estandes de feira de exposições

e lojas[ informação, assessoria, consultoria
];supervisão de trabalhos de construção civil;
supervisão de trabalhos de construção civil[
informação, assessoria, consultoria ];construção e
reparação de obra civil; construção e reparação de
obra civil[ informação, assessoria, consultoria
];informação sobre construção; informação sobre
construção[ informação, assessoria, consultoria
];construção de fábrica; construção de fábrica[
informação, assessoria, consultoria ];portas e janelas
(instalação de - );portas e janelas (instalação de - )[
informação,
assessoria,
consultoria
];janelas
(instalação de portas e - );janelas (instalação de
portas e - )[ informação, assessoria, consultoria
];impermeabilização
em
obra
civil;
impermeabilização em obra civil[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de equipamento de
construção; aluguel de equipamento de construção[
informação, assessoria, consultoria ];assentamento
de tijolos; assentamento de tijolos[ informação,
assessoria, consultoria ];construção (informação
sobre
-);construção
(informação
sobre
-)[
informação, assessoria, consultoria ];demolição de
edificações; demolição de edificações[ informação,
assessoria, consultoria ];construção de vedação;
construção de vedação[ informação, assessoria,
consultoria ];construção e reparação em colocação
de alvenaria; construção e reparação em colocação
de alvenaria[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos
para
construção;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
aluguel
de
equipamentos
para
construção[
informação,
assessoria, consultoria ];calafetagem; calafetagem[
informação, assessoria, consultoria ];conservação,
limpeza
e
conserto
de
peles
[de
animais];conservação, limpeza e conserto de peles
[de animais][ informação, assessoria, consultoria
];impermeabilização
de
edificações;
impermeabilização de edificações[ informação,
assessoria, consultoria ];pintura, de interior e de
exterior; pintura, de interior e de exterior[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de isolamento para
edificações; serviços de isolamento para edificações[
informação, assessoria, consultoria ];construção de
estante para feira, exposição e loja; construção de
estante para feira, exposição e loja[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em pintura de prédios; assessoria,
consultoria e informação em pintura de prédios[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura
predial;
assessoria, consultoria e informações sobre
montagem/construção
de
estrutura
predial[
informação, assessoria, consultoria ];reconstrução
de construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício,
ou
parte
dele,
que
se
reconstruiu
ou
reformou];reconstrução de construção [ato ou efeito
de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou][ informação, assessoria,
consultoria ];instalação de portas e janelas;
instalação de portas e janelas[ informação,
assessoria, consultoria ];construção civil (supervisão
de trabalhos de -);construção civil (supervisão de
trabalhos de -)[ informação, assessoria, consultoria
];edificações (impermeabilização de -);edificações
(impermeabilização de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];reboco (serviços de -);reboco (serviços
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];construção e reparos de armazém; construção e
reparos de armazém[ informação, assessoria,
consultoria ];montagem de andaimes; montagem de
andaimes[ informação, assessoria, consultoria
];aplicação de tinta e impermeabilizante; aplicação
de tinta e impermeabilizante[ informação, assessoria,
consultoria ];construção e reparação em colocação
de calha; construção e reparação em colocação de
calha[
informação,
assessoria,
consultoria
];terraplanagem;
terraplanagem[
informação,
assessoria, consultoria ];maquete [construção de
protótipos, maquetes e miniaturas para projetos
arquitetônicos, empreendimentos imobiliários, de
acordo com projeto];maquete [construção de
protótipos, maquetes e miniaturas para projetos
arquitetônicos, empreendimentos imobiliários, de
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acordo com projeto][ informação, assessoria,
consultoria
];pavimentação
de
estrada;
pavimentação de estrada[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'EMPREENDIMENTOS'
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902876562 19/08/2010
351
Tit.SCT SOLUTIONS CONSULTORIA TRIBUTARIA
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10202077000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SCT SOLUTIONS CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA

CFE(4) 26.11.9; 27.5.1
NCL(9) 35 consultoria em gestão de pessoal;
consultoria em gestão de pessoal[ assessoria
];consultoria em organização de negócios;
consultoria em organização de negócios[ assessoria
];negócios (consultoria em gestão e organização de )[ assessoria ];assessoria, consultoria e informação
empresarial; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -);comercial ou
industrial (assessoria em gestão -)[ assessoria
];industrial ou comercial (assessoria em gestão );administração de empresa[ assessoria ];bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações
em
-)[
assessoria
];negócios
(informações de -)[ assessoria ];assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet[ assessoria ];assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
assessoria em gestão de negócios[ assessoria
];negócios (avaliações de -)[ assessoria ];assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial];gestão
computadorizada
de
arquivos[
assessoria
];informações de negócios; negócios (consultoria em
gestão de -)[ assessoria ];sistematização de
informações em bancos de dados de computador;
sistematização de informações em bancos de dados
de computador[ assessoria ];assessoria, consultoria
e informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador; arquivos (gestão
computadorizada de -)[ assessoria, consultoria
];consultoria profissional em negócios; consultoria
profissional em negócios[ assessoria ];negócios
(assessoria em gestão de -)[ assessoria ];pesquisa
de dados em arquivos de computador [para
terceiros];pesquisa de dados em arquivos de
computador [para terceiros][ assessoria ];assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisa de dados
em arquivos de computador para terceiros;
assessoria, consultoria e informação sobre tributos,
impostos e taxas; gestão (consultoria em -) de
negócios; negócios (consultoria profissional em -)[
assessoria ];assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DAS EXPRESÕES "SOLUTIONS" E "
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA"
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Procurador: PABLO MARCUS VICTOR DE
ANDRADE
No.902876589 19/08/2010
351
Tit.AEROTREM TR - INTERNATIONAL
TRANSPORTES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69128130000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TAV TREM DE ALTA VELOCIDADE

CFE(4) 26.7.15; 26.7.17; 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 12 ferrovia (flanges para aros de rodas de );locomotivas; ferroviários (truques para veículos );tampões para composições ferroviárias circulantes;
vagões restaurante; rodas de vagonete; vagões
(engates de -);vagonetes [locomotivas];eixos de
transmissão para veículos terrestres; vagões
frigoríficos; roda (anéis de eixos de -).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TREM DE ALTA VELOCIDADE".
Procurador: CELSO DE CARVALHO MELLO
No.902876597 19/08/2010
Tit.JORGE GUERREIRO HEUSI-ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04112811000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SÍTIO DO CURIÓ

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 31 ovo para incubação; sêmola para aves de
criação; aves de criação vivas; aves de criação para
reprodução; postura de aves de criação
(preparações
para
-);ovos
para
chocar
[fertilizados];pássaros (alimentos para -);reprodução
(aves de criação para -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SÍTIO DO CURIÓ".
Procurador: CLEIDE MARIA NIENKOETTER ROSA

CFE(4) 7.1.8-9; 7.1.12,7.1.24-25
NCL(9) 42 engenharia; engenharia[ informação,
assessoria, consultoria ];criação e projeto de planta
para construção; criação e projeto de planta para
construção[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informações sobre
decoração de interiores; assessoria, consultoria e
informações sobre decoração de interiores[
informação, assessoria, consultoria ];projeto de
decoração; projeto de decoração[ informação,
assessoria, consultoria ];perícia técnica na área de
engenharia; perícia técnica na área de engenharia[
informação, assessoria, consultoria ];construção
(desenho de plantas para -);construção (desenho de
plantas para -)[ informação, assessoria, consultoria
];interiores (decoração de -);interiores (decoração de
-)[ informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia;
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia[ informação, assessoria, consultoria
];cálculo e dimensionamento na área de engenharia;
cálculo e dimensionamento na área de engenharia[
informação, assessoria, consultoria ];projeto de
arquitetura; projeto de arquitetura[ informação,
assessoria, consultoria ];projeto e cálculo; projeto e
cálculo[
informação,
assessoria,
consultoria
];desenho de plantas para construção; desenho de
plantas para construção[ informação, assessoria,
consultoria ];projetos técnicos (estudos para );projetos técnicos (estudos para -)[ informação,
assessoria,
consultoria
];maquete
eletrônica;
maquete
eletrônica[
informação,
assessoria,
consultoria ];arquitetura; arquitetura[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em arquitetura;
consultoria em arquitetura[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre arquitetura; assessoria, consultoria e
informações
sobre
arquitetura[
informação,
assessoria, consultoria ];engenharia civil [projeto de ];engenharia civil [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ];projeto de engenharia de
qualquer natureza; projeto de engenharia de
qualquer
natureza[
informação,
assessoria,
consultoria ];serviços de projetos arquitetônicos de
casas populares, prestados a título de assistência
social; serviços de projetos arquitetônicos de casas
populares, prestados a título de assistência social[
informação, assessoria, consultoria ];estudos para
projetos técnicos; estudos para projetos técnicos[
informação, assessoria, consultoria ];maquetes e
protótipos [concepção e projetos de -];maquetes e
protótipos [concepção e projetos de -][ informação,
assessoria, consultoria ];perícia técnica na área de
arquitetura; perícia técnica na área de arquitetura[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'EMPREENDIMENTOS'
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902876627 19/08/2010
351
Tit.ART-LATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ART.
DE LATEX LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31908825000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ART-LATEX

No.902876619 19/08/2010
351
Tit.OTOCH PARTICIPAÇOES E ADMINISTRAÇÃO
LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06749683000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Otoch Empreendimentos

CFE(4) 2.1.7; 21.3.1; 25.7.20; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 28 balões de festa
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LATEX".
Procurador: RUBEM DOS SANTOS QUERIDO
No.902876643 19/08/2010

351
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Tit.PRIAROMAS-PRISCILLA AROMAS E
ESSENCIAS PARA O CORPO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09445835000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AMARYS BRASIL

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 03 cílios postiços; cosméticos (estojos de -);
jasmim (óleo de -); água de colônia; almíscar
[perfumaria]; unhas postiças; cabelos postiços
(substâncias adesivas para fixar -); maquiagem (pó
para -); maquiagem (produtos para remover -); pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
antiperspirante
[desodorante];
emagrecimento
(preparações cosméticas para -); água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético;
algodão para fins cosméticos (hastes com pontas de
-); algodão para uso cosmético; sobrancelhas (lápis
de -); toalete (produtos de-); unhas (produtos para o
cuidado das -); loções capilares; loções para uso
cosmético; madeira aromática; maquiagem para o
rosto; perfumaria (produtos de -); perfumes; petróleo
(geléia de -) para uso cosmético; postiças (unhas -);
creme desengraxante para limpeza de mãos; cristal
para banho de uso pessoal; esmalte para as unhas;
esmalte para unhas; lápis para uso cosmético;
lenços impregnados com loções cosméticas; limão
(óleos essenciais de -); água de lavanda; alisar
(produtos para -) [engomar]; amaciantes de tecidos
[lavanderia]; banhos (preparações cosméticas para ); bigode (cera para -); produtos para enxaguar a
roupa [lavanderia]; sabonetes; unhas (esmalte para ); loções pós-barba; condicionador [cosmético];
algodão para a higiene pessoal; banho de espuma
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
cílios (produtos cosméticos para os-); cosméticos
(estojos de); cosméticos para os cílios; essenciais
(óleos -); fragrâncias (mistura de -); antitranspirantes
[produtos de toalete]; beleza (máscaras de -);
sobrancelhas (cosméticos para as -); tinturas
cosméticas; xampus; pele (cremes para clarear a -);
água-de-toalete; argila para estética; banho de
imersão de uso pessoal (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; colorantes para toalete;
cosméticos;
extratos
de
flores
[perfumaria];amêndoas (sabonete de -); sabonete
desodorante; sachês para perfumar roupa; óleos
essenciais; óleos para uso cosmético; permanentes
nos cabelos (produtos neutralizadores para -);
postiços (cílios -); estojo de cosméticos de brinquedo
(com cosméticos reais); estojo cosmético; água
depilatória; clarear (cremes para -) a pele;
desodorante (sabonete -); gorduras para uso
cosmético; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; âmbar [perfume]; anti-séptico bucal,
exceto para uso medicinal; aromáticos [óleos
essenciais]; barba (tinturas para -); batons para os
lábios; branquear (sais para -); produtos para
remover a pintura; rosa (óleo de -); loções
cosméticas (lenços impregnados com -); produtos
depilatórios; talco para a higiene animal; talco para
toalete; cremes cosméticos; decapagem (soluções
para -); defumação (produtos para -) [perfumaria];
descolorantes (produtos -); desodorantes para uso
pessoal; hastes com pontas de algodão para fins
cosméticos; lápis de sobrancelhas; leite de
amêndoas
para
uso
cosmético;
adesivos
(substâncias -) para fixar cabelos postiços;
amêndoas (óleo de -); antitranspirante (sabonete -);
barbear (produtos para -); cabelos (tinturas para os ); sabonete antitranspirante para os pés; tinturas
para os cabelos; erva para banho; menta para
perfumaria; óleos para perfumes e essências;
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perfumes de flores (bases para -); preparações
cosméticas para emagrecimento; acetona para uso
pessoal; caixa para pó de arroz [estojo cosmético];
cílios postiços (substâncias adesivas para fixar -);
cremes para clarear pele; decalques decorativos
para uso cosmético; depilatórios (produtos -); flores
(extratos de -) [perfumaria]; laquê para cabelos;
leites de limpeza para toalete; água de cheiro;
alvejantes (produtos -) [lavagem]; bronzeadoras
(preparações -) [cosméticos]; cabelos (preparações
para ondular -); sabonete medicinal; sais de banho,
exceto para uso medicinal; maquiagem (produtos
para -); ondular os cabelos (preparações para -);
álcool em gel (para uso em limpeza doméstica).
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
BRASIL.
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.902876660 19/08/2010
Tit.VANESSA RIBEIRO JACE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12385145000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Senhor Brigadeiro

351

CFE(4) 27.5.1,10
NCL(9) 20 balcões; cristaleira; porta-revistas; sofás;
divãs;
armários;
bancadas
de
lavatório
[mobiliário];berços; móvel modulado; bancadas de
trabalho;
cadeiras
[assentos];balcão
[móvel];banqueta [móvel];porta-chapéus; estantes
[móveis];cama [mobiliário];banquinho [móvel];arca;
mesas *;bancos [móveis];baús não metálicos;
biombos; cadeiras altas para bebês; criado mudo;
bureau [escrivaninha com gaveta];mobiliário (peças
de
-);penteadeiras;
poltronas;
porta-livros
[móveis];armário bar
Procurador: EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO
SIM
No.902876767 19/08/2010
Tit.HILTON DE MELLO SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17080144892
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UD online

351

CFE(4) 2.1.23
NCL(9) 30 tortas; bolos; sorvete; cacau; cacau
(produtos de -);bolo, preparado para consumo final,
confeitado ou não ;bombons; chocolate; doces
[confeitos];quindim, brigadeiro e cajuzinho ;sorvetes;
cajuzinho, brigadeiro
e quindim; brigadeiro,
cajuzinho e quindim; cacau [doce de-]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRIGADEIRO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902876694 19/08/2010
351
Tit.DR. HOUSE COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12236363000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DR. HOUSE
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos ortopédicos; comércio (através de qualquer
meio) de material para curativos; comércio (através
de qualquer meio) de bengalas; comércio (através
de qualquer meio) de emplastros; comércio (através
de qualquer meio) de material de sutura; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HOUSE", ISOLADAMENTE.
Procurador: IRIS PROENÇA MARTINS
No.902876716 19/08/2010
Tit.KURTZ CASA DAS TINTAS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11366621000100
*829243437
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE

241

No.902876732 19/08/2010
Tit.THIAGO SANTOS ROSSO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08692235000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VICENZA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 21 cerâmica; utensílios para toalete;
cerâmica (louça de -);cerâmicas para uso doméstico;
copos de papel ou de plástico; utensílios de uso
doméstico; utensílios para cozinha; utensílios para
mesa; copos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "UD" E "ONLINE".
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO
No.902876805 19/08/2010
Tit.EDUARDO MESSIAS LOPES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30308978854
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VILLA FITNESS

351

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 instrução (serviços de -);instrução
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em educação
física; assessoria, consultoria e informação em
educação física[ informação, assessoria, consultoria
];educação física; educação física[ informação,
assessoria,
consultoria
];organização
de
competições
[educação
ou
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entretenimento];organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento][
informação,
assessoria, consultoria ];academia de dança;
academia de dança[ informação, assessoria,
consultoria ];academia de ginástica (serviços de);academia de ginástica (serviços de-)[ informação,
assessoria,
consultoria
];academias
[educação];academias
[educação][
informação,
assessoria, consultoria ];aulas de ginástica; aulas de
ginástica[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VILLA FITNESS";
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO
No.902876830 19/08/2010
Tit.JAISON AMARAL (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00695957988
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Xementinho

351

CFE(4) 5.7.1
NCL(9) 16 recortes (álbuns de -);revistas em
quadrinhos; marcadores de livros; cartões de
felicitações;
publicações
impressas;
testes,
exercícios ou provas de inteligência (material
impresso);impressas (publicações -);material escolar
[papelaria];álbuns; cartões musicais de felicitações;
livros de canções [song books (ingl.)];diário; adesivo
para álbum de figurinha; bonecos para fins didáticos
[material didático];livros; cartazes [pôsteres];cartão
com imagem e mensagem impressa; papelão
(artigos de -);caderno escolar; agenda; livro litúrgico;
enciclopédia; livros para escrever ou desenhar;
cartões
de
participação
[papelaria];livro
encadernado;
revistas
[periódicos];desenhos
impressos; jornais; material didático [exceto
aparelhos];cartas, cartões, etc *;publicações em
fascículos impressos; retratos; livro de bolso;
impresso (material -);impressos [gravuras];apostila
para fim educacional; livro didático
Procurador: THIAGO MEDEIROS
No.902876848 19/08/2010
351
Tit.ANDRÉ LUIS SIMIANO (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03604587930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Maranatha Assessoria Empresarial Ltda
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação em
contabilidade; assessoria, consultoria e informação
em
contabilidade[
informação,
assessoria,
consultoria
];contabilidade;
contabilidade[
informação, assessoria, consultoria ];guarda-livro
[contabilidade];guarda-livro
[contabilidade][
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "Assessoria Empresarial " E DA
ABREVIATURA "Ltda".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902876864 19/08/2010
100
Tit.INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E
RESPONSABILIDADE SOCIAL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02460809000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Fórum Global pela Sustentabilidade
NCL(9) 41 congressos (organização e apresentação
de -);congressos (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de colóquios; organização e

apresentação de colóquios[ informação, assessoria,
consultoria
];conferências
(organização
e
apresentação de -);conferências (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
conferências[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de congressos[
informação, assessoria, consultoria ];publicação de
textos [exceto para publicidade];publicação de textos
[exceto para publicidade][ informação, assessoria,
consultoria ];guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download];guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download][ informação, assessoria,
consultoria ];agências de notícias; agências de
notícias[
informação,
assessoria,
consultoria
];editoração eletrônica; editoração eletrônica[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de seminários; organização e
apresentação
de
seminários[
informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de simpósios; organização e apresentação de
simpósios[ informação, assessoria, consultoria
];publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos[
informação, assessoria, consultoria ];simpósios
(organização e apresentação de -);simpósios
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];instrução (serviços de );instrução (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];organização
e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento][
informação, assessoria, consultoria ];colóquios
(organização e apresentação de -);colóquios
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];oficinas de trabalho
(organização
e
apresentação
de
-)
[treinamento];oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento][ informação,
assessoria, consultoria ];publicação de livros;
publicação de livros[ informação, assessoria,
consultoria
];seminários
(organização
e
apresentação de -);seminários (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];cursos livres [ensino];cursos livres
[ensino][ informação, assessoria, consultoria ]
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: LUIZ ROCCO FILHO
No.902876872 19/08/2010
351
Tit.A.G. DE SOUZA VEÍCULOS-ME (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34764530000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PAKITO
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de veículos;
concessionária
de
veículos
(comércio
de
veículos);corretagem de veículos; representação
comercial
Procurador: RUTH BARBOSA BALCON
No.902876910 19/08/2010
041
Tit.ROBERTO OSH COMERCIO DE CALÇADOS
LTDA-EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11051697000146
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.902876929 19/08/2010
Tit.NUTHS CONSULTORIA DE NUTRIÇÃO E
HIGIENE SANITÁRIA LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05854636000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: N NUTHS SEGURANÇA ALIMENTAR

351

CFE(4) 26.1.16; 26.1.18; 27.5.1
NCL(9) 42 controle de qualidade do alimento;
assessoria, consultoria e pesquisas científicas no
campo da saúde e da medicina
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SEGURANÇA ALIMENTAR".
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902876945 19/08/2010
351
Tit.RBW ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE
CARTÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08767222000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IZCARD

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(9) 36 cartão de crédito (serviços de -)
Procurador: BREVETTI ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
No.902876953 19/08/2010
351
Tit.GT INSTITUTO INTERNACIONAL DE ENSINO E
PESQUISA EM IMPLANTODONTIA LTDA - EPP
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10368704000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INNOD INSTITUTO INTERNACIONAL DE
IMPLANTODONTIA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.5.10; 29.1.12
NCL(9) 44 assessoria, consultoria e informação
odontológica; assessoria, consultoria e informação
odontológica[ informação, assessoria, consultoria
];odontologia
[cirurgião-dentista];odontologia
[cirurgião-dentista][
informação,
assessoria,
consultoria ];odontologia; odontologia[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INSTITUTO INTERNACIONAL DE
IMPLANTODONTIA".
Procurador: JOSE DIOGO GUILEN
No.902876961 19/08/2010
351
Tit.CEKAT PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
(BR/SC)
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Tit.NUTHS CONSULTORIA DE NUTRIÇÃO E
HIGIENE SANITÁRIA LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05854636000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: N NUTHS SEGURANÇA ALIMENTAR

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80966807000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Cekat Agência de Modelos

consultoria ];organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
conferências[ informação, assessoria, consultoria ]
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: LUIZ ROCCO FILHO
No.902877020 19/08/2010
351
Tit.COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO
PAULO METRO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62070362000106
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 organização de feiras para fins comerciais
ou publicitários
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "Agência de Modelos".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902876970 19/08/2010
351
Tit.GT INSTITUTO INTERNACIONAL DE ENSINO E
PESQUISA EM IMPLANTODONTIA LTDA - EPP
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10368704000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GT GAPSKI & TREVISANI

CFE(4) 27.5.1; 27.5.25; 29.1.12
NCL(9) 44 odontologia; odontologia[ informação,
assessoria, consultoria ];odontologia [cirurgiãodentista];odontologia [cirurgião-dentista][ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação odontológica; assessoria, consultoria e
informação odontológica[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: JOSE DIOGO GUILEN
No.902876988 19/08/2010
351
Tit.KURTZ CASA DAS TINTAS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11366621000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CARAVANA DOS APÓSTOLOS MUNDIAL
DO PODER DE DEUS

CFE(4) 1.5.1; 2.9.14; 27.5.1
NCL(9) 24 têxteis (guardanapos de mesa -);toalhas
de rosto de matérias têxteis; tecido (lenços de -) para
remover maquiagem; caminhos de mesa; capas
[soltas] para móveis; toalhas têxteis; cama, mesa e
banho (roupa de -);lenços de bolso têxteis; roupa de
cama, mesa e banho
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE
No.902877003 19/08/2010

351

CFE(4) 26.1.16; 26.1.18; 27.5.1
NCL(9) 44 análise e prognóstico nutricional;
orientação nutricional; assessoria, consultoria e
informação em nutrição
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SEGURANÇA ALIMENTAR".
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902877011 19/08/2010
100
Tit.INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E
RESPONSABILIDADE SOCIAL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02460809000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Sustainability Global Forum
NCL(9) 41 agências de notícias; agências de
notícias[
informação,
assessoria,
consultoria
];instrução (serviços de -);instrução (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];cursos livres
[ensino];cursos
livres
[ensino][
informação,
assessoria, consultoria ];editoração eletrônica;
editoração eletrônica[ informação, assessoria,
consultoria ];organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];organização
e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento][
informação, assessoria, consultoria ];simpósios
(organização e apresentação de -);simpósios
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];colóquios (organização e
apresentação de -);colóquios (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];publicação de livros; publicação de
livros[
informação,
assessoria,
consultoria
];publicação
de
textos
[exceto
para
publicidade];publicação de textos [exceto para
publicidade][ informação, assessoria, consultoria
];seminários (organização e apresentação de );seminários (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de colóquios; organização e
apresentação de colóquios[ informação, assessoria,
consultoria ];organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
congressos[ informação, assessoria, consultoria
];publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos[
informação,
assessoria,
consultoria
];guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download];guias eletrônicos,
revistas, jornais e boletins oferecidos ao consumidor
online [somente para acesso, sem possibilidade de
download][ informação, assessoria, consultoria
];oficinas de trabalho (organização e apresentação
de -) [treinamento];oficinas de trabalho (organização
e apresentação de -) [treinamento][ assessoria,
consultoria ];organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
seminários[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de simpósios;
organização e apresentação de simpósios[
informação, assessoria, consultoria ];conferências
(organização e apresentação de -);conferências
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];congressos (organização e
apresentação de -);congressos (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,

CFE(4) 1.1.1; 24.1.3; 26.3.11; 26.4.1
NCL(9) 39 bondes (transporte por -);bondes
(transporte
por
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];estacionamento
de
carros;
estacionamento de carros[ informação, assessoria,
consultoria ];remoção (serviços de -);remoção
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];transporte (corretagem de -);transporte (corretagem
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informações sobre
transportes; assessoria, consultoria e informações
sobre
transportes[
informação,
assessoria,
consultoria
];informações
sobre
transportes;
informações
sobre
transportes[
informação,
assessoria, consultoria ];reserva de assentos para
viagem; reserva de assentos para viagem[
informação,
assessoria,
consultoria
];descarregamento [carga];descarregamento [carga][
informação, assessoria, consultoria ];reboque;
reboque[
informação,
assessoria,
consultoria
];transporte de viajantes; transporte de viajantes[
informação, assessoria, consultoria ];emissão e
venda de passagens; emissão e venda de
passagens[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em serviços
de tráfego
;assessoria, consultoria e informação
em serviços de tráfego
[ informação,
assessoria, consultoria ];transporte por bonde;
transporte por bonde[ informação, assessoria,
consultoria ];transportes (informações sobre );transportes (informações sobre -)[ informação,
assessoria, consultoria ];reboque de veículos;
reboque de veículos[ informação, assessoria,
consultoria ];reservas para transporte; reservas para
transporte[ informação, assessoria, consultoria
];transporte; transporte[ informação, assessoria,
consultoria ];transporte (reservas para -);transporte
(reservas para -)[ informação, assessoria, consultoria
];transporte
de
passageiros;
transporte
de
passageiros[ informação, assessoria, consultoria
];informação sobre tráfego; informação sobre tráfego[
informação, assessoria, consultoria ];transporte
ferroviário; transporte ferroviário[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em transportes; assessoria, consultoria e
informação em transportes[ informação, assessoria,
consultoria ];controle de tráfego de veículos; controle
de tráfego de veículos[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.902877038 19/08/2010
090
Tit.RAFAEL MARTINS DOS SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33244714862
*PRESTE ESCLARECIMENTOS SOBRE A
DIVERGÊNCIA ENTRE A PARTE NOMINATIVA
DECLARADA E A PARTE NOMINATIVA QUE
CONSTA NA FIGURA DA MARCA.
Procurador: BREVETTI ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
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No.902877046 19/08/2010
351
Tit.SEU BELTRANO MÚSICA E BAR LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11323919000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEU BELTRANO Boteco Lounge

CFE(4) 9.7.25; 27.5.1
NCL(9) 43 bufê (serviço de -);cafeterias;
restaurantes;
bar
(serviços
de
-);cafés
[bares];cantinas; lanchonetes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "Boteco" E "Lounge".
Procurador: EDEMAR SOARES ANTONINI
No.902877062 19/08/2010
Tit.O GERADOR LTDA - ME (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11470802000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: O GERADOR

351

CFE(4) 1.15.9; 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 40 aluguel de geradores
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"O GERADOR".
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902877070 19/08/2010
100
Tit.FÁBRICA DE VELAS GLOBO LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11388185000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VELAS FLAMA

CFE(4) 13.1.1; 27.5.1
NCL(9) 04 velas para árvores de natal; velas
[iluminação];velas perfumadas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
818490802.
Procurador: CGM ASSESSORIA LTDA.
No.902877089 19/08/2010
241
Tit.LOJAS NANCY COMERCIO DE ROUPAS LTDAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01477925000190
*PED. 823871959

Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

Procurador: BREVETTI ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

No.902877119 19/08/2010
351
Tit.NILSON ROBERTO MIRANDA & CIA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02611370000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NM METALÚRGICA USINAGEM
ESTAMPARIA

No.902877143 19/08/2010
Tit.CLAUDIOMIRO TOMAZI ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93940419000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PEVETEC

CFE(4) 25.1.9; 25.5.25; 26.4.2
NCL(9) 40 soldagem; soldagem[ informação,
assessoria, consultoria ];estanhagem; estanhagem[
informação, assessoria, consultoria ];folheamento a
ouro; folheamento a ouro[ informação, assessoria,
consultoria ];impressão; impressão[ informação,
assessoria, consultoria ];gravação [entalhe];gravação
[entalhe][ informação, assessoria, consultoria
];usinagem [operação mecânica pela qual se dá
forma
à
matéria-prima],
transformação,
beneficiamento e tratamento; usinagem [operação
mecânica pela qual se dá forma à matéria-prima],
transformação,
beneficiamento
e
tratamento[
informação, assessoria, consultoria ];fundição de
metal; fundição de metal[ informação, assessoria,
consultoria
];metal
(tratamento
de
-);metal
(tratamento
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria ];montagem de materiais sob encomenda
[para terceiros];montagem de materiais sob
encomenda [para terceiros][ informação, assessoria,
consultoria ];informação sobre tratamento de
materiais; informação sobre tratamento de materiais[
informação, assessoria, consultoria ];recozimento de
metal;
recozimento
de
metal[
informação,
assessoria, consultoria ];fresagem; fresagem[
informação, assessoria, consultoria ];metalizar;
metalizar[ informação, assessoria, consultoria
];ferramentaria [transformação, tratamento ou
beneficiamento];ferramentaria
[transformação,
tratamento
ou
beneficiamento][
informação,
assessoria, consultoria ];gravação em vidro, placa e
moeda; gravação em vidro, placa e moeda[
informação, assessoria, consultoria ];encomenda
(montagem
de
materiais
sob
-)
[para
terceiros];encomenda (montagem de materiais sob -)
[para terceiros][ informação, assessoria, consultoria
];esmerilhamento;
esmerilhamento[
informação,
assessoria, consultoria ];ferreiro (serviços de );ferreiro (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];laminação; laminação[ informação,
assessoria, consultoria ];prateação [revestimento
com prata];prateação [revestimento com prata][
informação, assessoria, consultoria ];douração;
douração[ informação, assessoria, consultoria
];metal (temperamento de -);metal (temperamento de
-)[ informação, assessoria, consultoria ];niquelagem;
niquelagem[ informação, assessoria, consultoria
];serralheria [fabricação];serralheria [fabricação][
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "METALÚRGICA USINAGEM
ESTAMPARIA".
Procurador: BRAGA E BRAGA ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902877127 19/08/2010
090
Tit.RAFAEL MARTINS DOS SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33244714862
*PRESTE ESCLARECIMENTOS SOBRE A
DIVERGÊNCIA ENTRE A PARTE NOMINATIVA
DECLARADA E A PARTE NOMINATIVA QUE
CONSTA NA FIGURA DA MARCA.

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de sinalização; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem;
representação comercial; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de borracha; comércio (através de
qualquer
meio)
de
máquinas
ferramentas;
importação-exportação (agências de -);comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
borracha, guta-percha, goma, amianto ou mica;
comércio (através de qualquer meio) de engates de
máquinas e componentes de transmissão (exceto
para veículos terrestres);comércio (através de
qualquer meio) de resinas naturais em estado bruto
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA
No.902877160 19/08/2010
351
Tit.LVS120+ INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA
POLIMENTO DE PISOS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08658909000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LVS 120+

CFE(4) 1.1.1; 3.6.3; 7.15.9; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas distribuidoras automáticas; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
engates de máquinas e componentes de
transmissão
(exceto
para
veículos
terrestres);comércio (através de qualquer meio) de
máquinas
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902877178 19/08/2010
351
Tit.ALLERGIC CENTER INDÚSTRA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS HIPO-ALERGENICOS LTDA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02259684000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AC ALLERGIC CENTER
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Tit.ORGANIZAÇÃO DE DESPACHOS 467 LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58921719000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DESPACHANTE 467

PRAZO LEGAL, DE ACORDO COM A
PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 158 DA LPI.
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902877259 19/08/2010
351
Tit.ROBERTO OSH COMERCIO DE CALÇADOS
LTDA-EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11051697000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: R.OSH

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 24 colchões (capas para -);capas para
almofadas
Procurador: BLANCO & VALLIM S/C LTDA - EPP
No.902877186 19/08/2010
Tit.PRIAROMAS-PRISCILLA AROMAS E
ESSENCIAS PARA O CORPO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09445835000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMARYS BRASIL

351

CFE(4) 18.1.7; 26.4.12; 27.5.1
NCL(9) 39 despachantes (serviços de -) de frete
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DESPACHANTE".
Procurador: EDUARDO SEIJI MATSUZAKA

No.902877216 19/08/2010
Tit.IO RESTAURANTE LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12225828000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUSHI YUZU

351

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de barbear;
comércio (através de qualquer meio) de óleos
essenciais; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cutelaria; comércio (através de qualquer
meio) de escovas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
BRASIL.
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA

CFE(4) 5.7.23; 27.5.1
NCL(9) 43 restaurantes
Apostila: SEM DIREITO A USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SUSHI".
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA

No.902877194 19/08/2010
100
Tit.KURTZ CASA DAS TINTAS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11366621000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CARAVANA DOS APÓSTOLOS MUNDIAL
DO PODER DE DEUS

No.902877224 19/08/2010
100
Tit.GJP ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07687928000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MERIDIANO PRAIA HOTEL - MACEIÓ- AL

CFE(4) 1.5.1; 2.9.14; 27.5.1
NCL(9) 16 impressas (publicações -);periódicos;
folhetos; livros; revistas [periódicos];envelopes
[papelaria];brochuras;
cartazes
[pôsteres];livro
litúrgico; canetas; agenda; publicações impressas;
almanaques; calendários; jornais; adesivo [material
de escritório];impresso (material -);anuário; blocos
para anotações
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG(S)
820421693,820421707,0820421740 E 820421758.
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE
No.902877208 19/08/2010

351

CFE(4) 1.15.24; 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 43 hotéis; restaurantes
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
818367091.
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902877224 19/08/2010
170
Tit.GJP ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07687928000135
*PET.(WB) 810110468275 DE 30/09/2011, COM
TEOR DE OPOSIÇÃO, POR ESTAR FORA DO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário *;botas *;confeccionado
(vestuário -);bermudas; blazers [vestuário];calças
compridas; camisa (punho de -);camisas (peitilhos
de -);chapéus, bonés etc; cintas [roupa íntima];cintos
[vestuário];corpete; meias; biqueiras; calçados em
geral
*;camisas
(palas
para
-);jaquetas;
antiderrapantes para botas e sapatos; calças; couro
(roupas de -);luvas [vestuário];artigos de malha
[vestuário];bonés; chapéus [chapelaria];cintos portamoedas [vestuário];couro (roupas de imitação de );meias (calcanheiras para -);saias; sobretudos
[vestuário];luvas sem dedos; sandálias; botas
(calcanheiras para -);botas (canos de -);camisetas;
botas (antiderrapantes para -);calçados *;calçados
de madeira; camisas; combinações [vestuário]
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.902877267 19/08/2010
Tit.BPS PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69103174000186
*901886270
Procurador: BREVETTI ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
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No.902877275 19/08/2010
100
Tit.GJP ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07687928000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MERIDIANO PRAIA HOTEL - MACEIÓ- AL

CFE(4) 1.15.24; 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 39 agências de turismo [exceto para
reservas de hotel];transporte
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
826495087.
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902877275 19/08/2010
170
Tit.GJP ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07687928000135
*PET.(WB) 810110468283 DE 30/09/2011, COM
TEOR DE OPOSIÇÃO, POR ESTAR FORA DO
PRAZO LEGAL, DE ACORDO COM A
PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 158 DA LPI.
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
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No.902877283 19/08/2010
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC ONE
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351

CFE(4) 16.1.1; 26.1.6; 27.1.1
NCL(9) 42 instalação de software de computador;
estudos para projetos técnicos; elaboração
[concepção]
de
software
de
computador;
manutenção de software de computador; análise de
sistemas [informática];projeto de sistema de
computadores; aluguel de software de computador;
hardware de computador (consultoria em -)
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902877291 19/08/2010
351
Tit.OSVALDO SILVA DO AMARAL JUNIOR ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62524251000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOUSSECAKE

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 29.1.14
NCL(9) 43 assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; assessoria, consultoria e
informações
sobre
restaurante[
assessoria,
consultoria ];bar (serviços de -);restaurantes;
restaurantes[
assessoria,
consultoria
];cafés
[bares];cafés [bares][ assessoria, consultoria ];cestas
de café da manhã (fornecimento de -) [serviços de
alimentação];cestas de café da manhã (fornecimento
de -) [serviços de alimentação][ assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "MOUSSE" E "CAKE".
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR

CFE(4) 26.11.6; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
alfinetes e agulhas [artigos de armarinho];comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
botões [artigos de armarinho];comércio (através de
qualquer meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; representação comercial;
comércio (através de qualquer meio) de tecidos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.:
825538513 E 901363243. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DO
PEDIDO DE REGISTRO ANTERIOR DE Nº
826341594, AINDA NÃO REGISTRADO,
CONSIDERADO IGUALMENTE COLIDENTE COM
O PRESENTE SINAL.
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.902877321 19/08/2010
Tit.PROXIMO SPIRITS INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7558090
*902788612 (DEF. NOTIF.).
Procurador: GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL
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No.902877348 19/08/2010
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC ONE

351

CFE(4) 16.1.1; 26.1.6; 27.1.1
NCL(9) 45 consultoria em segurança; bloqueio de
carro por satélite; monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança] ;monitorização de alarmes anti-roubo
e de segurança
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902877356 19/08/2010
351
Tit.BELLA JANELA INDÚSTRIA DE CORTINAS
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72344591000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VITALICIA

produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de botões [artigos de armarinho];comércio
(através de qualquer meio) de alfinetes e agulhas
[artigos de armarinho]
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.902877364 19/08/2010
351
Tit.ALLERGIC CENTER INDÚSTRA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS HIPO-ALERGENICOS LTDA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02259684000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AC ALLERGIC CENTER

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 sabonetes; talco para toalete; leites de
limpeza para toalete; batons para os lábios;
maquiagem (produtos para remover -);maquiagem
para o rosto; removedor de cosmético; pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);produto
para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso; condicionador [cosmético];lápis
para uso cosmético; cosméticos; esmalte para as
unhas; sobrancelhas (lápis de -);loções para uso
cosmético; cremes cosméticos; óleos para toalete;
desodorantes para uso pessoal; xampus
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ALLERGIC CENTER".
Procurador: BLANCO & VALLIM S/C LTDA - EPP
No.902877372 19/08/2010
351
Tit.GAUER DO BRASIL IND E COM DE
SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA EPP
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09583224000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NQI POWER
NCL(9) 05 suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
aminoácidos para uso medicinal; vitaminas
(preparações
para
-);barra
dietética
para
suplementação nutricional, para fins medicinais;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; dietéticas (substâncias -) adaptadas para
uso medicinal; complemento/ suplemento alimentar
para uso medicinal ;vitamina e sais minerais;
substrato metabólico; suplementos alimentares
minerais
Procurador: DANILO CÉSAR DE CASTRO
No.902877399 19/08/2010
Tit.BPS PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69103174000186
*900893648
Procurador: BREVETTI ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

No.902877313 19/08/2010
100
Tit.BELLA JANELA INDÚSTRIA DE CORTINAS
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72344591000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BELLA JANELA

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
colchetes
e
ilhoses
[artigos
de
armarinho];representação
comercial;
comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de tecidos;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
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No.902877453 19/08/2010
351
Tit.NUCLEO DE RECREAÇÃO INFANTIL JARDIM
DAS CORES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66066218000238
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COLÉGIO ATUALIDADE
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CFE(4) 1.5.1; 27.5.1
NCL(9) 41 ensino (serviços de -);educação (serviços
de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "COLÉGIO" E "ATUALIDADE".
Procurador: NELSON ARINI JÚNIOR
No.902877461 19/08/2010
351
Tit.ACADEMIA SANJOANENSE DE FUTEBOL
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04351525000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLEXIGRASS
NCL(9) 27 artificial (grama -)
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
GRASS, isoladamente.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902877488 19/08/2010
Tit.BPS PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69103174000186
*901886297
Procurador: BREVETTI ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
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No.902877518 19/08/2010
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC ONE

351

No.902877542 19/08/2010
Tit.A. CONTI RESTAURANTE ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06931452000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRIGIDEIRA

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
43
restaurantes
de
auto-serviço;
lanchonetes; restaurantes; cantinas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.:
820389501.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902877550 19/08/2010
351
Tit.LIDA CORRETORES DE SEGUROS SC LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60987252000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIDA CORRETORES DE SEGUROS

CFE(4) 16.1.1; 26.1.6; 27.1.1
NCL(9) 38 satélite (transmissão por -);transmissão
[emissão] de sinal de telecomunicação por satélite;
aluguel de aparelhos de transmissão de mensagens;
serviços de comunicação para a transmissão de uma
transação eletrônica de um estabelecimento até uma
central
de
processamento
[telecomunicação];transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador; comunicação por
terminais de computador; radiocomunicação; aluguel
de
equipamentos
de
telecomunicação;
radiolocalização
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902877534 19/08/2010
Tit.F J C FAÇANHA - SERVIÇOS (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12313983000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BZK BOZOKA

CFE(4) 2.1.8; 18.1.5; 27.5.1
NCL(9) 09 cd-rom [disco];dvd, disco digital de vídeo
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA

351

CFE(4) 2.7.25; 7.1.8; 27.5.1
NCL(9) 36 consultoria em seguros; assessoria,
consultoria e informação especializada em matéria
de previdência privada; corretagem *;seguros
(corretagem de -);administração de seguro;
informações sobre seguros; assessoria consultoria e
informação técnica em seguro; assessoria,
consultoria e informação em seguros
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CORRETORES DE SEGUROS".
Procurador: MARI ALBA PERITO
No.902877569 19/08/2010
Tit.GIONTAS HOLDINGS LIMITED (CY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7542283
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LAIMON

CFE(4) 5.7.12; 26.1.1; 27.5.1; 29.1.15
NCL(9) 32 águas [bebidas];essências para fabricar
bebidas; frutas, verduras e legumes (sucos de -)
[bebidas];isotônicas (bebidas -);litinada (água );mosto de uva [não-fermentado];seltz (água de );suco de tomate [bebida];água desmineralizada
para beber; bebida em xarope; substância para fazer
bebida não alcoólica ;água de seltz; água mineral
[bebida];gengibre (cerveja de -);licores (produtos
para fabricar -);limonadas; minerais (águas -)
engarrafadas; pós para bebidas efervescentes; soro
de leite (bebidas à base de -);xaropes para bebidas;
pó para suco; xarope para bebida não alcoólica;
cidra bebida não alcoólica [cf. sidra.] ;bebida
energética não alcoólica; amêndoas (leite de -)
[bebida];leite de amêndoas [bebida];não-alcoólicas
(bebidas -);pastilhas para bebidas efervescentes;
achocolatado em pó para bebida; cerveja não
fermentada [mosto de cerveja];fruta (néctares de -)
[não-alcoólicos];frutas (sucos de -);néctares de fruta
[não-alcoólicos];garapa
[bebida];bebidas
(preparações para fabricar -);bebidas à base de soro
de leite; bebidas efervescentes (pastilhas para );fruta (bebidas não alcoólicas à base de suco de );lúpulo (extratos de -) para fabricar cerveja; orchata;
sidra [não-alcoólica];essência não alcoólica para
fabricar bebidas ;polpa de fruta e de legume para
bebida; água clorada para beber; guaraná [bebida
não alcoólica];água de soda; água gasosa (produtos
para fabricar -);águas minerais engarrafadas; mosto
de
malte;
salsaparrilha
[bebida
nãoalcoólica];xaropes para limonada; pó para milkshake, exceto à base de leite; água gasosa; água
litinada; amendoim (leite de -) [bebida nãoalcoólica];bebidas efervescentes (pós para );bebidas não-alcoólicas; cerveja de gengibre;
coquetéis não-alcoólicos; extratos de fruta não
alcoólicos; leite de amendoim [bebida nãoalcoólica];suco de fruta; suco de fruta (bebidas não
alcoólicas à base de -);refrigerante [bebida];milk
shake; água-de-coco; bebida fermentada não
alcoólica; água mineral (produtos para fabricar );aperitivos não-alcoólicos; cerveja; fruta (extratos de
-), não alcoólicos; malte [cerveja];mosto; sorvetes
(bebidas à base de -);xarope de fruta; água potável
para beber
Procurador: AGUIAR & COMPANHIA S/C
LTDA(ALTERADO PARA: AGUIAR & COMPANHIA
LTDA)
No.902877577 19/08/2010
351
Tit.FRANCISCO PADIN MARTIN & FILHO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65559189000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARA DE PAU

351

CFE(4) 27.5.1
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NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira
Apostila: SEM DIREITO AO USO DA EXPRESSÃO
"CARA DE PAU".
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902877593 19/08/2010
241
Tit.CONAIR CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7263694
*826864120 (PED. SOBREST.).
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902877615 19/08/2010
351
Tit.ZETE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95762639000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TECZET

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 08 aparelhos para destruir parasitas de
plantas; escavadoras [ferramentas manuais];facas;
pistolas[ferramentas];cutelaria; enxadas [ferramentas
manuais];lâminas [ferramentas manuais];machados;
mandris
[ferramentas];pás
[ferramentas
manuais];chaves de boca; furadores; alavancas;
alicates; chaves de fenda do tipo "catraca"
[ferramentas manuais];chaves inglesas [ferramentas
manuais];afiar [amolar] (instrumentos para -);chaves
de fenda; conchas [ferramentas manuais];enxadões
[picaretas];fresas
[ferramentas
manuais];goivas
[ferramentas manuais];picaretas; pilões [ferramentas
manuais];adagas; ancinhos [ferramentas];cortadores;
enxós
[ferramentas];espátulas
[ferramentas
manuais];ferros
[ferramentas
manuais
não
elétricas];foices; plainas; puxavantes [ferramentas
manuais];tesouras *;macaco hidráulico manual;
aríetes
[ferramentas
manuais];esmerilhar
(instrumentos manuais para -);podões [tesouras de
podar];descascador [ferramenta manual];agrícolas
(implementos -) [manuais];ferramentas manuais;
apanhador de fruta [instrumento que apanha,
colhe];abridores de latas, não elétricos; serras
[ferramentas manuais];tornos de bancada (todos
incluídos nesta classe).
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A RESSALVA
"TODOS INCLUÍDOS NESTA CLASSE", PARA
MELHOR
ADEQUAÇÃO
Á
CLASSE
REIVINDICADA.
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.902877631 19/08/2010
Tit.GIONTAS HOLDINGS LIMITED (CY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7542283
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LAIMON

351

CFE(4) 5.7.12; 26.1.1; 27.5.1; 29.1.15
NCL(9) 33 aguapé;aguardente de arroz; destiladas
(bebidas -);frutas (bebidas alcoólicas contendo );alcoólicas (bebidas -) [exceto cerveja];anis
[licor];extratos
alcoólicos;
gim;
hidromel
[mulso];menta (licores de -);mosto de pêra [vinho de
pêra];cidra bebida alcoólica [cf. sidra];algália
[licor];brandy [bebida];bebidas alcoólicas [exceto
cerveja];coquetéis *;quirche [kirsch];sidra; vinho de
fruta; absinto [bebida alcoólica];bebida energética
alcoólica; araca [áraque];essência alcoólica para
fabricar bebidas; aguardente destilada de vinho ou
de suco de frutas; amargas (bebidas -);anisete [licor
de anis];bebidas alcoólicas contendo frutas;
essências
alcoólicas;
extratos
de
fruta
[alcoólicos];aperitivos
*;destiladas
[bebidas
alcoólicas]
[espirituosas];digestivos
[licores
e
destilados];licores;
mulso
[hidromel];bebida
fermentada
alcoólica;
áraque
[araca];arroz
(aguardente de -);curaçau; vodca; pó para caipirinha;
bebidas destiladas; rum; saquê;uísque; vinho
Procurador: AGUIAR & COMPANHIA S/C
LTDA(ALTERADO PARA: AGUIAR & COMPANHIA
LTDA)
No.902877640 19/08/2010
351
Tit.LUGHETTO GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11902548000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Arquivo Ativo

CFE(4) 26.7.25
NCL(9) 35 análise de custo; análise de custo[
informação, assessoria ];documentos (reprodução de
-);documentos (reprodução de -)[ informação,
assessoria ];assessoria, consultoria e informação
sobre imposto de renda; assessoria, consultoria e
informação sobre imposto de renda[ informação,
assessoria,
consultoria
];arquivos
(gestão
computadorizada
de
-);arquivos
(gestão
computadorizada de -)[ informação, assessoria
];consultoria em gestão de pessoal; consultoria em
gestão de pessoal[ informação, assessoria
];contabilidade;
contabilidade[
informação,
assessoria, consultoria ];custo (análise de -);custo
(análise de -)[ informação, assessoria, consultoria
];gestão de pessoal (consultoria em -);gestão de
pessoal (consultoria em -)[ informação, assessoria
];reprodução de documentos; reprodução de
documentos[ informação, assessoria ];assessoria,
consultoria
e
informação
relacionadas
ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisa de
mercado; pesquisa de mercado[ informação,
assessoria, consultoria ];escritório (aluguel de

máquinas e equipamentos de -) *;escritório (aluguel
de máquinas e equipamentos de -) *[ informação,
assessoria ];relações públicas; relações públicas[
informação, assessoria ];terceirização [fornecimento
de mão-de-obra];terceirização [fornecimento de mãode-obra][ informação, assessoria ];licenciamento,
compra e venda, leasing de marcas e patentes
(intermediação
de
negócios
comerciais);licenciamento, compra e venda, leasing
de marcas e patentes (intermediação de negócios
comerciais)[ informação, assessoria, consultoria
];negócios (consultoria em gestão e organização de );negócios (consultoria em gestão e organização de )[ informação, assessoria, consultoria ];elaboração
de declaração de imposto de renda; elaboração de
declaração de imposto de renda[ informação,
assessoria, consultoria ];arquivista; arquivista[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em contabilidade;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade[ informação, assessoria, consultoria
];programa
de
qualidade
total
[gestão
empresarial];programa de qualidade total [gestão
empresarial][ informação, assessoria, consultoria
];avaliações de negócios; avaliações de negócios[
assessoria ];gestão (consultoria em -) de negócios;
gestão (consultoria em -) de negócios[ informação,
assessoria ];informação comercial (agências de );informação comercial (agências de -)[ informação,
assessoria ];apoio administrativo e secretariado;
apoio administrativo e secretariado[ informação,
assessoria, consultoria ];administração de arquivo;
administração de arquivo[ informação, assessoria
];assessoria, consultoria e informação sobre gestão
de negócios no campo da propriedade intelectual;
assessoria, consultoria e informação sobre gestão
de negócios no campo da propriedade intelectual[
informação, assessoria ];consultoria em organização
de negócios; consultoria em organização de
negócios[ informação, assessoria ];declarações de
impostos (preparação de -);declarações de impostos
(preparação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];industrial ou comercial (assessoria em
gestão -);industrial ou comercial (assessoria em
gestão -)[ informação, assessoria ];negócios
(consultoria em gestão de -);negócios (consultoria
em gestão de -)[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais;
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais[
informação, assessoria ];estudos e pareceres
pertinentes à macro e microeconomia, serviços estes
prestados com fins de assessoria na gestão de
negócios e operação de uma empresa comercial;
estudos e pareceres pertinentes à macro e
microeconomia, serviços estes prestados com fins
de assessoria na gestão de negócios e operação de
uma empresa comercial[ informação, assessoria,
consultoria ];gestão computadorizada de arquivos;
gestão computadorizada de arquivos[ informação,
assessoria ];guarda-livro [contabilidade];guarda-livro
[contabilidade][ informação, assessoria, consultoria
];negócios (assessoria em gestão de -);negócios
(assessoria em gestão de -)[ informação, assessoria
];pesquisa de marketing; pesquisa de marketing[
informação,
assessoria
];sistematização
de
informações em bancos de dados de computador;
sistematização de informações em bancos de dados
de computador[ informação, assessoria ];assessoria,
consultoria e informação sobre tributos, impostos e
taxas; assessoria, consultoria e informação sobre
tributos, impostos e taxas[ informação, assessoria,
consultoria ];organização e administração de
empresa; organização e administração de empresa[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ARQUIVO" E "ATIVO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902877658 19/08/2010
351
Tit.PROEB FUNDAÇCÃO PROMOTORA DE
EXPOSIÇCÕES DE BLUMENAU (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82665001000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FESTIVAL BRASILEIRO DA CERVEJA
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No.902877739 19/08/2010
351
Tit.MARGARETE PEREIRA & FILHO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08785489000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DROP ZONE
NCL(9) 03 cosméticos; removedor de cosmético;
perfumaria (produtos de -);pomadas para uso
cosmético; cremes cosméticos; perfumes; óleos para
uso cosmético; estojo cosmético ;loções para uso
cosmético; pele (produtos cosméticos para cuidados
da -)
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
CFE(4) 26.4.4; 26.11.6; 27.5.1
NCL(9) 41 organização de concursos de beleza;
organização e apresentação de simpósios; banda de
música [serviços de entretenimento];entretenimento;
organização e apresentação de conferências;
divertimento; organização de bailes; organização de
competições
desportivas;
organização
de
exposições para fins culturais ou educativos;
parques de diversão; serviços de premiação;
organização de competições [educação ou
entretenimento];organização e apresentação de
congressos; apresentação de espetáculos ao vivo;
organização e apresentação de seminários;
planejamento de festas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FESTIVAL BRASILEIRO DA
CERVEJA"
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.902877666 19/08/2010
241
Tit.VIVIAN CAÓN (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21649559860
*PEDS. 827319860, 826567169, 825342112.
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.902877674 19/08/2010
Tit.SEVEN TIME SERVS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11929522000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 7 TIME

No.902877747 19/08/2010
351
Tit.SIMPLEX FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS
PLÁSTICOS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09618469000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VÉLLAMO
NCL(9) 11 torneiras; canos de água (instalações
para -); hidromassagem (aparelhos para -); assentos
de sanitários [banheiros]; banheiras; canos [peças
de
instalações
sanitárias];
banheiras
de
hidromassagem; banheiros (instalações de -);
hidrantes; lavatório [partes de instalações sanitárias];
banheiras para banhos de assento; aquecedores
para banho; amortecedor para assento sanitário;
acessórios de regulagem e segurança para
aparelhos de água; acessórios para banhos.
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.902877763 19/08/2010
Tit.F J C FAÇANHA - SERVIÇOS (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12313983000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BZK BOZOKA

351

351

CFE(4) 2.1.8; 18.1.5; 27.5.1
NCL(9) 41 educação (serviços de -);auto-escola;
assessoria, consultoria e informação ensino;
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio);ensino (serviços de -);eventos desportivos
(cronometragem de -);assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino]
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
CFE(4) 27.5.1,8
NCL(9) 35 agenciamento de profissional para
atendimento domiciliar; terceirização [fornecimento
de mão-de-obra];fornecimento de mão-de-obra
[terceirização]
Procurador: JOSÉ SIDNEI VALÉRIO

No.902877771 19/08/2010
351
Tit.VIA TRUCK TRANSPORTES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07308478000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIA TRUCK

No.902877712 19/08/2010
100
Tit.SIMPLEX FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS
PLÁSTICOS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09618469000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SANDSTONE
NCL(9) 11 banheiras para banhos de assento;
banheiros (instalações de -); torneiras; assentos de
sanitários [banheiros]; hidrantes; hidromassagem
(aparelhos para -); lavatório [partes de instalações
sanitárias]; canos [peças de instalações sanitárias];
acessórios de regulagem e segurança para
aparelhos de água; acessórios para banhos;
aquecedores para banho; banheiras; banheiras de
hidromassagem; canos de água (instalações para -);
amortecedor para assento sanitário.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 39 mercadorias (entrega de -);carregamento
de bagagens; transporte por caminhão; transporte;
frete [transporte de mercadorias];mercadorias
(armazenagem de -)

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VIA TRUCK".
Procurador: DOUGLAS H. QUEIROZ MARCAS E
PATENTES LTDA.
No.902877780 19/08/2010
Tit.RODRIGO DE PAULA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04837579698
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINISTÉRIO PROMESSA ETERNA

351

CFE(4) 2.1.17; 2.1.25; 20.7.1; 27.5.1
NCL(9) 41 religiosa (educação -);religiosa (educação
-)[ informação, assessoria, consultoria ];banda de
música [serviços de entretenimento];banda de
música [serviços de entretenimento][ informação,
assessoria, consultoria ];composição musical
(serviços de -);composição musical (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];educação
religiosa;
educação
religiosa[
informação,
assessoria, consultoria ];produção de shows;
produção de shows[ informação, assessoria,
consultoria ];teatro de variedades [espetáculos
musicais];teatro
de
variedades
[espetáculos
musicais][ informação, assessoria, consultoria
];gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio);gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços
de estúdio)[ informação, assessoria, consultoria
];conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento];conjunto musical (serviços de -)
[serviços
de
entretenimento][
informação,
assessoria, consultoria ];grupo musical; grupo
musical[
informação,
assessoria,
consultoria
];organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário];organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário][ informação, assessoria,
consultoria ];fã clube; fã clube[ informação,
assessoria, consultoria ];shows (produção de );shows (produção de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MINISTÉRIO".
Procurador: MARCO ANTONIO CURI
No.902877798 19/08/2010
351
Tit.CARVALHAES PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04636357000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CARVALHAES
NCL(9) 36 alfandegárias (agências -);aluguel de
escritórios
[imóveis];consultoria
em
seguros;
financeira
(avaliação
-)
[seguros,
bancos,
imóveis];imobiliárias
(agências
-);assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
aluguel de apartamentos; avaliação imobiliária;
seguro contra acidentes; administração de carteira
locatícia; administração de condomínio; assessoria,
consultoria e informação em seguros; assessoria,
consultoria e informação especializada em matéria
de previdência privada; assessoria, consultoria e
informação sobre planos de saúde; assessoria,
consultoria e informações sobre seguros [serviços
financeiros];administração de imóveis; avaliação
financeira
[seguros,
bancos,
imóveis];capital
(investimentos de -) [finanças];consultoria financeira;
corretagem *;informações sobre seguros; seguros
(informações sobre -);corretagem de seguro
financeiro; assessoria, consultoria e administração
de
investimentos
de
terceiros
;assessoria,
consultoria e informações sobre atuaria [avaliação e
administração de riscos];administração predial;
imobiliária (avaliação -);seguros (corretagem de -
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);seguros contra incêndio; seguros marítimos;
administração de seguro; administração de segurosaúde; apartamentos (aluguel de -);corretores
imobiliários; seguros; seguros de
saúde;
administração de carteira de valor mobiliário;
administração de consórcio; administração de
pecúlio; assessoria, consultoria e informação em
fundo de investimentos; seguro contra acidente;
câmbio (operações de -);serviços atuariais;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio; agências imobiliárias;
arrendamento de imóveis; cobrança de aluguel
(serviços de -);corretagem de valores; seguros
(consultoria em -);seguros de vida; assessoria,
consultoria e informação sobre seguros de saúde
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902877801 19/08/2010
351
Tit.LCD CONSULTORIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72157654000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GECINT
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação; assessoria, consultoria e
informação
em
tecnologia
da
informação[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador
(instalação
de
-);software
de
computador
(instalação
de
-)[
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em software; assessoria, consultoria e
informação em software[ informação, assessoria,
consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (elaboração [concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação,
assessoria,
consultoria ];software de computador (aluguel de );software de computador (aluguel de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(manutenção de -);software de computador
(manutenção de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];projeto de sistema de computadores;
projeto de sistema de computadores[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(atualização de -);software de computador
(atualização de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902877810 19/08/2010
241
Tit.OFICINA DAS PALAVRAS GRAVADORA LTDA
ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09037462000158
*PED. 826242456.
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.902877828 19/08/2010
Tit.THERNEY COMERCIO IMP. E EXP. DE
COSMETICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71807721000156
*REG C/ PAN 827984375
Procurador: LUCIMAR APARECIDA ROQUE

241

No.902877844 19/08/2010
100
Tit.RODRIGO WEIGL ANTONINI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28687579870
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRUDENTE
NCL(9) 44 serviços odontológicos prestados a título
de assistência social; perícia odontológica/perito
odonto-legista; assessoria, consultoria e informação
odontológica; assessoria, consultoria e informações
sobre medicina, assistência médica e odontológica;
odontologia; odontologia [cirurgião-dentista]
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902877852 19/08/2010
150
Tit.ANDREA REGINA SABONARO BERTAGNOLI
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11183553000143
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA

No.902877860 19/08/2010
Tit.M.J.C ROMANINI & CIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02282801000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Ananda

100

CFE(4) 26.7.25
NCL(9) 32 água potável para beber; águas
[bebidas];água mineral [bebida];águas minerais
engarrafadas; água mineral (produtos para fabricar );água gasosa; água gasosa (produtos para fabricar
-)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.818204214.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902877887 19/08/2010
Tit.DIANA RODRIGUES ALENCAR (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08806438000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLANETA DE LUXO

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 calças compridas; capotes; combinações
[vestuário];gabardines [vestuário];macacões; parcas;
pulôveres;
vestuário
*;artigos
de
malha
[vestuário];bermudas;
calças;
casacos
[vestuário];faixas para a cabeça [vestuário];faixas
[vestuário];malhas [vestuário];saias; banho (roupas
de -);couro (roupas de imitação de -);canga; trajes;
túnicas; uniformes; jaquetas; jaleco; beca; roupas de
fantasia; coletes; paletós; suéteres; ginástica (roupa
para -) [colante];pijamas; camisola; camisas;
sobretudos [vestuário];blazers [vestuário];camisetas;
corpete
Procurador: MARI LOURDES MACHADO GUERRA
No.902877895 19/08/2010
351
Tit.INDUSTRIAL PLASTIC COMÉRCIO DE PVC
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04986328000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLASTIC

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1

NCL(9) 19 caixa d'água [reservatório para
abastecimento];canos não metálicos para calha;
tubo de plástico pvc [tubos não metálicos para
instalações de água ou esgoto];canos rígidos não
metálicos [construção];encanamentos não metálicos
de água; artigo para instalação hidráulica; forros
[revestimentos] não metálicos para construção;
canos para drenagem, não metálicos; ralo não
metálico; bóia para caixa d'água
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PLASTIC".
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.902877909 19/08/2010
351
Tit.OSEZ VOUS? INTERNATIONAL SPIRITS, LLC
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7547218
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CRÈME YVETTE
NCL(9) 33 licores
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CRÈME".
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902877925 19/08/2010
180
Tit.SÃO BRAZ S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08811226000184
*PETIÇÃO Nº:850130004955, DE 10/01/2013,
INCISO I DO ART. 219 DA LPI. INTERESSADO DA
PETIÇÃO: NELLIE ANNE DANIEL SHORES.
Procurador: RUBEM DOS SANTOS QUERIDO
No.902877933 19/08/2010
Tit.SC RACING LTDA. ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10234013000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SC RACING

351

CFE(4) 18.1.7; 27.5.1
NCL(9) 41 organização de competições desportivas;
eventos
desportivos
(cronometragem
de
);organização de competições [educação ou
entretenimento];competições
desportivas
(organização
de
-);competições
desportivas
(organização de -)[ assessoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "RACING".
Procurador: ALICE FAUSTO DE OLIVEIRA RAMOS
No.902877968 19/08/2010
351
Tit.DOT BAR E CHOPERIA LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11366216000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ONOFF SUSHI PASTA CLUB

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 43 bar (serviços de -);restaurantes de autoserviço;
auto-serviço
(restaurantes
de
-
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Tit.DOTTO CHATEAU EMPREENDIMENTOS LTDA
- EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09813280000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DOTTO CHATEAU

);restaurantes;
churrascaria
[restaurante];lanchonetes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "SUSHI", "PASTA" E "CLUB".
Procurador: NOVA MARCA CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA
No.902877976 19/08/2010
351
Tit.ATTA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10443630000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ATTA CONSULTORES
CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 19 cano de cimento ou faiança; manilha
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TUBOS CERÂMICOS".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 27.1.1-2
NCL(9) 35 consultoria em organização de negócios[
consultoria ];consultoria profissional em negócios[
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
empresarial[ consultoria ];assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas[
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONSULTORES".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902877992 19/08/2010
180
Tit.SÃO BRAZ S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08811226000184
*PETIÇÃO Nº:850130004975, DE 10/01/2013,
INCISO I DO ART. 219 DA LPI. INTERESSADO DA
PETIÇÃO: NELLIE ANNE DANIEL SHORES.
Procurador: RUBEM DOS SANTOS QUERIDO
No.902878000 19/08/2010
351
Tit.CASA DI CONTI LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46842894000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JURUBELA
NCL(9)
33
bebidas
alcoólicas
[exceto
cerveja];destiladas
[bebidas
alcoólicas]
[espirituosas];rum;
uísque;
vodca;
alcoólicas
(bebidas -) [exceto cerveja];sidra; coquetéis *;bebida
energética alcoólica; menta (licores de -);licores;
saquê;vinho; aguardente destilada de vinho ou de
suco de frutas; aperitivos *;bebidas destiladas;
bebida fermentada alcoólica; bebidas alcoólicas
contendo frutas; essências alcoólicas; gim; vinho de
fruta; cidra bebida alcoólica [cf. sidra]
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.902878026 19/08/2010
351
Tit.CONTPRIME ASSESSORIA CONTABIL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67667931000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTPRIME
NCL(9) 35 contabilidade; contabilidade[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902878042 19/08/2010
Tit.TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01945461000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TT TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ

351

No.902878050 19/08/2010
Tit.FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO - FETRANSPORTES (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32244980000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRANSPORTE.LOG

351

CFE(4) 24.1.25; 27.5.1
NCL(9) 43 lanchonetes; aluguel de acomodações
temporárias; bar (serviços de -);hotéis; acomodações
temporárias
(reservas
de
-);restaurantes;
restaurantes de auto-serviço
Procurador: EMBLEMA ASSESSORIA E SERVIÇOS
S/C LTDA.
No.902878085 19/08/2010
Tit.ROGERIO GANEO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08285956000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PISCICULTURA SANTA CÂNDIDA

351

CFE(4) 24.17.2; 27.5.1
NCL(9) 16 periódicos; revistas [periódicos];jornais;
publicações em fascículos impressos
Procurador: PABLO SILVEIRA BLANC
No.902878069 19/08/2010
351
Tit.EDICLASS EDITORA DE LISTAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05649228000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DIVULGMAIS

CFE(4) 16.3.17; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 publicação de textos publicitários;
publicação de textos publicitários[ informação,
assessoria, consultoria ];propaganda; propaganda[
informação, assessoria, consultoria ];atualização de
material publicitário; atualização de material
publicitário[ informação, assessoria, consultoria
];publicidade; publicidade[ informação, assessoria,
consultoria ];publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade on-line em rede de
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];publicidade por qualquer meio; publicidade por
qualquer meio[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DIVULGMAIS".
Procurador: CONTINENTAL MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.902878077 19/08/2010

351

CFE(4) 3.9.1; 6.3.1; 25.1.9; 26.11.3
NCL(9) 31 iscas para pesca [vivas];peixes vivos; ova
fresca de peixe ;animais vivos; exibição (animais de
cativeiro para -);pesca (iscas para -) [vivas];animais
confinados (alimento para -);engorda de animais
(preparações para -);animais de cativeiro para
exibição; peixes (ovas de -);proteína para consumo
animal; ração para animal; vivos (animais -);animais
de criação (preparações para engorda de -);animais
de estimação (alimentos para -);ovas de peixes;
alimentos para animais; animais (alimentos para );animais de criação
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PISCICULTURA".
Procurador: ROSA MARIA STANCEY
No.902878107 19/08/2010
351
Tit.MAREDU FABRIL E MARKETING LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00721736000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Rio Calor Sertanejo

CFE(4) 26.7.25
NCL(9) 41 divertimento; divertimento[ informação,
assessoria, consultoria ];espetáculos (serviços de );espetáculos
(serviços
de
-)[
informação,
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assessoria, consultoria ];shows (produção de );shows (produção de -)[ informação, assessoria,
consultoria
];entretenimento;
entretenimento[
informação, assessoria, consultoria ];espetáculos ao
vivo (apresentação de -);espetáculos ao vivo
(apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];planejamento de festas; planejamento
de festas[ informação, assessoria, consultoria
];festas (planejamento de -);festas (planejamento de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];apresentação
de
espetáculos
ao
vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo[ informação,
assessoria, consultoria ];organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário];organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário][
informação, assessoria, consultoria ];entretenimento
[lazer] (informações sobre -);entretenimento [lazer]
(informações sobre -)[ informação, assessoria,
consultoria ];produção de shows; produção de
shows[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "Sertanejo".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902878115 19/08/2010
351
Tit.PAZ & BEM EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12050776000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PAZ & BEM
NCL(9) 35 obra artística, agenciamento, gestão e
intermediação; assessoria, consultoria e informação
sobre gestão de negócios no campo da propriedade
intelectual
Procurador: MARCOS ALEXANDRE PINTO
VARELAS
No.902878123 19/08/2010
351
Tit.EMDS DE OLIVEIRA SORVETES-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07679942000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SORVETES MARINHO

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 30 sorvetes; sorvetes (pós para preparar );sorvetes (agentes para engrossar -);engrossar
sorvetes [cremes gelados] (agentes para -);agente
para engrossar sorvete; casquinha para sorvete;
massas alimentares
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SORVETES".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902878140 19/08/2010
351
Tit.CARLOS ALBERTO BENTO SILVARES ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66030966000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POWER BALANCE
NCL(9) 14 pulseiras de relógio; relógios (pulseiras de
-); caixas de relógios de pulso; correntes [jóias e
bijuterias]; adereços [jóias e bijuterias]; tornozeleira
(jóia/bijuteria); relógios (correntes de -); anéis [jóias e
bijuterias]; brincos; chaveiros de bijuteria; bijuteria /
joalheria (artigos de -); colares [jóias e bijuterias];
pulseiras [jóias e bijuterias]; argola de uso pessoal
[bijuteria];
bracelete
de
qualquer
material
[jóia/bijuteria].
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902878166 19/08/2010

351

Tit.IMATED - IMAGENS E TECNOLOGIA DIGITAL
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08801072000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IMATED SISTEMAS & TECNOLOGIA
DIGITAL

CFE(4) 26.4.9
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informação em
software; manutenção de software de computador;
aluguel de software de computador; digitalização;
implantação de sistema [informática]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "SISTEMAS & TECNOLOGIA
DIGITAL"
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902878174 19/08/2010
241
Tit.AGROBRAS INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS
AGRICOLA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16994048000100
*830668896 (DEF.NOTF.).
Procurador: LINCOLN GRIGÓRIO PINTO
No.902878190 19/08/2010
351
Tit.METRO MODULAR LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65972879000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: METRO MODULAR ENGENHARIA DE
FÔRMAS

CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(9) 19 molduras não metálicas para construção;
materiais de construção, não metálicos; andaimes
não metálicos; construção (materiais de -), não
metálicos;
revestimentos
[materiais
de
construção];construção (painéis não metálicos para );construções não metálicas; escórias [materiais de
construção]
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "ENGENHARIA DE FÔRMAS"
Procurador: EDUARDO JOÃO ASSEF JR.
No.902878247 19/08/2010
351
Tit.AGROBRAS INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS
AGRICOLA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16994048000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AGROBRÁS

CFE(4) 27.5.1; 27.5.23,25
NCL(9) 07 aparelho para vaporização de produto
químico para uso agroindustrial; arado de tração
animal e puxado por trator [parte de máquina
agrícola];contador de feixe [agrícola];bate-estaca
[máquina];soldagem (máquinas elétricas para );tornos mecânicos [ferramentas mecânicas];trados
para minas; trançar (máquinas para -);tremonhas
[descarga mecânica];acionadores de partida para
motores e máquinas; alcatroamento (máquinas para
-);amortecedores
(êmbolos
-)
[peças
de
máquinas];antifricção (rolamentos -) para máquinas
[chumaceiras];betoneiras
[máquinas];macacos
[máquinas];mancais (cadeiras de -) para máquinas;
martelos elétricos; mecanismos de rodas para
máquinas; moldar (máquinas para -);facas [peças de
máquinas];bombas
para
instalações
de
aquecimento; condensadores de vapor [peças de
máquinas];correias
para
máquinas;
correias
transportadoras [peças de máquinas];debulhadoras;
afiador elétrico para instrumento de corte; rosquear
(máquinas para -);rosquear e talhar (máquinas para );rotativas (prensas -) [tipografia];terraplanagem
(máquinas para -);tosquiadoras (máquinas -) para
animais; tosquiadores [máquinas];prensas [máquinas
para uso industrial];retificadoras [ferramentas
mecânicas];robôs
[máquinas];acessórios
para
caldeiras de máquinas; acetinar (máquinas para );ancinhos para máquinas; aquecedores de água
[partes de máquinas];furar (máquinas para -);grãos
(descascadores de -);incubadoras para ovos;
maçaricos para corte a gás; máquinas para remexer
feno;
martelos
pneumáticos;
moinhos
[máquinas];nata/leite (separadores -);ordenhadeiras
(ventosas para -);perfuradoras (máquinas );escavadeiras [máquinas];ferramentas mecânicas;
afiadora
[máquina
para
afiar
ferramenta];semeadoras
[máquinas];purgadores
automáticos [separadores de vapor];acoplamentos
de eixos [máquinas];agrícolas (instrumentos -),
exceto os operados manualmente; agrícolas
(máquinas -);aplainar (máquinas para -);maçarico
para solda a gás; manuais (ferramentas -), exceto
operadas mecanicamente; máquinas para malhetar;
máquinas tosquiadoras para animais; martelos
mecânicos; minas (máquinas para exploração de );moedoras (máquinas -);picadores de carne
[máquinas];escavadeiras;
bombas
a
vácuo
[máquinas];compressores [máquinas];descascadores
de grãos e cereais; subsoladores motorizados;
transportadores
pneumáticos;
pulverizadores
[máquinas];furadeiras elétricas, manuais; bielas para
máquinas e motores; manuseio automático
(máquinas de -);máquinas para aparar; mecanismos
de controle para máquinas e motores; misturadoras
[batedoras] [máquinas];navalhas para máquinas de
cortar grama; peneiradoras (máquinas -);facas
elétricas; bombas [máquinas];bombas [partes de
máquinas e motores];caldeiras para máquinas a
vapor; descarnar (máquinas para -);guindastes;
batedeira
agrícola
[máquina];serras
[máquinas];superalimentadores
[compressores];tesouras
elétricas;
trituradoras/moedoras
(máquinas
-);propulsão
(mecanismos para -) exceto para veículos terrestres;
pulverizadores para esgoto; alimentadores [partes de
máquinas];incrustações (coletores de -) para
caldeiras de máquinas; máquinas para moldar; pás
mecânicas; fresas (máquinas -);café (moedores de ), exceto os operados manualmente; caldeiras (tubos
de -) [partes de máquinas];colheitadeiras (máquinas
-);controles hidráulicos para máquinas e motores;
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cortadeiras (máquinas -);cortadoras [máquinas] para
uso industrial; máquina para revolver e preparar o
solo; máquina para triturar ou machucar galho;
bomba de uso industrial; rotativas (secadoras );serras
(lâminas
para
-)
[partes
de
máquinas];transportadores
[máquinas];trigo
(moinhos de -);punções para máquinas perfuradoras;
rolamentos; amassadeiras (máquinas -);aparar
(máquinas para -);malhetar (máquinas para );mancais para eixos de transmissão; máquinas para
rosquear
e
talhar;
martelos
[partes
de
máquinas];metais (máquinas para trabalhar );mineração (extratores para -);feno (enfardadeiras
para -);ferramentas [partes de máquinas];bombas
(diafragmas de -);aparelho para ordenha mecânica;
cadeira [parte de máquina];máquina para transplante
de árvore; colhedeira agrícola; agitador metálico
para líquido revestido de vidro [dispositivos
industriais];separadores; serrar (bancadas para -)
[partes de máquinas];sucção (máquinas para -) para
uso industrial; tosquiadeiras elétricas; transmissões
para máquinas; trituradoras (máquinas -);prensas;
propulsão (correntes de -) exceto para veículos
terrestres; alimentação de animais (sistema
mecânico para -);alimentadores para caldeiras de
máquinas; ancinhos [máquinas];animais (máquinas
tosquiadoras para -);grãos (separadores de );máquinas a vapor; mesas para máquinas;
misturadoras (máquinas -);moagem (máquinas para
-);peneiradores; ferramentas manuais, exceto
operadas manualmente; brocas [partes de
máquinas];brocas [peças de máquinas];caiação
(máquinas para -);caldeiras de máquinas (coletores
de incrustações para -);correntes de transmissão
exceto para veículos terrestres; cortadoras de carvão
(máquinas
-);cortadores
de
grama
[máquinas];cortadores
[máquinas];cortar
raízes
(máquinas para -);desbastar (máquinas para );rotativas (calandras -) portáteis para tecidos;
transvasar
(máquinas
para
-)
[trasfegar;
transfundir];agricultura (elevadores para -);ajustagem
(máquinas para -);bobinas para máquinas; manivelas
[partes de máquinas];máquinas para sucção de ar;
molas [peças de máquinas];moldes [partes de
máquinas];motosserras; ordenhadeiras; máquina de
beneficiamento
e
seleção
de
produto
hortifrutigranjeiro; enfardadeiras para feno; enxadas
[charruas];frisos (máquinas para fazer -);fundição
(máquinas para -);carburadores; correntes de
propulsão
exceto
para
veículos
terrestres;
cultivadores [máquinas];descascadoras (máquinas -)
Procurador: LINCOLN GRIGÓRIO PINTO
No.902878263 19/08/2010
Tit.SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11574829000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SIRGA

Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902878280 19/08/2010
241
Tit.MARIAM LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01849948000189
*PED 830634053.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902878298 19/08/2010
351
Tit.CARLOS ALBERTO BENTO SILVARES ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66030966000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POWER BALANCE
NCL(9) 25 automobilistas (vestuário para -); banho
(roupões de -); camisas; ciclistas (vestuário para -);
macacões; malhas [vestuário]; antiderrapantes para
botas e sapatos; aventais [vestuário]; banho
(sandálias de -); bermudas; bolsos para roupas;
camisetas; chuteiras de futebol (travas para -);
coletes para pesca; ginástica (roupa para -) [colante];
sandálias; sungas; artigos de malha [vestuário];
banho (toucas de -); boné (palas de -); botas para
esportes; cachecóis; calções de banho [sungas];
meias; praia (roupas de -); banho (roupas de -);
botas; calçados incluídos nesta classe; casacos
[vestuário]; coletes; roupa para ginástica; alpercatas;
bonés; jaquetas; agasalhos para as mãos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); borzeguins;
botinas; gorros; viseiras; cuecas; impermeáveis
(roupas -); luvas sem dedos; bandanas; banho
(chinelos de -); biqueiras; bolsos; calças;
confeccionado (vestuário -); couro (roupas de -);
luvas [vestuário].
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902878310 19/08/2010
351
Tit.R.F.G CASTRO JUNIOR ARQ-GESSO- ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07692136000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARQ GESSO

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
construções metálicas transportáveis; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de distribuição de água; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de sinalização; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 construção civil (supervisão de trabalhos
de -);assessoria, consultoria e informação em
serviços de revestimentos; construção (informação
sobre -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GESSO".
Procurador: NELSON ARINI JÚNIOR
No.902878336 19/08/2010
351
Tit.VINICIO MATEUS DE OLIVEIRA
MORGENSTERN (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08829680000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: XIS DO VINI
NCL(9) 43 bar (serviços de -);lanchonetes;
cafeterias; auto-serviço (restaurantes de -)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902878379 19/08/2010
351
Tit.AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33448150000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAR CENTRO DE ATENDIMENTO RÁPIDO
AZUL SEGUROS

CFE(4) 18.3.21; 26.4.1; 26.11.3; 27.5.1; 29.1.15
NCL(9) 36 seguros contra incêndio; seguros contra
incêndio[ informação, assessoria, consultoria
];seguros;
seguros[
informação,
assessoria,
consultoria ];seguros (consultoria em -);seguros
(consultoria em -)[ informação, assessoria,
consultoria ];seguros de vida; seguros de vida[
informação, assessoria, consultoria ];administração
de seguro; administração de seguro[ informação,
assessoria, consultoria ];seguros de saúde; seguros
de
saúde[ informação, assessoria, consultoria
];seguros (corretagem de -);seguros (corretagem de )[ informação, assessoria, consultoria ];seguros
marítimos;
seguros
marítimos[
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria consultoria e
informação técnica em seguro; assessoria
consultoria e informação técnica em seguro[
informação, assessoria, consultoria ];subscrição de
seguro; subscrição de seguro[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em seguros;
consultoria em seguros[ informação, assessoria,
consultoria ];seguro contra acidentes; seguro contra
acidentes[ informação, assessoria, consultoria
];seguro contra acidente; seguro contra acidente[
informação, assessoria, consultoria ];seguros
(informações sobre -);seguros (informações sobre -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em seguros; assessoria,
consultoria e informação em seguros[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação sobre seguros de saúde; assessoria,
consultoria e informação sobre seguros de saúde[
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CAR", "CENTRO DE
ATENDIMENTO RÁPIDO" E "SEGUROS".
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902878395 19/08/2010
241
Tit.MARIAM LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01849948000189
*PED 830634053.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902878433 19/08/2010
351
Tit.M4U SOLUÇÕES S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06156231000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: M4U
NCL(9) 42 software de computador (elaboração
[concepção] de-);serviços de engenharia e
planejamento no campo de redes de informação e
comunicações; projeto de sistema de computadores
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902878441 19/08/2010
351
Tit.AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33448150000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAR AZUL SEGUROS
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CFE(4) 18.3.21; 26.4.1; 26.11.3; 27.5.1; 29.1.15
NCL(9) 36 assessoria, consultoria e informação
sobre seguros de saúde; assessoria, consultoria e
informação sobre seguros de saúde[ consultoria
];subscrição de seguro; subscrição de seguro[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria
consultoria e informação técnica em seguro;
assessoria consultoria e informação técnica em
seguro[
informação,
assessoria,
consultoria
];seguros de saúde; seguros de saúde[ informação,
assessoria, consultoria ];seguros de vida; seguros de
vida[ informação, assessoria, consultoria ];seguros
contra
incêndio;
seguros
contra
incêndio[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em seguros; assessoria,
consultoria e informação em seguros[ informação,
assessoria, consultoria ];seguro contra acidente;
seguro contra acidente[ informação, assessoria,
consultoria
];seguros;
seguros[
informação,
assessoria, consultoria ];seguros marítimos; seguros
marítimos[ informação, assessoria, consultoria
];seguros (corretagem de -);seguros (corretagem de )[ assessoria, consultoria ];seguros (informações
sobre -);seguros (informações sobre -)[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em seguros;
consultoria em seguros[ informação, assessoria,
consultoria ];seguro contra acidentes; seguro contra
acidentes[ informação, assessoria, consultoria
];seguros (consultoria em -);seguros (consultoria em
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];administração de seguro; administração de seguro[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CAR" E "SEGUROS".
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902878450 19/08/2010
Tit.ALEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICOS LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00936239000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALEL

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 39 entrega de mercadorias; mercadorias
(armazenagem de -);assessoria, consultoria e
informação em serviços de entrega; armazenagem
de mercadorias; entrega de pacotes; assessoria,
consultoria
e
informação
em
transportes;
mercadorias
(entrega
de
-);entrega
de
correspondência ;depósito; intermediação de carga;
logística referente ao transporte de carga; entrega
de malote ;entrega de mensagens; transporte
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

No.902878476 19/08/2010
351
Tit.3W LOGISTICA CRIATIVA LTDA - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07961553000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BL BANK LOG

No.902878654 19/08/2010
351
Tit.UNIAO DOS MILITARES EVANGELICOS DO
RIO GRANDE DO SUL - UMERGS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01244742000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIÃO DOS MILITARES EVANGÉLICOS
RS UMERGS MILITARES EVANGÉLICOS

No.902878565 19/08/2010
100
Tit.SRO RADIOLOGIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04718189000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SRO RADIOLOGIA
NCL(9) 44 odontologia; serviços de raio-x
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG 830252398
Procurador: CLÁUDIO JOSÉ MARTINS COSTA
GONÇALVES
No.902878581 19/08/2010
Tit.MAZÃO & MIRANDA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12272130000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LINGUEX

351

CFE(4) 24.11.25; 27.5.1
NCL(9) 45 serviços de orientação espiritual e
filosófica, prestados a título de assistência social;
serviços de orientação espiritual e filosófica,
prestados a título de assistência social[ informação,
assessoria, consultoria ];organização de encontros
religiosos; organização de encontros religiosos[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: Sem direito ao uso exclsuivo das
expressões "UNIÃO DOS MILITARES
EVANGÉLICOS" e "MILITARES EVANGÉLICOS"
Procurador: JOANE RAQUEL NUNES DA SILVA

351

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 40 injeção de plástico [serviço de -];injeção
de plástico [serviço de -][ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
tratamento de materiais; revestimento de poliuretano
em
peça
[serviço
de
tratamento
de
materiais];plastificação; informação sobre tratamento
de materiais
Procurador: JOSÉ SIDNEI VALÉRIO

CFE(4) 27.5.9
NCL(9) 41 conjunto musical (serviços de -) [serviços
de entretenimento];grupo musical
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
10
implantes
cirúrgicos
[materiais
artificiais];bolsas de gelo para uso medicinal;
borracha para o aparelho dentário e para separar o
dente;
dentes
artificiais
(conjuntos
de
-)
[próteses];estojos de instrumentos para médicos e
cirurgiões; odontológicos (aparelhos e instrumentos );dentes artificiais; roupas especiais para salas de
operação; dentição (anéis para -);espelhos para
dentistas; odontológicos (aparelhos -) elétricos;
ortodônticos (aparelhos -);brunidor [instrumento
dentário];luvas de uso medicinal; máscaras utilizadas
por pessoal da área médica; odontológico (brocas
para uso -);pivôs para dentes artificiais; lingual
(raspador -);agulha para odontologia ;dentaduras
Procurador: VALOR MARCAS E PATENTES S/S
LTDA
No.902878611 19/08/2010
Tit.BRUNO COIMBRA FRANCO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22204952800
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DSORDEN

351

No.902878662 19/08/2010
351
Tit.ERIKA REGIA ALVES ALEXANDRE ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11628132000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MENTE FRIA

CFE(4) 4.5.4; 27.5.1
NCL(9) 25 saias; vestuário *;confeccionado
(vestuário -);macacões; camisetas; ginástica (roupa
para -) [colante];jaquetas; camisas; roupa para
ginástica; bandanas; banho (calções de -);bonés;
calças; maiô;artigos de malha [vestuário];calção para
banho
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902878697 19/08/2010
351
Tit.GSH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE
LTDA - EPP (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09140481000105
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Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AGHOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9)
09
leitores
[equipamentos
de
processamentos
de
dados];programas
de
computador [para download];computador (memórias
para -);testes, exercícios ou provas de inteligência
(aparelhos e software);processadores [unidades
centrais de processamento] [informática]
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902878719 19/08/2010
Tit.DELPHINO COMERCIO E SERVIÇOS DE
PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08877202000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ORDHEP

351

ou minerais] para uso medicinal; aminoácidos para
uso veterinário; bacteriológicas (preparações -) para
uso medicinal e veterinário; medicamentos para uso
veterinário; medicinais (bebidas -); suplementos
alimentares minerais; suplemento nutricional de óleo
comestível para uso medicinal; matéria prima para a
indústria farmacêutica; bacterianas (preparações -)
para uso medicinal ou veterinário; medicamentos
para uso odontológico; químicas (preparações -)
para uso medicinal; comestíveis (fibras vegetais -)
[não nutritivas]; complemento/suplemento alimentar
para uso medicinal; aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; implantes
cirúrgicos [tecidos vivos]; infusões medicinais;
medicamentos para uso humano; medicinais
(infusões -); medicinais (raízes -); preparações
farmacêuticas; químicas (preparações -) para uso
farmacêutico; vacinas; composição de aminoácido
para tratamento de desnutrição ou deficiência
protéica; suplemento ou complemento alimentar em
líquido para uso medicinal; preparações para banhos
medicinais; químico-farmacêuticas (preparações -);
suplemento ou complemento alimentar em barra
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902878816 19/08/2010
351
Tit.GSH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE
LTDA - EPP (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09140481000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGHOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 manutenção e reparo de automóveis;
manutenção de veículos
Procurador: NELSON ARINI JÚNIOR
No.902878727 19/08/2010
Tit.SIMONE MOTTA BRAGA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00735557705
*PED.OPOS. 902879006
Procurador: O PRÓPRIO.

241

No.902878743 19/08/2010
Tit.BIOCTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS
VETERINÁRIOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12280933000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIOCTAL

351

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 05 alimentos dietéticos (preparações para -)
adaptados
para
uso
medicinal;
químicas
(preparações -) para uso veterinário; aminoácidos
para uso medicinal; antissépticos; medicinais (ervas
-); inibidor do metabolismo; medicamentos
administrados via implante subcutâneo; medicinal
(óleos para uso -); veterinárias (preparações -);
inibidor hormonal; suplemento nutricional [vitaminas

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 42 criação de homepage; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática];software de computador
(elaboração
[concepção]
de-);elaboração
[concepção]
de
software
de
computador;
manutenção de software de computador; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação; criação e manutenção de web sites para
terceiros; manutenção (criação e -) de web sites para
terceiros
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902878824 19/08/2010
Tit.BIOCTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS
VETERINÁRIOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12280933000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIOCTAL

351

processamento de cereais, para consumo animal;
algarobilho para consumo animal; amendoim (farinha
de -) para animais; animais (preparações para
engorda de -); bebidas para animais de estimação;
farelos (massa de -) para consumo animal; grãos
para consumo animal; vegetal para animal; animais
de criação (preparações para engorda de -); animais
de estimação (alimentos para -); cereais
(subprodutos do processamento de -), para consumo
animal; farinha para animais; engorda de animais
(preparações para -); plantas (sementes de -);
alimentos para animais; alimentos para animais de
estimação; destilaria (resíduos de -) para consumo
animal; ervas para consumo humano ou animal;
resíduos de destilaria para consumo animal;
suplemento alimentar para ração de animal;
amendoim (torta de -) para animais; farinha de peixe
para consumo animal; levedura para animais; alfafa
[alimento para animal]; postura de aves de criação
(preparações para -); proteína para consumo animal;
farinha de osso para animal; biscoito para animal de
estimação; preparações veterinárias aromatizadas
utilizadas em almofadas ou similares para educar
animais; cereal para animal.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902878883 19/08/2010
Tit.SIMONE MOTTA BRAGA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00735557705
*PED. OPOS. 902879006
Procurador: O PRÓPRIO.

241

No.902878891 19/08/2010
Tit.BIOCTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS
VETERINÁRIOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12280933000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIOCTAL

351

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários; comércio
(através de qualquer meio) de animais vivos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos; comércio (através de
qualquer meio) de preparações farmacêuticas;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
dietéticas para uso medicinal; comércio (através de
qualquer meio) de preparações higiênicas para uso
medicinal; representação comercial; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para
animais; comércio (através de qualquer meio) de
membros, olhos ou dentes artificiais; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
veterinárias.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902878921 19/08/2010
351
Tit.D'LINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10894877000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MÓVEIS D'LINEA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 31 algas para consumo humano ou animal;
animais confinados (alimento para -); papas para
engorda de animais de criação; subprodutos do
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Tit.D'LINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10894877000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MÓVEIS D'LINEA

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 20 bancos [móveis];camas *;cômodas com
gavetas;
estantes
[móveis];carrinho
para
eletrodoméstico [mobiliário];divisórias de madeira
para móveis; criado mudo; mesas com rodinhas para
computadores; mobiliário escolar; divãs; cama
guarda-roupa; porta-chapéus; prateleiras para
móveis; carrinhos de servir à mesa [móveis];oratório
[peça
do
mobiliário];pufe;
cama-mesa
[mobiliário];camiseiro [mobiliário];cadeira ou poltrona
[mobiliário];sofás; cabideiros não metálicos; cadeiras
[assentos];carteiras
[móveis];cristaleira;
mesas
*;móveis (divisórias de madeira para -);descanso ou
apoio para o pé [mobiliário];cadeira de balanço;
banqueta [móvel];bufê [mobiliário];mesa (carrinhos
de servir à -) [móveis];móveis para escritório;
penteadeiras; porta-livros [móveis];espreguiçadeiras
[cadeiras];guarda-louças; sofá-cama; armários; cama
[mobiliário];cama-beliche;
cantoneira
[mobiliário];balcão [móvel];poltronas; banquinhos
para os pés; cadeiras altas para bebês; carrinhos
[mobiliário];móvel modulado; otomana [sofá];cadeira
para bebê;banquinho [móvel];racks (ingl.);escritório
(móveis para -);escrivaninhas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "MÓVEIS" E "D'LINEA"
Procurador: ACERTCON REGISTROS E
DIVULGAÇÃO EMPRESARIAL LTDA
No.902878948 19/08/2010
351
Tit.SIMONE MOTTA BRAGA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00735557705
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UIDI CARE
NCL(9) 03 cabelos (preparações para ondular );xampus; ondular os cabelos (preparações para -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CARE"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902878956 19/08/2010
351
Tit.GSH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE
LTDA - EPP (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09140481000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GSH

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "MÓVEIS" E "D'LINEA"
Procurador: ACERTCON REGISTROS E
DIVULGAÇÃO EMPRESARIAL LTDA
No.902879022 19/08/2010
351
Tit.CARLOS ALBERTO BENTO SILVARES ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66030966000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POWER BALANCE
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; comércio (através de qualquer meio) de
produtos em matérias plásticas semiprocessadas;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes; comércio (através
de qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de materiais impressos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados;
feiras (organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902879057 19/08/2010
090
Tit.ORTHO PAUHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÕES LTDA ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01123973000180
*APRESENTE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO
SIGNATÁRIO, COMPROVANDO QUE ESTE TEM
PODERES PARA REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: HISBELO OLIVEIRA DA SILVA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 computadores (instalação, manutenção e
reparo de -);instalação, manutenção e conserto de
computador [hardware];informação sobre reparos;
assistência técnica e manutenção de computador
[hardware];assistência
técnica,
consultoria
e
informação sobre filtros para piscina
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902878999 19/08/2010

351

No.902879103 19/08/2010
100
Tit.CARVALHAES PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04636357000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CARVALHAES
NCL(9) 35 consultoria em organização de negócios;
consultoria profissional em negócios; administração
comercial de shopping center; fornecimento de mãode-obra [terceirização];organização e administração
de empresa; despachante aduaneiro [desembaraço
e
liberação
de
documento
alfandegário];administração de holding [tipo de
empresa];importação-exportação (agências de );assessoria,
consultoria
e
informação
em

investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; assessoria, consultoria e
informação sobre oportunidades de negócio;
pesquisa de mercado; corretor de publicidade
(serviço de -);aluguel de stands; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial];administração
de empresa; assessoria, consultoria e informação
empresarial; estudos e pareceres pertinentes à
macro e microeconomia, serviços estes prestados
com fins de assessoria na gestão de negócios e
operação de uma empresa comercial; telepesquisa
[pesquisa de opinião];agenciamento de mercadoria
[intermediação];assessoria, consultoria e informação
ao consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; despachante para agilizar
documento; elaboração de declaração de imposto de
renda; administração comercial; corretagem de
veículos; informações de negócios; assessoria,
consultoria e informação em contabilidade;
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas; cartão de vantagem (emissão e
distribuição de cartões de benefícios que dão ao
respectivo titular acesso a vantagens no preço de
determinados produtos);promoção de venda para
terceiros [publicidade];telemarketing; assessoria em
gestão comercial ou industrial; assessoria em gestão
de negócios; assessoria, consultoria e informação
em gestão de negócios e comercialização de
produtos sob contrato de franquia
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.812219880.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902879154 19/08/2010
090
Tit.HLF GAIGUER MAIOLINO LTDA ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10893968000148
*REAPRESENTE PROCURAÇÃO ONDE O
SIGNATÁRIO ESTEJA DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO. OBSERVE QUE UMA NOVA
PROCURAÇÃO DEVERÁ RATIFICAR O ATO DO
DEPÓSITO.
Procurador: ALESSANDRA PIANO DA SILVA
No.902879197 19/08/2010
180
Tit.ROSSI RESIDENCIAL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61065751000180
*PET.(WB) 850110007629, DE 14/10/2011, INCISO
I DO ART. 219 DA LPI. INT. VILLAGE MARCAS &
PATENTES S/S LTDA.
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.902879197 19/08/2010
Tit.ROSSI RESIDENCIAL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61065751000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Rossi Rio Branco Corporate

351

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 36 administração de imóveis; corretagem
*;avaliação imobiliária
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CORPORATE".
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Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.902879219 19/08/2010
Tit.ROSSI RESIDENCIAL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61065751000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Rossi Rio Branco Corporate

100

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 37 construção e reparação de obra civil;
construção *;construção civil (supervisão de
trabalhos de -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
828145164.
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.902880217 20/08/2010
351
Tit.ANDRÉA LEAL SALGADO DE SOUZA BUGARIB
BATISTA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15184474811
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROJETOCASA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 interiores (decoração de -);interiores
(decoração de -)[ informação, assessoria, consultoria
];decoração de interiores; decoração de interiores[
informação, assessoria, consultoria ].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "PROJETO" E "CASA".
Procurador: FERRARO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
No.902880675 20/08/2010
351
Tit.EDITORA GAZETA DO POVO S/A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76530047000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SOUTH AMERICA AGRICULTURAL AGRIBUSINESS SUMMIT
NCL(9) 41 agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] ;promotor de eventos [se
artísticos/culturais]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "AGRICULTURAL" E
"AGRIBUSINESS SUMMIT"
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902881078 20/08/2010
351
Tit.SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S/A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0121398
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NESTLÉ

CFE(4) 1.15.17; 1.15.21; 26.13.25; 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 30 mostarda; pastelaria; pó para bolo;
pudins; sorvetes; bombons; café (bebidas de -) com
leite; comestíveis (gelados -);engrossar sorvetes
[cremes gelados] (agentes para -);especiarias;
extrato de malte para uso alimentar; flocos de milho;
ketchup [molho];extrato de café;cacau [doce de];pastilhas [confeitos];tomate (molho de -);molho para
salada; amêndoas (confeitos de -);bebidas à base de
cacau; chá gelado; chicória [sucedâneo de
café];condimentos; gelado (chá -);malte para
consumo humano; frozens [iogurte congelado];café
solúvel; barra dietética de cereais; papas de farinha
alimentares à base de leite [mingau];pastéis
[pastelaria];preparações vegetais para uso como
substitutos de café;sanduíches; soja (molho de );sorvetes (agentes para engrossar -);alimentares
(massas -);bebidas à base de café;biscoitos; cacau
(bebidas de -) com leite; cacau (produtos de -);café
(preparações vegetais para uso como substitutos de);chocolate (bebidas à base de -);gelados
comestíveis; gelo, natural ou artificial; gomas de
mascar, exceto para uso medicinal; molho de
tomate; salgadinho, exceto croquete; cacau em
pó;concentrados para preparar chá;pizzas; açúcar
*;arroz; aveia (alimentos à base de -);bebidas à base
de chocolate; café (bebidas à base de -);carne
(produtos para amaciar -) para uso doméstico;
cereais secos (flocos de -);chá (bebidas à base de );flocos de aveia; massas [alimentares];floco de
cereal; muesli; pão; alimentos farináceos; bebidas à
base de chá;cacau (bebidas à base de );café;chá;confeitos; fermento; geléias de frutas
[confeitos];massa para bolo; leite de soja
[condimento];pasta de amendoim; amendoim doce;
brigadeiro, cajuzinho e quindim; sorvete; temperos;
biscoitos de água e sal; bolachas; chocolate; creme
[culinária];doces [confeitos];essências para alimentos
[exceto essências etéreas e óleos essenciais];gelado
(iogurte -);gelados comestíveis (pós para preparar );iogurte gelado; macarrão; café em pó;bala
comestível ;molhos [condimentos];pimenta; sucos de
carne; adoçantes naturais; amendoins (confeitos de );cereais (preparações feitas com -);chocolate
(bebidas de -) com leite; congelado (iogurte );espaguete; farináceos (alimentos -);fondants
[confeitos];gelo para bebidas; iogurte congelado;
maionese; mascar (gomas de -), exceto para uso
medicinal; melaço para uso alimentar; milho (flocos
de -);pó para fabricação de doce; sorvetes (pós para
preparar
-);sucedâneos
de
café;tempero
[condimento];bolos; cacau; café (sucedâneos de );caramelos [doces];carne (sucos de -);mel;
chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para
fabricação de bebidas];complemento/ suplemento
alimentar composto por cereais [não medicinal]
;casquinha para sorvete; bolo, preparado para
consumo final, confeitado ou não
Procurador: MÁRCIA R. SANT ANNA
No.902881418 20/08/2010
351
Tit.SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S/A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0121398
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NESTLÉ

CFE(4) 1.15.17; 1.15.21; 26.13.25; 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 29 koumys [bebida láctea];bebidas lácteas
[onde o leite predomina];sopas; soro de leite; doce
de leite (ompi);frutas congeladas; frutas cozidas;
pedaços de fruta; leite de soja [substituto do
leite];consomê;flocos (batata em -);frutas cobertas
com açúcar; grãos de soja, em conserva, para uso
alimentar; margarina; amendoins processados;
caldo; charcutaria; queijos; fruta (pedaços de -);caldo
(preparações para fazer -);carne (molhos de );coalho; proteína para consumo humano; quefir
[bebida láctea];salsichas; manteiga de cacau, usada
em confeitaria; embutido [frios] ;frutas, legumes e
verduras em conserva; gelatina para uso alimentar;
manteiga; óleos comestíveis; geléias para uso
alimentar; caldos concentrados; peixe (filé de );frutas (geléias de -);frutas em conserva; frutas,
legumes e verduras cozidos; frutas, legumes e
verduras secos; gorduras comestíveis; iogurte;
manteiga (creme de -);alimentos à base de peixe;
amendoim (manteiga de -);caça (carne de -);carne
em conserva; cogumelos em conserva; requeijão;
creme de leite; polpas de frutas; frutas (saladas de );leite; nata [laticínios];aves não vivas; batata em
flocos; carne; preparados, complementos e
suplementos alimentares à base de proteína; filé de
peixe; laticínios; presunto; sopa (preparações para
fazer -);leite condensado; creme batido; creme
chantilly; extratos de carne; kefir [bebida
láctea];manteiga de cacau; pescado [não vivo];pó
para milk-shake à base de leite; frutas (polpa de );manteiga de amendoim; compotas; cristalizadas
(frutas -);frutas cristalizadas; ovos *;bacon; banha de
porco para uso alimentar; peixe (alimentos à base de
-);preparações para sopas [frutas, legumes e
verduras];leite em pó;concentrados (caldos -);carne
de porco
Procurador: MÁRCIA R. SANT ANNA
No.902881698 20/08/2010
Tit.VINICOLA CAMPO LARGO S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75802041000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MICHELANGELO

351

CFE(4) 26.13.25
NCL(9)
33
digestivos
[licores
e
destilados];saquê;brandy [bebida];bebidas alcoólicas
contendo frutas; destiladas (bebidas -);vodca; vinho
de fruta; bebida energética alcoólica; essências
alcoólicas; gim; licores; uísque; cidra bebida
alcoólica [cf. sidra];amargas (bebidas -);extratos de
fruta [alcoólicos];frutas (bebidas alcoólicas contendo
-);rum; vinho; alcoólicas (bebidas -) [exceto
cerveja];coquetéis *;essência alcoólica para fabricar
bebidas;
absinto
[bebida
alcoólica];aperitivos
*;aguardente destilada de vinho ou de suco de
frutas; bebidas alcoólicas [exceto cerveja];bebidas
destiladas;
destiladas
[bebidas
alcoólicas]
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[espirituosas];extratos alcoólicos; bebida fermentada
alcoólica
Procurador: ILDO RITTER DE OLIVEIRA
No.902881884 20/08/2010
Tit.VINICOLA CAMPO LARGO S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75802041000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PAYSAGE

351

CFE(4) 26.2.3; 27.5.1
NCL(9) 33 bebida fermentada alcoólica; aguardente
destilada de vinho ou de suco de frutas; destiladas
[bebidas alcoólicas] [espirituosas];frutas (bebidas
alcoólicas contendo -);bebida energética alcoólica;
licores;
sidra;
cidra
bebida
alcoólica
[cf.
sidra];uísque; vinho; amargas (bebidas -);bebidas
destiladas; gim; rum; absinto [bebida alcoólica];vinho
de fruta; aperitivos *;bebidas alcoólicas contendo
frutas;
coquetéis
*;extratos
de
fruta
[alcoólicos];brandy [bebida];destiladas (bebidas );digestivos
[licores
e
destilados];essências
alcoólicas;
extratos
alcoólicos;
saquê;vodca;
essência alcoólica para fabricar bebidas; alcoólicas
(bebidas -) [exceto cerveja];bebidas alcoólicas
[exceto cerveja]
Procurador: ILDO RITTER DE OLIVEIRA
No.902882058 20/08/2010
Tit.VINICOLA CAMPO LARGO S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75802041000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MIRACOLO

351

CFE(4) 11.3.1; 27.5.1
NCL(9) 33 absinto [bebida alcoólica];destiladas
(bebidas -);essências alcoólicas; saquê;brandy
[bebida];bebidas destiladas; extratos alcoólicos;
frutas (bebidas alcoólicas contendo -);rum; sidra;
vodca; amargas (bebidas -);gim; aperitivos
*;coquetéis *;licores; uísque; vinho de fruta;
aguardente destilada de vinho ou de suco de frutas;
essência alcoólica para fabricar bebidas; cidra
bebida alcoólica [cf. sidra];bebida fermentada
alcoólica; bebidas alcoólicas contendo frutas;
bebidas alcoólicas [exceto cerveja];digestivos [licores
e destilados];extratos de fruta [alcoólicos];vinho;
alcoólicas (bebidas -) [exceto cerveja];destiladas
[bebidas alcoólicas] [espirituosas];bebida energética
alcoólica
Procurador: ILDO RITTER DE OLIVEIRA
No.902882660 20/08/2010
100
Tit.SANDRA REGINA SALOMÃO MACRUZ DA
SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13896045865
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Jornal Opinião
NCL(9) 16 jornais; revistas [periódicos]

*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
720228115. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO(S) PEDIDO(S) DE REGISTRO
ANTERIOR(ES) DE NÚMERO(S) 824694554,
AINDA NÃO REGISTRADO(S), CONSIDERADO(S)
IGUALMENTE COLIDENTE(S) COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902883046 20/08/2010
Tit.WYNCOAT INVESTMENT LTD (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5250439
*PED 902674870.
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA

241

No.902883429 21/08/2010
Tit.VINICOLA CAMPO LARGO S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75802041000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAMPO LARGO VINTAGE

351

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 33 aperitivos *;saquê;bebidas destiladas;
licores; cidra bebida alcoólica [cf. sidra];brandy
[bebida];uísque; bebidas alcoólicas contendo frutas;
vinho;
alcoólicas
(bebidas
-)
[exceto
cerveja];essência alcoólica para fabricar bebidas;
vinho de fruta; absinto [bebida alcoólica];bebida
fermentada alcoólica; aguardente destilada de vinho
ou de suco de frutas; coquetéis *;digestivos [licores e
destilados];bebida energética alcoólica; bebidas
alcoólicas [exceto cerveja];essências alcoólicas; gim;
rum; vodca; amargas (bebidas -);destiladas (bebidas
-);destiladas
[bebidas
alcoólicas]
[espirituosas];extratos alcoólicos; extratos de fruta
[alcoólicos];frutas (bebidas alcoólicas contendo );sidra
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VINTAGE".
Procurador: ILDO RITTER DE OLIVEIRA
No.902884115 23/08/2010
351
Tit.SKL FUNCTIONAL NUTRITION - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05335056000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Duoflora
NCL(9) 05 suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; microrganismos
(preparações de -) para uso medicinal e veterinário
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902884140 23/08/2010
351
Tit.SKL FUNCTIONAL NUTRITION - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05335056000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Lactoflora
NCL(9) 05 suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; microrganismos
(preparações de -) para uso medicinal e veterinário
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902884158 23/08/2010
351
Tit.SKL FUNCTIONAL NUTRITION - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05335056000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Reconflora
NCL(9) 05 microrganismos (preparações de -) para
uso medicinal e veterinário; suplemento ou
complemento alimentar em pó para uso medicinal
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902885570 23/08/2010
Tit.FULLCRED FACTORING FOMENTO
MERCANTIL E COBRANCA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10579034000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO J.FERRAZ

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial; compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas];comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informações
sobre franchising [gestão comercial];cartão de
vantagem (emissão e distribuição de cartões de
benefícios que dão ao respectivo titular acesso a
vantagens
no
preço
de
determinados
produtos);comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; licenciamento, compra e
venda, leasing de marcas e patentes (intermediação
de negócios comerciais);negócios (consultoria em
gestão e organização de -);agenciamento de
mercadoria [intermediação];comércio (através de
qualquer meio) de roupas; consultoria em
organização de negócios; administração comercial
de shopping center; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho;
administração de empresa; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
estudos e pareceres pertinentes à macro e
microeconomia, serviços estes prestados com fins
de assessoria na gestão de negócios e operação de
uma empresa comercial; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; assessoria em
gestão de negócios; avaliações de negócios;
assessoria, consultoria e informação econômica,
para os setores industrial e comercial das empresas,
visando
o
planejamento,
organização,
monitoramento e desenvolvimento de projetos
(também provido on-line) [assessoria em gestão
comercial];comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; franchising (venda e licenciamento de -),
tratando-se de administração de negócios em
franchising; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; administração de holding [tipo
de empresa];organização e administração de
empresa; exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; gestão de franquia; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; negócios (consultoria em gestão de );administração comercial; assessoria, consultoria e
informação empresarial; assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia; franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração de negócios]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRUPO".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902885723 23/08/2010
351
Tit.AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33448150000111
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAR CENTRO DE ATENDIMENTO RÁPIDO
AZUL SEGUROS

CFE(4) 26.4.1-2; 26.11.3; 27.5.1; 29.1.15
NCL(9) 36 administração de seguro-saúde;
administração
de
seguro-saúde[
informação,
assessoria, consultoria ];seguros de saúde; seguros
de
saúde[ informação, assessoria, consultoria
];subscrição de seguro; subscrição de seguro[
informação, assessoria, consultoria ];seguro contra
acidentes; seguro contra acidentes[ informação,
assessoria, consultoria ];seguros (informações sobre
-);seguros (informações sobre -)[ informação,
assessoria, consultoria ];seguros de vida; seguros de
vida[ informação, assessoria, consultoria ];seguros
(consultoria em -);seguros (consultoria em -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria
consultoria e informação técnica em seguro;
assessoria consultoria e informação técnica em
seguro[ informação, assessoria, consultoria ];seguro
contra acidente; seguro contra acidente[ informação,
assessoria,
consultoria
];seguros;
seguros[
informação, assessoria, consultoria ];administração
de seguro; administração de seguro[ informação,
assessoria, consultoria ];seguros (corretagem de );seguros (corretagem de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];seguros contra incêndio; seguros contra
incêndio[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CAR", "CENTRO DE
ATENDIMENTO RÁPIDO" E "SEGUROS".
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902885847 23/08/2010
351
Tit.ALTOÉXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02945318000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALTOÉ
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos; concessionária de veículos (comércio de
veículos);comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; corretagem de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de partes
e componentes de veículos
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.902885880 23/08/2010
Tit.FULLCRED FACTORING FOMENTO
MERCANTIL E COBRANCA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10579034000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO J.FERRAZ

CFE(4) 27.5.1

NCL(9) 36 arrendamento de fazendas; empréstimos
a prazo; gestão financeira; leasing (financiamento de
-);liquidação financeira (serviços de -);administração
de imóveis; avaliação imobiliária; cobranças de
dívidas (agências de -);fundos de investimentos
[finanças];seguros; administração de cartão de
débito; administração de consórcio; assessoria,
consultoria e informação na área econômicofinanceira; corretagem de valores; empréstimos
[finanças];agente
autônomo
de
investimento;
assessoria consultoria e informação técnica em
seguro; assessoria técnica em linhas de crédito;
arrendamento de imóveis; avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis];cartão de débito (serviços
de -);crédito (agências de -);desconto de títulos
[factoring];empréstimo
contra
garantia
[penhor];fianças [garantias];análise e gestão de
crédito; assessoria, consultoria e informação em
crédito; gestão de risco financeiro; fiduciários
(serviços -);financiamento de leasing; seguros
(corretagem de -);seguros (informações sobre );desconto de título de crédito; administração de
fundo de investimento; administração financeira;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
empréstimos; assessoria, consultoria e informação
em planejamento financeiro; análise financeira;
capital (investimentos de -) [finanças];consultoria
financeira; bolsa de valores (cotações de -);cartão de
crédito (serviços de -);cobrança (serviços de );penhor [empréstimo];seguros (consultoria em );assessoria consultoria e informação em cobrança e
cadastro; administração de cartão de crédito;
administração de carteira de valor mobiliário;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investimentos; corretagem *;informações financeiras;
informações sobre seguros; investimentos de capital
[finanças];empréstimo contra garantia, penhor;
banco múltiplo com ou sem carteira comercial
[serviços financeiros];factoring [sistema pelo qual
uma empresa produtora de bens ou serviços
transfere seus créditos a receber, resultante de
vendas a terceiros, a uma empresa especializada
que assume as despesas de cobrança e os riscos de
não pagamento; fomento comercial; fomento
mercantil]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRUPO".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902886193 23/08/2010
Tit.FULLCRED FACTORING FOMENTO
MERCANTIL E COBRANCA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10579034000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO JOAQUIM FERRAZ

351

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas];assessoria, consultoria e informação na
implantação e viabilização de sistema de franquia;
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação];assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial];assessoria em gestão de
negócios; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; administração comercial
de shopping center; assessoria, consultoria e
informação empresarial; assessoria, consultoria e

informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising;
organização e administração de empresa; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; avaliações de negócios; consultoria
em organização de negócios; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; franchising [sistema pelo
qual empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de negócios];comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; administração comercial; licenciamento,
compra e venda, leasing de marcas e patentes
(intermediação de negócios comerciais);cartão de
vantagem (emissão e distribuição de cartões de
benefícios que dão ao respectivo titular acesso a
vantagens
no
preço
de
determinados
produtos);assessoria em gestão comercial ou
industrial; exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; negócios (consultoria em
gestão de -);negócios (consultoria em gestão e
organização de -);administração de empresa; gestão
de franquia; administração de holding [tipo de
empresa];estudos e pareceres pertinentes à macro e
microeconomia, serviços estes prestados com fins
de assessoria na gestão de negócios e operação de
uma empresa comercial; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios e comercialização de produtos sob contrato
de franquia; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; assessoria, consultoria e
informações sobre franchising [gestão comercial]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRUPO".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902886487 23/08/2010
Tit.FULLCRED FACTORING FOMENTO
MERCANTIL E COBRANCA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10579034000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO JOAQUIM FERRAZ

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis];avaliação imobiliária; administração de
imóveis; crédito (agências de -);administração de
fundo de investimento; empréstimo contra garantia
[penhor];seguros (corretagem de -);desconto de
título de crédito; assessoria consultoria e informação
técnica em seguro; gestão de risco financeiro;
arrendamento de imóveis; administração de cartão
de crédito; financiamento de leasing; assessoria,
consultoria e informação em planejamento
financeiro; agente autônomo de investimento;
cobrança (serviços de -);assessoria, consultoria e
informação em crédito; factoring [sistema pelo qual
uma empresa produtora de bens ou serviços
transfere seus créditos a receber, resultante de
vendas a terceiros, a uma empresa especializada
que assume as despesas de cobrança e os riscos de
não pagamento; fomento comercial; fomento
mercantil];assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro; assessoria técnica em linhas
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de crédito; arrendamento de fazendas; corretagem
de valores; administração de carteira de valor
mobiliário; desconto de títulos [factoring];fiduciários
(serviços
-);informações
financeiras;
seguros
(consultoria em -);seguros (informações sobre );assessoria,
consultoria
e
informação
em
investimentos; banco múltiplo com ou sem carteira
comercial
[serviços
financeiros];capital
(investimentos de -) [finanças];análise financeira;
corretagem *;administração financeira; fianças
[garantias];fundos
de
investimentos
[finanças];informações sobre seguros; investimentos
de capital [finanças];liquidação financeira (serviços
de -);assessoria, consultoria e informação em
empréstimos; empréstimo contra garantia, penhor;
bolsa de valores (cotações de -);cobranças de
dívidas (agências de -);consultoria financeira; leasing
(financiamento de -);assessoria, consultoria e
informação na área econômico-financeira; análise e
gestão de crédito; cartão de crédito (serviços de );gestão financeira; seguros; cartão de débito
(serviços de -);administração de cartão de débito;
administração de consórcio; empréstimos a prazo;
empréstimos [finanças];penhor [empréstimo]
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902886908 23/08/2010
010
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60509239000113
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO
SIGNATÁRIO 'JOÃO CARLOS SAAD',
COMPROVANDO TER O MESMO PODER PARA
REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: CARLOS ERNESTO BORGHI
FERNANDES
No.902886991 23/08/2010
010
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60509239000113
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO
SIGNATÁRIO 'JOÃO CARLOS SAAD',
COMPROVANDO TER O MESMO PODER PARA
REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: CARLOS ERNESTO BORGHI
FERNANDES
No.902888099 24/08/2010
150
Tit.GILBERTO CALEGARI BRANDAO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27117028807
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: LUCIANO APARECIDO CACCIA
No.902888315 24/08/2010
150
Tit.GILBERTO CALEGARI BRANDAO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27117028807
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: LUCIANO APARECIDO CACCIA
No.902888676 24/08/2010
100
Tit.GAUER DO BRASIL IND E COM DE
SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA EPP
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09583224000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VINOVIT
NCL(9) 05 suplemento nutricional de óleo comestível
para uso medicinal; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal ;suplementos
alimentares
minerais;
substrato
metabólico;
aminoácidos para uso medicinal; vitamina e sais
minerais
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG 818714271
Procurador: DANILO CÉSAR DE CASTRO
No.902888994 24/08/2010
351
Tit.COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO
PAULO METRO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62070362000106
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço
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CFE(4) 1.1.1; 24.1.3; 26.3.11; 26.4.1
NCL(9) 35 assessoria em gestão de negócios;
assessoria em gestão de negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];administração comercial;
administração comercial[ informação, assessoria,
consultoria
];administração
de
empresa;
administração de empresa[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
sobre oportunidades de negócio; assessoria,
consultoria e informação sobre oportunidades de
negócio[
informação,
assessoria,
consultoria
];representação comercial; representação comercial[
informação, assessoria, consultoria ];negócios
(informações de -);negócios (informações de -)[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisa em
negócios; pesquisa em negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de lubrificantes; comércio (através de
qualquer meio) de lubrificantes[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação empresarial; assessoria, consultoria e
informação empresarial[ informação, assessoria,
consultoria ];site para efetuar o licenciamento
eletrônico de veículos; site para efetuar o
licenciamento eletrônico de veículos[ informação,
assessoria,
consultoria
];organização
e
administração
de
empresa;
organização
e
administração de empresa[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de sinalização; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de sinalização[ informação, assessoria,
consultoria ];exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; exposições (organização
de -) para fins comerciais ou publicitários[
informação,
assessoria,
consultoria
];gestão
(consultoria em -) de negócios; gestão (consultoria
em -) de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];informações de negócios; informações
de negócios[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
veículos[
informação,
assessoria,
consultoria
];propaganda; propaganda[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de veículos;
comércio (através de qualquer meio) de veículos[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de combustíveis
(incluindo a gasolina para motores);comércio
(através de qualquer meio) de combustíveis
(incluindo a gasolina para motores)[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer
meio)
de
construções
metálicas
transportáveis; comércio (através de qualquer meio)
de construções metálicas transportáveis[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em franquia, exceto licenciamento da
propriedade
intelectual
[gestão
comercial];assessoria, consultoria e informação em
franquia, exceto licenciamento da propriedade
intelectual
[gestão
comercial][
informação,
assessoria, consultoria ];licenciamento, compra e
venda, leasing de marcas e patentes (intermediação
de negócios comerciais);licenciamento, compra e
venda, leasing de marcas e patentes (intermediação
de negócios comerciais)[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por

água; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água[
informação,
assessoria,
consultoria
];levantamento
mercadológico;
levantamento
mercadológico[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de espaço publicitário; aluguel de espaço
publicitário[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas[
informação, assessoria, consultoria ];marketing
(estudos de -);marketing (estudos de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];opinião (pesquisas de );opinião (pesquisas de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];publicidade; publicidade[ informação,
assessoria, consultoria ];captação de patrocínio;
captação de patrocínio[ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de stands; aluguel de stands[
informação, assessoria, consultoria ];comercial ou
industrial (assessoria em gestão -);comercial ou
industrial (assessoria em gestão -)[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em organização
de negócios; consultoria em organização de
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio[ informação,
assessoria,
consultoria
];anúncio;
anúncio[
informação,
assessoria,
consultoria
];externa
(publicidade
-)
[letreiros,
outdoors];externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors][ informação,
assessoria, consultoria ];pesquisa de marketing;
pesquisa de marketing[ informação, assessoria,
consultoria ];publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade on-line em rede de
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];análise de conteúdo de jornais e revistas e preparo
de relatório comparando o conteúdo dos diversos
veículos de comunicação; análise de conteúdo de
jornais e revistas e preparo de relatório comparando
o conteúdo dos diversos veículos de comunicação[
informação, assessoria, consultoria ];preparação de
colunas publicitárias; preparação de colunas
publicitárias[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.902889214 24/08/2010
Tit.ONIX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08783728000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F. STORE

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 roupa para ginástica; banho (calções de );calças compridas; camisa (punho de -);camisetas;
ginástica (roupa para -) [colante];praia (roupas de );artigos de malha [vestuário];calçados em geral
*;casacos [vestuário];cintos [vestuário];roupa íntima;
roupa para ginástica [colante];sungas; banho
(roupas de -);bermudas; jérseis [vestuário];sutiãs;
blazers [vestuário];bonés; cuecas; lenços de
pescoço;
calçados
*;calções
de
banho
[sungas];jaquetas; antitranspirantes (roupas íntimas );camisas; cintos porta-moedas [vestuário];sandálias;
vestuário *;calças; malhas [vestuário]
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STORE".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902889958 24/08/2010
100
Tit.AGROBRAS INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS
AGRICOLA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16994048000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGROBRÁS

CFE(4) 27.5.1; 27.5.23,25
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de aquecimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
motores (exceto os motores para veículos
terrestres);comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; compras para
terceiros (serviços de -) [compra de produtos e
serviços para outras empresas];comércio (através de
qualquer meio) de engates de máquinas e
componentes de transmissão (exceto para veículos
terrestres);comércio (através de qualquer meio) de
chocadeiras; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de produção de vapor; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de chicotes,
arreios e artigos de selaria; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de cozimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos veterinários; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à agricultura, à
horticultura e à silvicultura; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de secagem; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
ventilação; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos agrícolas não manuais;
comércio (através de qualquer meio) de construções
metálicas transportáveis; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de pesagem; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos
manuais
(propulsão
muscular);comércio (através de qualquer meio) de
matérias para calafetar, vedar e isolar
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.:
902732897.
Procurador: LINCOLN GRIGÓRIO PINTO
No.902889982 24/08/2010
351
Tit.AGROBRAS INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS
AGRICOLA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16994048000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGROBRÁS

CFE(4) 27.5.1; 27.5.23,25
NCL(9) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas; automação industrial [instalação e
manutenção de máquinas];conserto de bomba;
veículos (manutenção de -);manutenção de veículos;
instalação e reparo de dispositivos de irrigação;
recondicionamento de máquinas desgastadas ou
parcialmente destruídas; reparo de veículos;
recondicionamento de motores desgastados ou
parcialmente destruídos
Procurador: LINCOLN GRIGÓRIO PINTO

CFE(4) 26.7.15; 26.7.17; 26.7.25; 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 35 gestão (consultoria em -) de negócios;
comercial ou industrial (assessoria em gestão );comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de locomoção por terra, por ar ou por água; industrial
ou comercial (assessoria em gestão -);importaçãoexportação (agências de -);negócios (assessoria em
gestão de -).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TREM BALA".
Procurador: CELSO DE CARVALHO MELLO

No.902890026 24/08/2010
351
Tit.SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS
INDUSTRIAIS E PARA A CONSTRUÇÃO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61064838000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XAPISCOFIX
NCL(9) 19 materiais de construção, não metálicos;
revestimentos betuminosos para telhados; vidro de
construção; argamassa; cerâmica (matérias-primas
para -);revestimento de ruas (materiais para );cascalho; cimento (placas de -);placas de cimento;
revestimentos não metálicos para paredes, para
construção; vidros para construção [vidraças];areia
[exceto areia para fundição];azulejos não metálicos
para
construção;
cimento
*;construção
(revestimentos não metálicos para -);terracota;
alcatroadas (tiras -), para construção; amianto
(argamassa de -);betume; caixilhos não metálicos
para construção; chamota [argila cerâmica
refratária];coberturas não metálicas para construção;
construção (vidro de -);materiais de construção
refratários, não metálicos; madeira (pavimentos de );marga calcária; aglutinantes para conservação de
estradas;
arenito
para
construção;
caibros
[carpintaria];construções não metálicas; madeira
para construção; pedra calcária; alto-fornos (cimento
para -);argamassa para construção; asfalto; asfalto
(pavimentos de -);calhas não metálicas para
construção; concreto; construção (materiais de -),
não
metálicos;
escórias
[materiais
de
construção];granito; magnésia (cimento de -);pedras
de construção; calcária (pedra -);pavimentos
lustrosos;
revestimentos
[materiais
de
construção];tábuas; argila *;cimento de amianto
[fibrocimento];concreto (elementos de -) para
construção
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

No.902892223 25/08/2010
351
Tit.EDITORA GAZETA DO POVO S/A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76530047000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RPCOM
NCL(9) 16 jornais; revistas [periódicos];periódicos
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.

No.902890310 24/08/2010
351
Tit.AEROTREM TR - INTERNATIONAL
TRANSPORTES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69128130000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TREM BALA

No.902892266 25/08/2010
351
Tit.EDITORA GAZETA DO POVO S/A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76530047000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RPCOM
NCL(9) 41 publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download]
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902893157 25/08/2010
351
Tit.CONTEMPLA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81528119000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CONTEMPLA CASAS EM CONCRETO

CFE(4) 26.4.3; 27.5.1
NCL(9) 19 construções transportáveis não metálicas;
monumentos, não metálicos; piche [breu];concreto
(elementos de -) para construção; betume;
construção (materiais de -), não metálicos; asfalto;
canos rígidos não metálicos [construção]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CASAS EM CONCRETO".
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS
No.902893998 25/08/2010
155
Tit.JPP - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12063946000186
*PET(WB) 810100354092 DE 29/09/2010
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
No.902894072 25/08/2010

155
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Tit.JPP - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12063946000186
*PET(WB) 810100354090 DE 29/09/2010
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
No.902894129 25/08/2010
351
Tit.TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53966834003308
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TNG
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Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.902894420 25/08/2010
090
Tit.VINICOLA GALVÃO BUENO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11326478000122
*APRESENTE PROCURAÇÃO DA EMPRESA
VINÍCOLA GALVÃO BUENO LTDA, OUTORGANDO
PODERES PARA A SRA. LETÍCIA FERRO COSTA
GALVÃO BUENO, SIGNATÁRIA DA
PROCURAÇÃO ANEXADA À PETIÇÃO INICIAL.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902894439 25/08/2010
090
Tit.VINICOLA GALVÃO BUENO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11326478000122
*APRESENTE PROCURAÇÃO DA EMPRESA
VINÍCOLA GALVÃO BUENO LTDA, OUTORGANDO
PODERES PARA A SRA. LETÍCIA FERRO COSTA
GALVÃO BUENO, SIGNATÁRIA DA
PROCURAÇÃO ANEXADA À PETIÇÃO INICIAL.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

CFE(4) 3.1.1; 27.5.1
NCL(9) 25 suéteres; capuzes [vestuário];cuecas;
paletós; vestuário *;banho (roupões de -);blazers
[vestuário];botas
*;malhas
[vestuário];saias;
bermudas; calçados em geral *;camisas; jaquetas;
luvas [vestuário];meias; agasalhos para as mãos;
banho (sandálias de -);banho (calções de -);bonés;
calças; confeccionado (vestuário -);macacões;
artigos de malha [vestuário];banho (chinelos de );casacos [vestuário];gravatas; pulôveres; calçados
*;banho (roupas de -);cachecóis; calças compridas;
camisetas
Procurador: MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA
No.902894200 25/08/2010
351
Tit.HM RUBBER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMPERMEABILIZANTES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11621915000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UNDERTECH
NCL(9) 02 antiincrustação (tinta -);preparações
antiferrugem [para conservação];tintas à prova de
fogo; verniz de asfalto; brancos [corantes ou
tintas];madeira (preparações para conservação de );prata (tinta de -) para cerâmica; revestimentos para
tetos [tintas];alumínio (tintas de -);tinta de prata para
cerâmica; apresto (tintas para -);betume (verniz de );bronze (pó de -) [tinta];carbolíneo [conservação de
madeira];roxo de paris [tinta] ;madeira (revestimento
para -) [tintas];óleos antiferrugem; pó de bronze
[tinta];azul de prússia [tinta];óleos para conservação
de madeira; tintas antiincrustação; negros [corantes
ou tintas];amianto (tintas de -);antiferrugem (óleos );bactericidas (tintas -);vernizes *;conservação de
madeira (preparações para -);fogo (tintas à prova de
-);madeira (óleos para conservação de );aglutinantes para tintas; copal (verniz de -);azul
ultramar [tinta];tintas *;tintas bactericidas; tintas para
cerâmica; tinta anti-corrosiva; cerâmica (tintas para );esmaltes para tintas
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.902894358 25/08/2010
351
Tit.HM RUBBER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMPERMEABILIZANTES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11621915000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REFLETECH
NCL(9) 17 isolantes (óleos -);cortiça para
isolamento; isolamento (folhas metálicas para );calafetar (tiras para -);isolantes (materiais -);tintas
isolantes; folhas metálicas para isolamento; calafetar
(composições para -);isolamento (feltro de );materiais isolantes refratários; feltro de isolamento;
calafetar (materiais para -);isolantes (vernizes -);não
condutores (materiais -) para conservar calor;
irradiação de calor (composições para impedir );isolamento de construções contra umidade
(substâncias para -);isolantes (tintas -);isolante de
fibra; cortiça para revestimento de parede [para
isolamento];isolantes

No.902895990 25/08/2010
Tit.AGRO SPRAY - CABINES E
TRANSFORMACOES LTDA- ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05375823000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AGROSPRAY

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 07 facas [peças de máquinas];virabrequim
[em um motor de explosão, peça que possibilita o
movimento alternado dos êmbolos; árvore de
manivelas];roldanas [peças de máquinas];aros para
lubrificação [peças de máquinas];mandris [peças de
máquinas];vedação (junções para -) [peças de
motor];agrícolas (instrumentos -), exceto os
operados manualmente; agrícolas (máquinas );escovas
[peças
de
máquinas];válvula
eletromagnética de entrada de água em máquinas
de lavar (se parte de máquina);válvula hidráulica de
segurança [parte de máquina];amortecedores
(êmbolos -) [peças de máquinas];molas [peças de
máquinas];mangueira e correia peça de máquina;
máquina para revolver e preparar o solo; pistões
amortecedores [peças de máquinas];pistões [peças
de máquinas e motores];êmbolos amortecedores
[peças de máquinas];lubrificadores [peças de
máquinas];válvulas [peças de máquinas];portabrocas [peças de máquinas];gaxetas [peças de
máquinas];brocas [peças de máquinas];munhões
[peças
de
máquinas];diafragma
[peça
de
máquina];correias
transportadoras
[peças
de
máquinas];junções [peças de motor];sonda [aparelho
de perfuração que atinge grande e média
profundidade para conhecimento do subsolo]
;acabamento (máquinas para -)
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.902896520 26/08/2010
Tit.M. A. KLEIN (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03435937000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BAWSKA ICE

351

CFE(4) 26.4.5; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 33 bebida fermentada alcoólica; bebidas
alcoólicas [exceto cerveja];bebidas alcoólicas
contendo frutas; bebida energética alcoólica; vodca;
bebidas destiladas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'ICE'.
Procurador: JOSÉ SARMENTO
No.902896717 26/08/2010
Tit.M.N.HERNANDES & CIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06189486000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STUDIO CARE LASER E ESTÉTICA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 estética facial e corporal; massagem;
estética [tratamento da pele e cabelo]; nutricionista
[serviço de -].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões STUDIO CARE e LASER E ESTÉTICA.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902896784 26/08/2010
351
Tit.HIDROTINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
TINTAS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05477054000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QUALIMAX

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 02 cal (leite de -);esmaltes para tintas; malte
(corantes de -);tintas (aglutinante para -);tintas
(aglutinantes para -);aglutinantes para tintas; apresto
(tintas para -);cal (branco de -);esmaltes
[vernizes];tinta
de
prata
para
cerâmica;
revestimentos
[tintas];azuis
[corantes
ou
tintas];fixadores [vernizes];redutores para tintas;
solventes/ diluentes para matérias tintoriais;
revestimentos para tetos [tintas];tinta luminosa; tintas
(esmaltes para -);vernizes *;alimentos (colorantes
para -);espessantes para tintas; cerâmica (tintas
para -);fogo (tintas à prova de -);colorantes *;fuligem
[corante];tintas (redutores para -);tintas *
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);tinta anti-corrosiva; tinta em pó;cerâmica (tintas
para -);acori [tinta]
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROUMI H2 ACQUATIV

Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
No.902896970 26/08/2010
241
Tit.IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76430438000171
*PEDS. 825206561, 900121378
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

No.902904418 27/08/2010
Tit.RADIO SP-UM LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60680444000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MIX

351

No.902897063 26/08/2010
150
Tit.UV BRILHO ARTES GRAFICA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04566908000118
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: LUCIANO APARECIDO CACCIA
No.902897780 26/08/2010
Tit.AÇO BELEM COMERCIAL LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04082321000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AÇO BELÉM

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à indústria;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
químicas destinadas a conservar alimentos
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902902091 27/08/2010
Tit.ORION INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10902309000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROUMI H2 DULCE LARGAVIDA

351

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 38 teledifusão por cabo; teledifusão;
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de
computador;
radiodifusão;
radiofonia;
televisionamento
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.902904450 27/08/2010
241
Tit.RADIO SP-UM LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60680444000147
*PED. 826253466.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "AÇO".
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/C LTDA.
No.902899732 26/08/2010
351
Tit.HT-AGRO COMERCIO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09297534000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RECONEX HT
NCL(9) 34 tabaco ;fumo de rolo; floco de tabaco;
fumo para mascar; fumo; folha de fumo
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME
No.902901648 27/08/2010
Tit.ORION INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10902309000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PROUMI H2 ACQUATIV

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 01 emulsificante para uso em alimento;
conservação de alimentos (substâncias químicas
para -);aditivo composto para a indústria de
panificação; substâncias químicas industriais
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902901826 27/08/2010
Tit.ORION INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10902309000120

351

No.902904671 27/08/2010
351
Tit.SYSTÈME TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08726286000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MISTI
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas a conservar
alimentos; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à indústria
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ''DULCE LARGA VIDA'.
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902903306 27/08/2010
Tit.POSITIVO INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81243735000148
*PED. 902600036
Procurador: NATAN BARIL

241

No.902903810 27/08/2010
351
Tit.HIDROTINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
TINTAS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05477054000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HIDROBRILHO
NCL(9) 02 alumínio (tintas de -);cal (leite de );espessantes para tintas; verniz para calçado; tintas
(aglutinante para -);alumínio (pó de -) para pintura;
calçado (tintas para -);agente antiespumante e
alisador (para tintas);agente de aglutinação para
tintas; azul de prússia [tinta];revestimentos para tetos
[tintas];tintas
(esmaltes
para
-);esmaltes
[vernizes];tintas (espessantes para -);tintas para
cerâmica; vernizes *;conservante para tinta;
redutores para tintas; tintas (aglutinantes para );massa corrida; azul ultramar [tinta];terebintina
[redutor para tintas];pó de bronze [tinta];cerâmica
(platina
brilhante
para
-);alante
(agente
antiespumante para tintas);tinta luminosa; tetos
(revestimentos para -) [tintas];esmaltes para tintas;
aglutinantes para tintas; prata (tinta de -) para
cerâmica; tintas *;amianto (tintas de -);apresto (tintas
para -);azuis [corantes ou tintas];betume (verniz de );brilhante (platina -) para cerâmica; cal (branco de -

CFE(4) 27.5.25; 28.19
NCL(9) 41 produção de shows; espetáculos ao vivo
(apresentação de -);produção de programas de rádio
e televisão; apresentação de espetáculos ao vivo;
guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download];guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download][ informação, assessoria,
consultoria ];banda de música [serviços de
entretenimento];banda de música [serviços de
entretenimento][ informação, assessoria, consultoria
]
Procurador: BRAGA E BRAGA ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902905376 28/08/2010
090
Tit.CRAVO E SILVA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA - ME (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02704564000130
*PRESTE ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS
SERVIÇOS REIVINDICADOS À VISTA DO OBJETO
SOCIAL DECLARADO. COMPROVE O EXERCÍCIO
(À ÉPOCA DO DEPÓSITO DESTE PEDIDO) DAS
ATIVIDADES REQUERIDAS, CONFORME
ESTABELECE O PARÁGRAFO PRIMEIRO DO
ART.128 DA LPI, JÁ QUE AS MESMAS NÃO
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CONSTAM DO CONTRATO SOCIAL NEM DO
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL.
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/C LTDA.
No.902905392 28/08/2010
Tit.CRAVO E SILVA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA - ME (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02704564000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORMA & REFORMA

351

transportáveis não metálicas; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
construções metálicas transportáveis; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
representação comercial; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção metálicos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FORMA & REFORMA".
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/C LTDA.
No.902905830 30/08/2010
Tit.CLICKMIDIA DRN COMUNICAÇÃO E
MARKETING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03239187000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JOGOS DE MENINA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 construção de portos; supervisão de
trabalhos de construção civil; assessoria, consultoria
e informação em supervisão de construção;
construção de porto; construção de fábricas;
construção e manutenção de oleoduto; assessoria,
consultoria
e
informação
em
aluguel
de
equipamentos para construção; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte
dele,
que
se
reconstruiu
ou
reformou];ferramentaria
manual
[reparação,
montagem
e
construção];equipamento
de
construção (aluguel de -);construção e reparação em
colocação de calha; construção *;construção e
reparação de obra civil; construção civil (supervisão
de trabalhos de -);construção e reparos de armazém;
construção naval; informação sobre construção;
construção e reparação em colocação de piso;
edificações
(impermeabilização
de
);impermeabilização em obra civil; construção e
reparação em colocação de esquadria; assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura
predial;
construção e reparação em colocação de tela;
aluguel de equipamento de construção; construção
(informação sobre -);construção e reparação em
colocação de cerca de arame; construção de
quebra-mar; impermeabilização de edificações;
construção de estante para feira, exposição e loja;
construção de vedação; construção e reparação em
colocação de alvenaria; maquete [construção de
protótipos, maquetes e miniaturas para projetos
arquitetônicos, empreendimentos imobiliários, de
acordo com projeto]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FORMA & REFORMA".
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/C LTDA.
No.902905449 28/08/2010
Tit.CRAVO E SILVA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA - ME (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02704564000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORMA & REFORMA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
tubos rígidos não metálicos para a construção;
comércio (através de qualquer meio) de construções

351

CFE(4) 2.5.23; 27.5.1
NCL(9) 41 serviços de premiação; serviços de
premiação[
consultoria
];entretenimento;
entretenimento[
consultoria
];jogos
on-line
(provimento
de
serviços
para
-)
[computadores];jogos
on-line
(provimento
de
serviços para -) [computadores][ consultoria
];editoração eletrônica; editoração eletrônica[
consultoria ];jogos eletrônicos (provimento de
serviços para -);jogos eletrônicos (provimento de
serviços para -)[ consultoria ];diversão (parques de );diversão (parques de -)[ consultoria ];divertimento;
divertimento[ consultoria ];provimento de serviços
para
publicação
eletrônica
on-line
[não
downloadable];provimento
de
serviços
para
publicação eletrônica on-line [não downloadable][
consultoria ];eletrônicos (provimento de serviços
para jogos -);eletrônicos (provimento de serviços
para jogos -)[ consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'JOGOS DE MENINA'.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902907190 30/08/2010
010
Tit.KLARO MICROCERVEJARIA LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06090078000120
*REAPRESENTE A PROCURAÇÃO
APRESENTADA NA PET INICIAL COM
IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COMPLETA
DO SIGNATÁRIO, COMPROVANDO TER O
MESMO PODERES PARA REPRESENTAR A
EMPRESA TITULAR E CONTENDO, SE FOR O
CASO, PODERES PARA RATIFICAR OS ATOS JÁ
PRATICADOS
Procurador: GERCY DE ALMEIDA TAGUATINGA
No.902907859 30/08/2010
Tit.POSITIVO INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81243735000148
*PED. 902600036
Procurador: NATAN BARIL

fluorado usado na higiene bucal de animal; sabão
para animal de estimação; xampu para animal sem
finalidade terapêutica
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PET" ISOLADAMENTE.
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.902908774 30/08/2010
351
Tit.DOMINUS QUÍMICA LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07694393000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: I - PET
NCL(9)
05
bactericida;
fungos
corrosivos
(preparações
para
destruir
-);baraticida;
parasiticidas; ratos (veneno para -);larvas (produtos
para exterminar -);clister para uso veterinário; brinco
inseticida para animal; lesmas (preparações para
exterminar -);herbicidas; medicamentos para uso
veterinário; fungicidas; bacterianos (venenos );germicidas; moscas (produtos para destruir );preparações para destruir ervas daninhas;
venenos; repelente de insetos (incenso -);inseticidas;
animais nocivos (preparações para destruir );repelentes contra insetos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PET" ISOLADAMENTE.
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.902909690 30/08/2010
010
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60509239000113
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO
SIGNATÁRIO 'JOÃO CARLOS SAAD',
COMPROVANDO TER O MESMO PODER PARA
REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: CARLOS ERNESTO BORGHI
FERNANDES
No.902910132 30/08/2010
Tit.THE COCA-COLA COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0130710
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DEL VALLE LIMÃO&NADA

351

CFE(4) 2.1.25; 5.7.12; 27.5.1
NCL(9) 32 xarope para bebida não alcoólica;
bebidas não-alcoólicas; fruta (bebidas não alcoólicas
à base de suco de -);frutas (sucos de -);substância
para fazer bebida não alcoólica
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LIMÃO&NADA".
Procurador: DI BLASI , PATENTE, SOREENSEN
GARCIA & ASSOCIADOS S/C

241

No.902908707 30/08/2010
351
Tit.DOMINUS QUÍMICA LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07694393000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: I - PET
NCL(9) 03 condicionador para uso em animal;
animais de estimação (xampus para -);artigo
antitártaro para uso animal, exceto medicamento;
banho de imersão de uso animal (preparações para ), exceto para uso medicinal; animal [produto para
higiene sem aplicação terapêutica];xampus para
animais de estimação; cosméticos para animais;
talco para a higiene animal; dentifrício e composto

No.902911082 31/08/2010
351
Tit.DIPLOMATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTIGO DE VIAGEM LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64952880000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DIPLOMATA
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complementos e suplementos alimentares à base de
proteína; requeijão; frutas congeladas; queijos; frutas
cobertas com açúcar; manteiga (creme de );manteiga
de
cacau;
margarina;
nata
[laticínios];preparações para sopas [frutas, legumes
e verduras];concentrados (caldos -);frutas (polpa de )
Procurador: MÁRCIA R. SANT ANNA
No.902912585 31/08/2010
351
Tit.SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S/A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0121398
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALPINO
CFE(4) 26.2.5
NCL(9) 18 carteiras de bolso; valises; mochilas
(bornais);malas de roupas para viagem; pastas
[malas];viagem (conjuntos de -) [artigos de
couro];malas de viagem; bolsas de mão; bolsas de
viagem; pasta de viagem; bolsas de couro para
embalagem; mochilas
Procurador: BRAGA E BRAGA ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902912011 31/08/2010
155
Tit.JPP - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12063946000186
*PET(WB) 810100354095 DE 29/09/2010
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
No.902912038 31/08/2010
155
Tit.JPP - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12063946000186
*PET(WB) 810100354094 DE 29/09/2010
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
No.902912402 31/08/2010
351
Tit.SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S/A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0121398
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALPINO

CFE(4) 6.1.2; 26.11.11; 29.1.2
NCL(9) 29 frutas (geléias de -);manteiga; alimentos à
base de peixe; pescado [não vivo];frutas cozidas;
manteiga de amendoim; peixe (filé de -);sopa
(preparações para fazer -);leite condensado;
cristalizadas (frutas -);iogurte; ovos *;proteína para
consumo humano; creme de leite; concentrados
(consomês -);extratos de carne; grãos de soja, em
conserva, para uso alimentar; kefir [bebida
láctea];batata em flocos; bebidas lácteas [onde o
leite predomina];quefir [bebida láctea];leite em
pó;doce de leite (ompi);caldos concentrados;
presunto; saladas de frutas; frutas em conserva;
aves não vivas; caldo (preparações para fazer );peixe (alimentos à base de -);soro de leite; frios
[embutido];consomês concentrados; frutas, legumes
e verduras em conserva; leite de soja [substituto do
leite];creme batido; flocos (batata em -);frutas
cristalizadas; frutas, legumes e verduras cozidos;
frutas, legumes e verduras secos; koumys [bebida
láctea];leite; carne; salsichas; filé de peixe; geléias
para uso alimentar; compotas; consomê;creme
chantilly; fruta (pedaços de -);atum; caldo; sopas;
gorduras (misturas contendo -) para fatias de pão;
laticínios; charcutaria; pedaços de fruta; polpas de
frutas; gelatina para uso alimentar; gorduras
comestíveis;
óleos
comestíveis;
amendoim
(manteiga de -);bacon; caça (carne de -);carne
(molhos de -);carne em conserva; preparados,

CFE(4) 6.1.2; 26.11.11; 29.1.2
NCL(9) 30 mostarda; alimentares (massas );alimentos farináceos; biscoitos; cacau (bebidas de ) com leite; café (bebidas à base de -);doces
[confeitos];especiarias; macarrão; bala comestível
;pastel; pão; preparações vegetais para uso como
substitutos de café;sanduíches; bebidas à base de
chocolate; empadas [tortas];gelados comestíveis
(pós para preparar -);molho de tomate; molhos
[condimentos];muesli; pastilhas [confeitos];pimenta;
temperos; amêndoas (bolinhos ou biscoitos de );bolos (decorações comestíveis para -);bombons;
cacau; cacau (bebidas à base de -);chocolate
(bebidas à base de -);chocolate (bebidas de -) com
leite; cacau em pó;complemento/ suplemento
alimentar composto por cereais [não medicinal]
;ketchup [molho];malte para consumo humano; pó
para fabricação de doce; café solúvel; pasta de
amêndoas; sorvetes (agentes para engrossar );chicória [sucedâneo de café];chocolate; fermento;
flocos de aveia; iogurte gelado; pó para pudim;
cajuzinho, brigadeiro e quindim; erva para infusão,
exceto medicinal; infusões não medicinais; milho
(flocos de -);sucedâneos de café;tomate (molho de );carne (produtos para amaciar -) para uso
doméstico; chá (bebidas à base de -);condimentos;
confeitos; espaguete; chocolate em pó [para uso na
culinária, exceto para fabricação de bebidas];frozens
[iogurte
congelado];pastéis
[pastelaria];açúcar
*;bebidas à base de café;flocos de milho; sorvete;
vinagre; aveia (flocos de -);bebidas à base de cacau;
cacau (produtos de -);café;café (preparações
vegetais para uso como substitutos de-);cereais
secos (flocos de -);chá gelado; comestíveis (gelados
-);creme [culinária];essências para alimentos [exceto
essências etéreas e óleos essenciais];flavorizantes
para bolos, exceto óleos essenciais; fondants
[confeitos];gelado (chá -);gelado (iogurte -);malte
(biscoitos de -);massa para bolo; cacau [doce de];bolachas; melaço para uso alimentar; floco de
cereal; bolo, preparado para consumo final,
confeitado ou não ;papas de farinha alimentares à
base de leite [mingau];amêndoas (pasta de -);bolos;
café (bebidas de -) com leite; congelado (iogurte );decorações comestíveis para bolos; farináceos
(alimentos -);iogurte congelado; levedura *;massas
alimentares; mel; menta para confeitos; quindim,
brigadeiro e cajuzinho ;amendoim doce; casquinha
para sorvete; barra dietética de cereais; pasta de
amendoim; soja (molho de -);sorvetes; sorvetes (pós
para preparar -);adoçantes naturais; amendoins
(confeitos de -);engrossar sorvetes [cremes gelados]
(agentes para -);frutas (geléias de -) [confeitos];leite
de soja [condimento];pastelaria; pudins; bebidas à
base
de
chá;biscoitos
amanteigados;
café
(sucedâneos de -);farinhas para uso alimentar;
flavorizantes para bebidas, exceto óleos essenciais;
gomas de mascar, exceto para uso medicinal;

brigadeiro, cajuzinho e quindim; extrato de
café;arroz; gelo, natural ou artificial; maçapão;
concentrados para preparar chá;tortas; molho para
salada; amêndoas (confeitos de -);aveia (alimentos à
base de -);biscoitos de água e sal; caramelos
[doces];cereais
(preparações
feitas
com
);chá;gelados comestíveis; agente para engrossar
sorvete; pizzas; maionese; mascar (gomas de -),
exceto para uso medicinal
Procurador: MÁRCIA R. SANT ANNA
No.902912860 31/08/2010
351
Tit.EDUARDO PINHEIRO CAMPOS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04853075615
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TERRA BRAVA AGROPECUÁRIA
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
animais vivos; leilões
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AGROPECUÁRIA".
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902912887 31/08/2010
241
Tit.SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S/A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0121398
*REG.C/PAN. 900691549, 901526924, PED.
902633600.
Procurador: MÁRCIA R. SANT ANNA
No.902912909 31/08/2010
351
Tit.EDUARDO PINHEIRO CAMPOS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04853075615
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TERRA BRAVA AGROPECUÁRIA
NCL(9) 44 inseminação animal artificial; produção de
coberturas reprodutivas, reprodutores, matrizes,
embriões, de sêmen, produtos genéticos e de
reprodução
de
gado
bovino
e
produtos
agropecuários; cria e engorda de gado bovino;
banco de sêmen animal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AGROPECUÁRIA".
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902913190 31/08/2010
351
Tit.IDEAL WORK CONFECÇÕES E SERVIÇOS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03246317000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEMESIS
NCL(9) 09 óculo para soldador; proteção (máscaras
para -) *
Procurador: HEVÉLCIO SÁ TELES DA SILVA
No.902913298 31/08/2010
351
Tit.IDEAL WORK CONFECÇÕES E SERVIÇOS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03246317000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UNISPEC
NCL(9) 09 óculo para soldador; proteção (máscaras
para -) *
Procurador: HEVÉLCIO SÁ TELES DA SILVA
No.902913344 31/08/2010
241
Tit.IDEAL WORK CONFECÇÕES E SERVIÇOS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03246317000109
*PEDS 829226583 E 829226575.
Procurador: HEVÉLCIO SÁ TELES DA SILVA
No.902914227 31/08/2010
100
Tit.THE COCA-COLA COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0130710
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITACER
NCL(9) 30 bicarbonato de sódio para uso culinário;
açúcar *;tapioca; chá;cacau; mel; pão; arroz; melaço
para uso alimentar; sagu; café;sorvetes; molhos
[condimentos];sucedâneos
de
café;temperos;
vinagre; cereais (preparações feitas com -);levedura
*;massas alimentares; mostarda; pastelaria; sal de
cozinha; farinhas para uso alimentar; gelo, natural ou
artificial
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*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
826234585.
Procurador: DI BLASI , PATENTE, SOREENSEN
GARCIA & ASSOCIADOS S/C
No.902914448 31/08/2010
100
Tit.THE COCA-COLA COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0130710
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITACER
NCL(9)
32
água
gasosa;
água
mineral
[bebida];bebidas não-alcoólicas; cerveja; xaropes
para bebidas; bebidas (preparações para fabricar );frutas (sucos de -);fruta (bebidas não alcoólicas à
base de suco de -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S).
826234585.
Procurador: DI BLASI , PATENTE, SOREENSEN
GARCIA & ASSOCIADOS S/C
No.902936239 10/09/2010
150
Tit.GILBERTO CALEGARI BRANDAO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27117028807
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: LUCIANO APARECIDO CACCIA
No.902945149 14/09/2010
150
Tit.FUTURA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10334809000103
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902952935 16/09/2010
230
Tit.MODA ELEGANTE ARARAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44207009000143
*NOME ALTERADO.
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.902967096 20/09/2010
010
Tit.ALTAS BORDAS CONFECÇÕES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03793539000133
*REAPRESENTE A PROCURAÇÃO
APRESENTADA NA PET INICIAL COM
IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COMPLETA
DO SIGNATÁRIO, COMPROVANDO TER O
MESMO PODERES PARA REPRESENTAR A
EMPRESA TITULAR E CONTENDO, SE FOR O
CASO, PODERES PARA RATIFICAR OS ATOS JÁ
PRATICADOS
Procurador: AMARO DONISETE NOGUEIRA
No.902971093 21/09/2010
155
Tit.JPP - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12063946000186
*PET(WB) 810100354097 DE 29/09/2010
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
No.902971107 21/09/2010
155
Tit.JPP - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12063946000186
*PET(WB) 810100354099 DE 29/09/2010
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
No.903006600 01/10/2010
150
Tit.CENTRO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04138316000103
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.903010496 04/10/2010
235
Tit.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56023443000152
*CED.1 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO,
PESQUISA E ASSIST. DO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA FACUL. DE MEDICINA DE
RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO - FAEPA
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
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No.903038102 14/10/2010
155
Tit.MICHELE F. GUIMARÃES PRODUÇÕES E
EVENTOS ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11643421000157
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120104569, DE
05/07/2012.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.903076314 28/10/2010
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.903088410 03/11/2010
235
Tit.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56023443000152
*CED.1 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO,
PESQUISA E ASSIST. DO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA FACUL. DE MEDICINA DE
RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO - FAEPA
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.903123339 16/11/2010
Tit.RGF ENTRETENIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07697989000183
*NOME ALTERADO
Procurador: CAROLINA RODRIGUES

230

No.903208059 09/12/2010
230
Tit.QVS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ELETRONICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07071187000163
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.903239256 21/12/2010
235
Tit.R&C LUPA AGENTES DO COMÉRCIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04849128000185
*CED. - LCM MODAS E ÓTICA LTDA-ME
Procurador: JULIANA CARVALHO BRASIL DA
ROCHA
No.903262592 03/01/2011
155
Tit.SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - SENAI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03776284000109
*PET. (WB) 850120003620, DE 12/01/2012.
Procurador: HELOISA CORTIANI DE OLIVEIRA
No.903323524 25/01/2011
180
Tit.FERPE COMÉRCIO DE MALHAS LTDA. - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01344405000100
*PET(WB) Nº 850120054068, DE 17/04/2012, COM
BASE NO INCISO I DO ART. 219 DA LPI (FORA DO
PRAZO). INT.ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA.
Procurador: ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA

*CED.1 - COLOMBO FRANCHISING LTDA
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.903485494 23/03/2011
155
Tit.COHROS - SOLUÇÕES EM GESTÃO DE
PESSOAS E ORGANIZAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09394491000177
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120114059, DE
18/07/2012.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.903524082 05/04/2011
Tit.IGREJA BATISTA REVIVER (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03369653000130
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

150

No.903570300 19/04/2011
230
Tit.EUGE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. ME.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05654588000110
*NOME ALTERADO.
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.903573326 20/04/2011
175
Tit.METALKA METALURGICA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01855233000139
*PET. (WB) 810110415852 DE 25/04/2011 DE
OPOSIÇÃO E PET. (WB) 850120062168 DE
27/04/2012, POR CARECEREM DE OBJETO,
TENDO EM VISTA O ARQUIVAMENTO DO
PEDIDO DE REGISTRO. INT(S). MERCAP MARCA
E PATENTES LTDA E ANEL MARCA E PATENTES
LTDA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.903626454 10/05/2011
175
Tit.IRMAOS FISCHER S/.A IND E COM (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82984287000104
*PET.(WB) Nº 850120066042, DE 07/05/2012. INT.:
PAULO AFONSO PEREIRA.
Procurador: PAULO AFONSO PEREIRA
No.903700336 31/05/2011
155
Tit.BAR E RESTAURANTE BANANA BRAZIL LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00368997000137
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120108904, DE
11/07/2012.
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.903770695 21/06/2011
180
Tit.ZHAO QING BERYL ELECTRONIC CO., LTD
(CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7991371
*PET(WB) Nº 850120066753, DE 08/05/2012, COM
BASE NO ART. 2º DA RESOLUÇÃO 21/2013. INT.
MARLENE DA SILVA SANTOS.
Procurador: MARLENE DA SILVA SANTOS
No.903838281 11/07/2011
235
Tit.Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09044235000150
*CED.1 - COLOMBO FRANCHISING LTDA
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

No.903343240 02/02/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA

No.903886251 25/07/2011
Tit.BETON MIX CONCRETO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13938283000169
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

150

No.903381222 15/02/2011
235
Tit.Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09044235000150
*CED.1 - COLOMBO FRANCHISING LTDA
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

No.903887819 25/07/2011
Tit.V. A. ALVAREZ INFORMÁTICA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03952345000133
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

150

No.903896338 27/07/2011
Tit.MATTHIEU SAMUEL HALBRONN (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21717596827
*PET(WB)850120112000 DE 16/07/2012

155

No.903381346 15/02/2011
235
Tit.Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09044235000150
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Procurador: O PRÓPRIO.
No.903917793 03/08/2011
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS
CAMPONEIRA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07971623000150
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120114326, DE
18/07/2012.
Procurador: O PRÓPRIO.

155

Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MISTY

No.904063100 15/09/2011
208
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NEW HARMONY

No.903932024 08/08/2011
150
Tit.REPÓRTER BRASIL - ORGANIZAÇÃO DE
COMUNICAÇÃO E PROJETOS SOCIAIS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05930053000125
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.903958449 16/08/2011
Tit.RHBE COMERCIO DE OCULOS LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03070393000106
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

150

No.903959763 16/08/2011
150
Tit.CRISTIANO JANIQUES TRINDADE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11614873000100
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.903970503 18/08/2011
155
Tit.MINAS SUZUKI COMERCIO DE ACESSORIOS,
PEÇAS E VEICULOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06042701000170
*PET. (WB) 850120002269, DE 10/01/2012.
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA ME
No.903972786 18/08/2011
150
Tit.FILIPE SABARIEGO DE OLIVEIRA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00907664903
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

NCL(9) 03 loções para uso cosmético; cremes
cosméticos; condicionador [cosmético];sabonetes;
batons para os lábios; maquiagem para o rosto;
óleos para uso cosmético; desodorantes para uso
pessoal; xampus
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.904063038 15/09/2011
208
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MISTY

No.904020290 01/09/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA
No.904021041 01/09/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA
No.904021386 01/09/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA

No.904063020 15/09/2011

NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.904063062 15/09/2011
208
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEW HARMONY

150

No.904053148 13/09/2011
150
Tit.G2 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10830793000120
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: MARCELO CARLOS CORREA
208

NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.904069257 18/09/2011
155
Tit.CONJUNTO COMERCIAL GONZAGÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10380985000181
*PET. (WB) 850120001238, DE 06/01/2012.
Procurador: ROQUE ALOÍSIO SCHARDONG

No.903999498 26/08/2011
150
Tit.COSTA GONÇALVES COMÉRCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74607607000170
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.904024954 02/09/2011
Tit.CIAMAIS COMÉRCIO DE
ELETROELETRÔNICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08679415000145
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

cosméticos; lápis para uso cosmético; maquiagem
para o rosto
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES

No.904069265 18/09/2011
155
Tit.CONJUNTO COMERCIAL GONZAGÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10380985000181
*PET. (WB) 850120001246, DE 06/01/2012.
Procurador: ROQUE ALOÍSIO SCHARDONG
No.904107329 29/09/2011
150
Tit.SYSCONNECT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05265065000182
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.904107353 29/09/2011
150
Tit.ROSACRUZ INCORPORADORA LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10385882000104
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.904109950 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000380, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904110001 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000384, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA

NCL(9) 03 óleos para uso cosmético; sabonetes;
xampus; condicionador [cosmético];desodorantes
para uso pessoal; batons para os lábios; cremes

No.904110036 29/09/2011

155
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Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000387, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904110087 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000388, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904110338 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000395, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904110362 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000396, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904110419 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000398, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904110478 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000438, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904110648 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000400, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904110672 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000401, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904110699 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000402, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904110745 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000403, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904111156 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000404, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
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No.904111245 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000405, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904111270 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000407, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904111300 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000410, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904111903 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000411, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904111920 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000412, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904111938 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000413, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904111946 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000416, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904111962 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000390, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904112004 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000391, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904112020 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000393, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904112055 29/09/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153

*PET. (WB) 850120000394, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904122387 04/10/2011
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.904122450 04/10/2011
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.904182312 24/10/2011
150
Tit.PACLIMED-PRONTO ATEND. EM CLIN. MED.
ESPEC. S/C LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41971706000188
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.904193357 26/10/2011
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.904193390 26/10/2011
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.904193438 26/10/2011
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.904193497 26/10/2011
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.904194264 26/10/2011
155
Tit.N.MARIA MELO & CIA LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04945542000198
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120114619, DE
18/07/2012.
Procurador: ALESSANDRA RISSETE NAPOLITANO
No.904205134 28/10/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000417, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904205177 28/10/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000418, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
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No.904205207 28/10/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000420, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904205215 28/10/2011
155
Tit.WWI BOULEVARD MATARAZZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12051345000153
*PET. (WB) 850120000422, DE 03/01/2012.
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.904235718 09/11/2011
Tit.FABIANO FERREIRA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04253948910
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

150

No.904247627 11/11/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA
No.904247830 11/11/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA
No.904247970 11/11/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA
No.904248135 11/11/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA
No.904248410 11/11/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA
No.904248569 11/11/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA
No.904248690 11/11/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA
No.904248844 11/11/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA
No.904248925 11/11/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA

No.904248992 11/11/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA
No.904249182 11/11/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05335884000159
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.904379213 20/12/2011
155
Tit.TK3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07459015000161
*PET. (WB) 850120001735, DE 09/01/2012.
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

No.904249263 11/11/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA

No.904417689 29/12/2011
155
Tit.APAS ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
SUPERMERCADOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47409669000103
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 85012109459, DE
12/07/2012.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP

No.904249298 11/11/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA

No.904421503 29/12/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA

No.904249344 11/11/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA

No.904421775 29/12/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA

No.904250385 14/11/2011
150
Tit.COOPERATIVA DE TRANSPORTE AUTONOMO
DE CATALÃO COTRAC. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06929773000133
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 148 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.904421953 29/12/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA

No.904259269 17/11/2011
Tit.I.C. MELO & CIA. LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01141049000127
*PET. (WB) 850120000566, DE 04/01/2012.
Procurador: CLÁUDIO SAMPAIO PORTELA

No.904422135 29/12/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA

155

No.904272290 22/11/2011
155
Tit.ROFAHEBER LOCADORA,
TRANSPORTADORA E TERRAPLENAGEM LTDAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57185506000130
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120114605, DE
18/07/2012.
Procurador: M M MARCAS E PATENTES S C LTDA
No.904286614 25/11/2011
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.904286622 25/11/2011
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.

No.904422291 29/12/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA
No.904422453 29/12/2011
230
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA
No.904423700 30/12/2011
208
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEWS AFTER SHAVE

No.904286630 25/11/2011
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.904368505 16/12/2011
Tit.HIT PERFUMARIA (BR/MG)

150

NCL(9) 03 cera para depilação; clarear (cremes para
-) a pele; cosméticos; cosméticos (estojos de -);
cosméticos (estojos de); cosméticos para os cílios;
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cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desodorante (sabonete -); esmalte para as unhas;
essenciais (óleos -); lápis de sobrancelhas; lápis
para uso cosmético; água de cheiro; água de
colônia; água de lavanda; batons para os lábios;
beleza (máscaras de -); bronzeadoras (preparações
-) [cosméticos]; cabelos (tinturas para os -); loções
capilares; loções cosméticas (lenços impregnados
com -); loções para uso cosmético; loções pósbarba; maquiagem (pó para -); maquiagem (produtos
para -); maquiagem (produtos para remover -);
maquiagem para o rosto; óleos para perfumes e
essências; pele (cremes para clarear a -); pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); perfumes; perfumes de
flores (bases para -); sabonete desodorante;
sabonetes; unhas (produtos para o cuidado das -);
xampus; estojo cosmético; removedor de cosmético;
creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e
para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e
sintético; condicionador [cosmético];
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
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Procurador: SILVIO LOPES
No.904423735 30/12/2011
208
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NEW'S HOVER LIGHT
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria;
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.904423751 30/12/2011
208
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REBECCA BY LAVANDA

No.904423727 30/12/2011
208
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FOR SPECIAL WOMAN

NCL(9) 03 cera para depilação; clarear (cremes para
-) a pele; cosméticos; cosméticos (estojos de -);
cosméticos (estojos de); cosméticos para os cílios;
cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
esmalte para as unhas; essenciais (óleos -); lápis de
sobrancelhas; lápis para uso cosmético; leite de
amêndoas para uso cosmético; água de cheiro; água
de colônia; água de lavanda; almíscar [perfumaria];
aromáticos [óleos essenciais]; barbear (produtos
para -); batons para os lábios; beleza (máscaras de ); bronzeadoras (preparações -) [cosméticos];
cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); loções capilares; loções
cosméticas (lenços impregnados com -); loções para
uso cosmético; maquiagem (produtos para -);
maquiagem (produtos para remover -); óleo de
lavanda; óleos essenciais; óleos para perfumes e
essências; óleos para uso cosmético; pele (cremes
para clarear a -); pele (produtos cosméticos para
cuidados da -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
perfumes de flores (bases para -); permanentes nos
cabelos (produtos neutralizadores para -); pés
(sabonetes antitranspirantes para os -); pó para
maquiagem; pomadas para uso cosmético; rosa
(óleo de -); sabonete desodorante; sabonetes;
sobrancelhas (cosméticos para as -); sobrancelhas
(lápis de -); tinturas cosméticas; tinturas para os
cabelos; unhas (produtos para o cuidado das -);
xampus; estojo cosmético; removedor de cosmético;
matéria prima para indústria cosmética;
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.

NCL(9) 03 clarear (cremes para -) a pele;
cosméticos; cosméticos (estojos de -); cosméticos
(estojos de); cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; cremes para clarear pele; depilatórios
(produtos
-);
descolorantes
(produtos
-);
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desodorante (sabonete -); desodorantes para uso
pessoal; esmalte para as unhas; esmalte para
unhas; essenciais (óleos -); extratos de flores
[perfumaria]; flores (extratos de -) [perfumaria];
fragrâncias (mistura de -); lápis de sobrancelhas;
lápis para uso cosmético; água de cheiro; água de
colônia; água de lavanda; almíscar [perfumaria];
banhos (preparações cosméticas para -); batons
para os lábios; beleza (máscaras de -); cabelos
(preparações para ondular -); cabelos (tinturas para
os -); loções capilares; loções cosméticas (lenços
impregnados com -); loções para uso cosmético;
maquiagem (pó para -); maquiagem (produtos para ); maquiagem (produtos para remover -); pele
(cremes para clarear a -); pele (produtos cosméticos
para cuidados da -); perfumaria (produtos de -);
perfumes; perfumes de flores (bases para -);
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); pés (sabonetes antitranspirantes para os -);
pó para maquiagem; pomadas para uso cosmético;
postiças (unhas -); preparações cosméticas para
emagrecimento; sabonete desodorante; sabonetes;
tinturas cosméticas; tinturas para os cabelos;
xampus; estojo de cosméticos de brinquedo (com
cosméticos reais); estojo cosmético; removedor de
cosmético; produto para limpeza e hidratação da
pele não medicamentoso; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; condicionador
[cosmético]; caixa para pó de arroz [estojo
cosmético];
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.904423786 30/12/2011

208

Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BEAUTIFUL MAGIC

NCL(9) 03 cílios postiços; clarear (cremes para -) a
pele; cosméticos; cosméticos (estojos de -);
cosméticos (estojos de); cosméticos para os cílios;
cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
depilatórios (produtos -); descolorantes (produtos -);
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desodorante (sabonete -); desodorantes para uso
pessoal; flores (extratos de -) [perfumaria];
fragrâncias (mistura de -); lápis de sobrancelhas;
lápis para uso cosmético; lenços impregnados com
loções cosméticas; água de cheiro; água de colônia;
água de lavanda; antitranspirante (sabonete -);
banhos (preparações cosméticas para -); batons
para os lábios; beleza (máscaras de -);
bronzeadoras (preparações -) [cosméticos]; cabelos
(preparações para ondular -); cabelos (tinturas para
os -); loções capilares; loções cosméticas (lenços
impregnados com -); loções para uso cosmético;
maquiagem (pó para -); maquiagem (produtos para ); maquiagem (produtos para remover -); maquiagem
para o rosto; óleo de lavanda; óleos essenciais;
óleos para perfumes e essências; óleos para uso
cosmético; pele (cremes para clarear a -); pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); perfumes; perfumes de
flores (bases para -); permanentes nos cabelos
(produtos neutralizadores para -); pés (sabonetes
antitranspirantes para os -); pó para maquiagem;
pomadas para uso cosmético; postiços (cílios -);
preparações cosméticas para emagrecimento;
sabonete antitranspirante para os pés; sabonete
desodorante; sabonetes; tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos; xampus; estojo de
cosméticos de brinquedo (com cosméticos reais);
estojo cosmético; removedor de cosmético;
preparação cosmética para redução da gordura
localizada; creme, pasta e líquido rejuvenescedor,
protetor e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico
e sintético; cristal para banho de uso pessoal;
antiperspirante
[desodorante];
condicionador
[cosmético]; caixa para pó de arroz [estojo
cosmético];
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.904438406 09/01/2012
155
Tit.LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8305099
*PET. (WB) 850120002178, DE 09/01/2012.
Procurador: PAULA MENA BARRETO PINHEIRO
No.904441920 11/01/2012
175
Tit.GLEUBE E ELIENE REPRESENTAÇÕES LTDA
REDE CONSTRUMAP (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02281003000176
*PET. (WB) 850120126445 DE 02/08/2012, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA O
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO.
INT. ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA
Procurador: O PRÓPRIO.
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Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA

No.904481840 27/01/2012
009
Tit.AGROPECUÁRIA E MINERADORA OURO
BRANCO LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10982899000149
*PETIÇÃO: 018120035774 (SP), DE 25/09/2012
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.904559726 28/02/2012
208
Tit.CHAMPAGNE GEORGES AUBERT SA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90050816000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GEORGES AUBERT
NCL(10) 33 aperitivos *; bebidas alcoólicas [exceto
cerveja]; vinho;
*ANOTADO O IMPEDIMENTO PARA QUALQUER
NEGOCIAÇÃO DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADO PELO MM. JUIZ DA 8ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG,
CONFORME PROCESSO Nº 024.01.551707-1 E
PROCESSO INPI Nº 019357/2013.
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.904559912 28/02/2012
208
Tit.CHAMPAGNE GEORGES AUBERT SA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90050816000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GEORGES AUBERT
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -) [informação em]; importação-exportação (agências
de -) - [consultoria em]; importação-exportação
(agências de -) - [assessoria em]; importaçãoexportação (agências de -); comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas;
*ANOTADO O IMPEDIMENTO PARA QUALQUER
NEGOCIAÇÃO DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADO PELO MM. JUIZ DA 8ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG,
CONFORME PROCESSO Nº 024.01.551707-1 E
PROCESSO INPI Nº 019357/2013.
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.904560252 28/02/2012
208
Tit.CHAMPAGNE GEORGES AUBERT SA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90050816000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GEORGES AUBERT

NCL(10) 33 aperitivos *; bebidas alcoólicas [exceto
cerveja]; vinho;
*ANOTADO O IMPEDIMENTO PARA QUALQUER
NEGOCIAÇÃO DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADO PELO MM. JUIZ DA 8ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG,
CONFORME PROCESSO Nº 024.01.551707-1 E
PROCESSO INPI Nº 019357/2013.
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.904560287 28/02/2012
208
Tit.CHAMPAGNE GEORGES AUBERT SA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90050816000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GEORGES AUBERT

No.905070526 25/07/2012
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.

NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -) [informação em]; importação-exportação (agências
de -) - [consultoria em]; importação-exportação
(agências de -) - [assessoria em]; importaçãoexportação (agências de -); comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas;
*ANOTADO O IMPEDIMENTO PARA QUALQUER
NEGOCIAÇÃO DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADO PELO MM. JUIZ DA 8ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG,
CONFORME PROCESSO Nº 024.01.551707-1 E
PROCESSO INPI Nº 019357/2013.
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.904675025 03/04/2012
155
Tit.RESTAURANTE SERLU LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05282440000100
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120114668, DE
18/07/2012.
Procurador: MARIA DO ROSÁRIO DE LIMA
No.904777065 07/05/2012
295
Tit.ARTI PLASTICOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33067208000187
*ARQUIVAMENTO PUBLICADO NA RPI 2202, DE
19/03/2013, TENDO O VISTA O CONTIDO NA PET.
WB 850130016606, DE 29/01/2013.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.904842894 26/05/2012
003
Tit.FRANCISCO ANTONIO FONTENELE
NASCIMENTO ARQUITETO - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05366156000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: arqlogis
NCL(10) 42 arquitetura - [informação em]; arquitetura
- [consultoria em]; arquitetura - [assessoria em];
arquitetura; planejamento urbano - [informação em];
planejamento
urbano
[consultoria
em];
planejamento
urbano
[assessoria
em];
planejamento urbano; topográficos (levantamentos -)
- [informação em]; topográficos (levantamentos -) [consultoria em]; topográficos (levantamentos -) [assessoria em]; topográficos (levantamentos -);
computação gráfica [serviços de informática] [informação em]; computação gráfica [serviços de
informática] - [consultoria em]; computação gráfica
[serviços de informática] - [assessoria em];
computação gráfica [serviços de informática];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.904946410 25/06/2012
155
Tit.CONSÓRCIO NACIONAL TRADIÇÃO S/C
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59956185000155
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120109831, DE
12/07/2012.
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905005996 10/07/2012
155
Tit.ASSOCIAÇÃO DE CULTURA ARTÍSTICA DE
PIRACICABA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48818215000140
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120108050, DE
10/07/2012.

No.905070585 25/07/2012
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.905100158 01/08/2012
241
Tit.FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL DE
SALÃO (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13084348000156
*REG(S).: 901955078 (C/PAN), 901955604 (C/PAN).
PEDIDO DE REGISTRO EXAMINADO
PRIORITARIAMENTE, EM REGIME ESPECIAL,
TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 7º DA
LEI 12.663, DE 05/06/2012 - LEI GERAL DA COPA.
Procurador: ISIDRO NAVAES
No.905198930 27/08/2012
141
Tit.FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01008713000164
Procurador: GERCY DE ALMEIDA TAGUATINGA
No.905297300 17/09/2012
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.905322843 21/09/2012
Tit.CAMAMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
LUMINOSOS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15505671000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Camamel

004

CFE(4) 26.2.3; 26.3.1; 26.7.9; 27.5.23; 29.1.1
NCL(10) 09 laser, exceto para uso médico; piscapisca [sinais luminosos]; simuladores para direção e
controle de veículos; sinais de trânsito [dispositivos
de sinalização]; sinais eletrônicos (transmissores de
-); sinais luminosos; sinais, luminosos ou mecânicos;
sinalização (lanternas de -); sinalização (painéis de ), luminosos ou mecânicos; sinalizadores [luzes
pisca-pisca]; trânsito (sinais de -) [dispositivos de
sinalização]; aparelho ou instrumento de proteção;
aparelho ou instrumento de publicidade; aparelho ou
instrumento de segurança; aparelho ou instrumento
de sinalização;
*POR INCORREÇÃO NA NATUREZA DO PEDIDO
DE REGISTRO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905338030 25/09/2012
Tit.EDUARDO SAMPAIO OLIVEIRA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03347230191

141
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Procurador: O PRÓPRIO.
No.905343662 26/09/2012
Tit.JORGE CAMILO ISPER JUNIOR (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11733024840
Procurador: O PRÓPRIO.

141

No.905378296 04/10/2012
Tit.MAIS VITA COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA-ME (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13439893000118
Procurador: O PRÓPRIO.

141

No.905378636 04/10/2012
Tit.TAS BRASIL COMERCIAL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10345279000107
Procurador: O PRÓPRIO.

141

No.905378911 04/10/2012
141
Tit.ARLETE FERNANDES MARQUES PEREIRA
17481060827 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16882255000165
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905379268 04/10/2012
Tit.FABIANO GONCALVES SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25954971897
Procurador: O PRÓPRIO.

141

PEDIDO FOI REALIZADO FORA DO EXPEDIENTE
BANCÁRIO OU EM DATA POSTERIOR AO ENVIO
DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO. PRESTE
ESCLARECIMENTOS TENDO EM VISTA QUE: A
DATA DA AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA DA GRU
APRESENTADA NO CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA (PET.850130055631) É POSTERIOR
AO DEPÓSITO DO PEDIDO. O NÚMERO DO
DOCUMENTO CONSTANTE NA DECLARAÇÃO
ANEXADA AO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA
(PET.850130055631) NÃO FOI IDENTIFICADO NA
GRU CORRESPONDENTE AO PEDIDO. CUMPRA
A EXIGÊNCIA COM O CÓDIGO DE SERVIÇO 338
(CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DECORRENTE
DO EXAME FORMAL EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905411048 13/10/2012
Tit.JOÃO GOVEIA DE ALMEIDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01443840785
Procurador: O PRÓPRIO.

141

No.905413580 15/10/2012
003
Tit.LEANDRO ATTA ALVES BASTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33255905869
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Guitar Café

No.905447085 22/10/2012
141
Tit.CASSIO LARANJEIRA PIMENTEL LIMA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78469260553
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905388135 06/10/2012
155
Tit.KI-LOJAO BRINQUEDOS E BAZAR LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16851613000172
*PET(WB) 850130063093, DE 09/04/2013.
Procurador: SORAYA DOS SANTOS DAMASCO
No.905388852 07/10/2012
003
Tit.MA RTA LAINA SALVATORE DAMASCENO
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16744307000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIVERS DO CREPE DEUS É FIEL

CFE(4) 29.1.3,8
NCL(10) 42 elaboração [concepção] de software de
computador - [informação em]; elaboração
[concepção] de software de computador [consultoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador - [assessoria em];
elaboração [concepção] de software de computador;
implantação de sistema [informática] - [consultoria
em]; implantação de sistema [informática] [assessoria
em];
implantação
de
sistema
[informática];
Procurador: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS

No.905447212 22/10/2012
Tit.VIBE FIT ACADEMIA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13773864000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACADEMIA VIBE FIT

003

CFE(4) 8.7.1; 22.1.15; 26.1.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares];
cafeterias; restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905416287 15/10/2012
141
Tit.LEGO SECURITY LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12675920000199
Procurador: LUIZ AUGUSTO DAS NEVES GONDIN
No.905419820 16/10/2012
003
Tit.BEMA SERVIÇOS PREDIAIS LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09675803000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BEMA

CFE(4) 1.5.23
NCL(10) 43 lanchonetes;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905450531 23/10/2012
003
Tit.IMOBILIARIA CARMO EIRELI - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00048397000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Carmo Imoveis

No.905393104 08/10/2012
141
Tit.BURRILL BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11081121000121
Procurador: LUIS EDUARDO CELIDONIO CAROLI
No.905410238 12/10/2012
295
Tit.MERCADOCRED PROMOTORA DE VENDAS E
SERVIÇOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14495138000113
*DESPACHO 011 (EXIGÊNCIA FORMAL)
PUBLICADO NA RPI 2203, DE 26/03/2013, PARA
REEXAME DA MATÉRIA.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde];
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 29.1.12
NCL(10) 35 administração de empresa - [assessoria
em]; administração de empresa;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905410637 13/10/2012
141
Tit.DESERET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
(BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08765566000116
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905425332 17/10/2012
Tit.GILBERTO BISPO DOS SANTOS (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82898952591
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905410815 13/10/2012
011
Tit.R J ALBUQUERQUE DE SOUZA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09248698000133
*O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DA UNIÃO (GRU) RELATIVA AO PRESENTE

No.905426053 17/10/2012
003
Tit.FINITY SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM
INFORMÁTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08278585000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JUMPSTART

141

CFE(4) 7.3.3; 27.3.15; 29.1.1-3
NCL(10) 36 aluguel de escritórios [imóveis];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905456564 24/10/2012
011
Tit.HELVETOS COMÉRCIO DE CHOCOLATES
EIRELI (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16682492000182
*REENVIE A IMAGEM DA MARCA SEM
DUPLICAÇÕES OU VARIAÇÕES EM SEU
CONJUNTO, UTILIZANDO UMA ÚNICA IMAGEM
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REFERENTE AO SINAL SOLICITADO,
OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO MANUAL DO USUÁRIO.
DESTACA-SE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO
REQUERIDO NO ATO DO DEPÓSITO NÃO
PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES. CUMPRA A
EXIGÊNCIA COM O CÓDIGO DE SERVIÇO 338
(CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DECORRENTE
DO EXAME FORMAL EM PEDIDO DE REGISTRO).
A IMAGEM DA MARCA NÃO DEVE CONTER
SÍMBOLOS COMO (r) (MARCA REGISTRADA), TM
OU SIMILAR. REENVIE UMA NOVA IMAGEM,
OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO MANUAL DO USUÁRIO.
DESTACA-SE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO
REQUERIDO NO ATO DO DEPÓSITO NÃO
PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES. CUMPRA A
EXIGÊNCIA COM O CÓDIGO DE SERVIÇO 338
(CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DECORRENTE
DO EXAME FORMAL EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905480929 30/10/2012
295
Tit.METTA SOLUTION AGENCIA COMUNICAÇÃO
E MARKETING LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09555333000151
*DESPACHO 011(EXIGÊNCIA FORMAL)
PUBLICADO NA RPI 2205, DE 09/04/2013, PARA
REEXAME DA MATÉRIA.
Procurador: SÉRGIO LUIS DE SOUZA VIEIRA
No.905481151 30/10/2012
295
Tit.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10728444000100
*DESPACHO 011 (EXIGÊNCIA FORMAL)
PUBLICADO NA RPI 2205, DE 09/04/2013, PARA
REEXAME DA MATÉRIA.
Procurador: O PRÓPRIO.
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cordas e fios; comércio (através de qualquer meio)
de espelhos; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de molduras; comércio
(através de qualquer meio) de palha de aço;
comércio (através de qualquer meio) de pincéis;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
abrasivos para limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de serralharia; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
revestimentos de assoalhos; comércio (através de
qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas; comércio
(através de qualquer meio) de toldos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos flexíveis não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
tubos metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção; gestão de franquia - [assessoria em];
gestão de franquia;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905489063 31/10/2012
003
Tit.CARLOS PRATA COMERCIO DE MAQUINAS
LTDA-ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03295671000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: C PRATA COMÉRCIO DE MÁQUINAS

No.905488849 31/10/2012
003
Tit.CARRARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05785562000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RHODES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios e comercialização de produtos
sob contrato de franquia - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios e comercialização de produtos sob contrato
de franquia; assessoria, consultoria e informação na
implantação e viabilização de sistema de franquia [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de distribuição de
água; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de produção de vapor; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de secagem; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de ventilação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de capachos e
esteiras; comércio (através de qualquer meio) de

cursos, treinamentos, palestras e seminários [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, apresentação
de cursos, treinamentos, palestras e seminários [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, apresentação de
cursos, treinamentos, palestras e seminários;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905493532 01/11/2012
Tit.MARCIO FERNANDES LIMA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 86078798715
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REI - CONNECTION EXCELLENCE
INNOVATION

CFE(4) 29.1.12
NCL(10) 41 curso de idioma - [informação em]; curso
de idioma - [consultoria em]; curso de idioma [assessoria em]; curso de idioma; curso técnico de
formação - [informação em]; curso técnico de
formação - [consultoria em]; curso técnico de
formação - [assessoria em]; curso técnico de
formação;
Procurador: LUZEVIR LUAN RODRIGUES DA
SILVA
No.905493710 01/11/2012
Tit.ADRIANA SOUZA PEIXOTO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03679666705
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CA CLINÍCA ALAMEDA DA SERRA

CFE(4) 27.5.3; 27.5.19; 29.1.4,6
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -) - [informação em]; comercial ou industrial
(assessoria em gestão -) - [consultoria em];
comercial ou industrial (assessoria em gestão -) [assessoria em]; comercial ou industrial (assessoria
em gestão -); comércio (através de qualquer meio)
de máquinas - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de máquinas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas;
Procurador: GLENDA CARVALHO ROCHA DE
OLIVEIRA
No.905490460 31/10/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS DE
DEFESA - ABED (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08743954000104
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

003

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(10) 44 assistência médica - [informação em];
assistência médica - [consultoria em]; assistência
médica - [assessoria em]; assistência médica;
médica (serviços de clínica-) - [informação em];
médica (serviços de clínica-) - [consultoria em];
médica (serviços de clínica-) - [assessoria em];
médica (serviços de clínica-); odontologia [cirurgiãodentista] - [informação em]; odontologia [cirurgiãodentista] - [consultoria em]; odontologia [cirurgiãodentista] - [assessoria em]; odontologia [cirurgiãodentista];
Procurador: VINÍCIUS SILVA DE OLIVEIRA
No.905493737 01/11/2012
003
Tit.SAL E BRASA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04066731000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAL E BRASA FAST GRILL
CHURRASCARIA

CFE(4) 27.1.16,25
NCL(10) 41 organização e apresentação de
congressos; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, apresentação de
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Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA

Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA

No.905493761 01/11/2012
Tit.BERIGO INDUSTRIAL LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13986277000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Dannapylis

003

No.905493796 01/11/2012
003
Tit.SUPER 10 CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14575248000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUPER 10 CONFECÇÕES

CFE(4) 3.4.1; 3.4.4; 27.5.1
NCL(10) 20 cartões de plástico [chave] [não
codificados]; identidade (placas não metálicas de -);
lingüetas não metálicas; pinos guias não metálicos;
placas não metálicas de identidade; plástico (cartões
de -) [chave] [não codificados]; rebites não metálicos;
sinalizadores de madeira ou plástico;
Procurador: ALFREDO FRANCISCO ALVES

CFE(4) 1.3.2; 26.11.2; 26.11.7; 27.5.1,10
NCL(10) 25 aventais [vestuário]; banho (roupas de ); bermudas; botas *; botinas; calçados *; calçados
em geral *; calças; calças compridas; calções de
banho [sungas]; camisas; camisetas; capuzes
[vestuário]; casacos [vestuário]; chapéus, bonés etc;
cintos [vestuário]; coletes; coletes [roupa íntima];
combinação [roupa íntima]; combinações [vestuário];
confeccionado (vestuário -); couro (roupas de -);
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
jaquetas; jérseis [vestuário]; leggings [calças];
lingerie (fr.); luvas [vestuário]; macacões; malhas
[vestuário]; meias; paletós; peles [vestuário];
pijamas; praia (roupas de -); roupa de baixo; roupa
de baixo; roupa para ginástica; roupas de banho;
roupas de couro; saias; saias-calças; sandálias;
sobretudos [vestuário]; suéteres; sungas; sutiãs;
vestuário *; vestuário de papel; bermuda para prática
de esporte; biquíni; boné; calçado esportivo; calção
para banho; camisola; canga; chinelo [vestuário
comum]; cinta [vestuário comum]; roupa íntima
descartável;
Procurador: IVONETE MONTEIRO BARBOSA DE
ALENCAR

CFE(4) 3.4.1; 25.1.5; 27.5.1
NCL(10) 43 restaurantes; restaurantes de autoserviço; churrascaria [restaurante];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905493745 01/11/2012
Tit.AVANTE DENTAL PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16724342000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AVANTE DENTAL

003

No.905493770 01/11/2012
Tit.MENIN INFORMÁTICA LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09252459000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CARLIGHTS

003

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários; comércio
(através de qualquer meio) de cera dentária;
comércio (através de qualquer meio) de dentifrícios;
comércio (através de qualquer meio) de material
para obturações dentárias;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905493753 01/11/2012
003
Tit.TRANSPORTES YPU LTDA - EPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73848061000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: YPU TRANSPORTES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 corretagem de transporte; entrega de
mercadorias; expedição de frete; frete [transporte de
mercadorias]; informações sobre transportes;
mercadorias (armazenagem de -); mercadorias
(entrega de -); reservas para transporte; serviços de
logística em matéria de transporte; transporte;
transporte (corretagem de -); transporte (reservas
para -); transporte por caminhão; transporte por
carro; transportes (informações sobre -); assessoria,
consultoria e informação em serviços de entrega;
assessoria, consultoria e informação em transportes;
assessoria, consultoria e informações sobre
transportes; corretagem de frete [despachante de
frete]; intermediação de carga; logística referente ao
transporte de carga; serviços de transporte de
mercadorias e mudanças terrestres estaduais e
interestaduais;

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 11 antiofuscantes para automóveis
(dispositivos -) [acessórios para lanternas];
aparelhos de iluminação de led [diodos emissores de
luz]; automóveis (dispositivos anti-reflexo para -)
[acessórios para lanternas]; automóveis (luzes para ); faróis para automóveis; lâmpadas; lâmpadas para
luzes direcionais para automóveis; luzes para
automóveis; luzes para veículos; farol de acetileno
para veículo; farolete para veículo;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905493788 01/11/2012
Tit.JC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01672087000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: elementomar

No.905493800 01/11/2012
003
Tit.CUNHA E ALEGRETTI PAISAGISMO LTDA-ME.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05243298000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GARDEN HOUSE

003

CFE(4) 7.1.9; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais;
Procurador: WANDERLEY BATISTA DOS SANTOS
No.905493818 01/11/2012
Tit.ANDREY SOARES HLUCHAN (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05654073000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Forró das Novinhas

CFE(4) 3.9.18; 27.5.25
NCL(10) 25 lingerie (fr.); praia (roupas de -); sungas;
sutiãs; vestuário *; biquíni; maiô;

003

728 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2207 de 24/04/2013

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 bermudas; blazers [vestuário]; calçados
*; calças; calças compridas; camisas; camisetas;
capotes; capuzes [vestuário]; casacos [vestuário];
chapéus, bonés etc; cintos [vestuário]; coletes;
jaquetas; macacões; roupas de banho; roupões de
banho; saias; sobretudos [vestuário]; uniformes;
vestuário *;
Procurador: JAELSON SERAFIM NANDI

CFE(4) 27.5.1; 27.5.3; 27.5.17,24
NCL(10) 41 grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905504976 06/11/2012
Tit.2 R BRASIL TEXTIL LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17082961000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BASE - OUT COLLECTION

003

CFE(4) 2.3.16; 27.5.1
NCL(10) 25 bermudas; botas para esportes *; calças;
camisetas; capuzes [vestuário]; ciclistas (vestuário
para -); ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); leggings [calças]; meias; meias
absorventes de transpiração; polainas; roupa para
ginástica; roupa para ginástica [colante]; sutiãs;
toucas de natação; viseiras; bermuda para prática de
esporte; biquíni; boné; calça para equitação; calçado
esportivo; maiô;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905520025 08/11/2012
Tit.NEOCUP LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14770221000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEOCUP ACRÍLICOS

004

CFE(4) 26.13.25
NCL(10) 12 cadeiras de rodas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905520629 08/11/2012
Tit.LEANDRO RIBEIRO VALINO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32126057828
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Mistura

CFE(4) 9.1.11; 9.1.25; 9.3.1,9.3.25-26
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905508769 06/11/2012
003
Tit.SALVE JORGE COMUNICAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08937535000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: salve jorge! posicionamento por conteudo

CFE(4) 27.5.8
NCL(10) 38 agências de notícias - [informação em];
agências de notícias - [consultoria em]; agências de
notícias - [assessoria em]; agências de notícias;
notícias (agências de -) - [informação em]; notícias
(agências de -) - [consultoria em]; notícias (agências
de -) - [assessoria em]; notícias (agências de -);
Procurador: JOHNNY JEFFERSON TELLES
No.905516443 08/11/2012
003
Tit.JM SIENA DE MATTOS VESTUÁRIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13508575000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DanceFit

No.905520610 08/11/2012
003
Tit.ALPHAMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09022827000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALPHAMIX Tecnologia em movimento

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 21 abridores de garrafas; bacias [tigelas];
baixelas [serviços] para licores; baldes; baldes para
gelo; bandejas; bases para pratos [utensílios de
mesa]; batedeiras [coqueteleiras]; beber (recipientes
para -); canecas; cantis; colheres para misturar
[utensílios de cozinha]; conchas para sopa, para uso
na cozinha; copos; copos de papel ou de plástico;
copos para beber; coqueteleiras; espátulas
[utensílios de cozinha]; formas para gelo; frascos;
garrafas; garrafas para gelar; lixeiras; paliteiros;
pires; porta-guardanapos; potes; potes de biscoitos;
potes para cola; pratos; provadores de vinho
[pipetas]; recipientes para cozinha ou uso doméstico;
recipientes térmicos para alimentos; recipientes
térmicos para bebidas; saladeiras; saleiros; taças;
taças para frutas; tampas para manteigueiras;
utensílios para cozinha; utensílios para mesa;
viajantes (frascos de bebidas para -);
*POR INCORREÇÃO NA MARCA.
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.905520475 08/11/2012
Tit.MAYCON PEREIRA MACHADO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05860650914
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIBE+

003

003

CFE(4) 11.3.5; 11.3.9; 20.1.3; 27.5.1,3
NCL(10) 42 artes gráficas (serviços de criação em -)
- [consultoria em]; artes gráficas (serviços de criação
em -); criação e manutenção de web sites para
terceiros - [consultoria em]; criação e manutenção de
web sites para terceiros; criação em artes gráficas
(serviços de -); assessoria, consultoria e informações
sobre artes gráficas; computação gráfica [serviços
de informática]; criação de homepage - [consultoria
em]; criação de homepage; desenho artístico;
desenho de arte gráfica, inclusive para homepage [consultoria em]; desenho de arte gráfica, inclusive
para homepage; design de aplicativo de multimídia [consultoria em]; design de aplicativo de multimídia;
design de homepage - [consultoria em]; design de
homepage; fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros); programação visual - [consultoria em];
programação visual;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905520637 08/11/2012
003
Tit.MEDEFIL MINERAÇAO E TRANSPORTES LTDA
EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01121343000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDEFIL TRANSPORTES
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pesquisa e desenvolvimento [para terceiros];
pesquisas técnicas; projeto de sistema de
computadores; software de computador (elaboração
[concepção] de-);
software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -); serviços de ilustrações gráficas,
técnicas e simulações gráficas de projeto;
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES

CFE(4) 26.3.1; 27.5.1
NCL(10)
39
corretagem
de
transporte;
descarregamento [carga]; frete [transporte de
mercadorias]; móveis (transporte de -); oleoduto
(transporte por -); serviços de logística em matéria
de transporte; transporte; transporte de móveis;
transporte e armazenagem de detritos; transporte
por caminhão; transporte por carro; agenciamento de
veículo de carga e de reboque; empacotamento de
mercadorias para fins de transporte; intermediação
de carga; logística referente ao transporte de carga;
serviços de transporte de mercadorias e mudanças
terrestres estaduais e interestaduais;
Procurador: JAELSON SERAFIM NANDI
No.905520645 08/11/2012
Tit.GARRITANO IMOVEIS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07488383000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GARRITANO IMÓVEIS

No.905520661 08/11/2012
003
Tit.CREDIMATONE PROMOTORA DE VENDAS E
SERVIÇOS S/A. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10397031000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BEM-VINDO BANRISUL SERVIÇOS
FINANCEIROS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 18 bolsas; bolsas de viagem; bolsa do
vestuário comum;
Procurador: MICHEL CARVALHO
No.905520688 08/11/2012
Tit.RAFAEL CORREA DACCA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31782058885
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JD Consultoria de Imóveis

003

003

CFE(4) 6.1.4; 7.1.24; 26.11.1; 27.5.25; 29.1.14
NCL(10) 36 corretagem * - [consultoria em];
corretagem * - [assessoria em]; corretagem *;
corretores imobiliários; imobiliários (corretores -) [assessoria em]; imobiliários (corretores -); imóveis
(administração de -) - [assessoria em]; imóveis
(administração de -); comércio de imóveis [assessoria em]; comércio de imóveis; imóveis
[compra e venda de -] - [assessoria em]; imóveis
[compra e venda de -];
Procurador: SELMA DE SOUZA RIBEIRO
No.905520653 08/11/2012
003
Tit.SCHIESS AUTOMAÇÃO E COMERCIO LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02689312000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: S SCHIESS

CFE(4) 26.1.1; 26.4.2; 26.4.18; 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de software de computador;
atualização de software de computador; construção
(desenho de plantas para -); desenho de plantas
para construção; desenho industrial; estilismo
[desenho industrial]; estudos para projetos técnicos;

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 36 administração financeira; análise
financeira; avaliação imobiliária; bancários (serviços
-); bancários (serviços -) de acesso remoto; bolsa de
valores (cotações de -); câmbio (operações de -);
cartão de crédito (serviços de -); cartão de débito
(serviços de -); cartões de crédito (emissão de -);
cofres bancários (serviços de depósito em -);
consultoria em seguros; consultoria financeira;
corretagem *; corretagem de valores; corretores
imobiliários; desconto de títulos [factoring]; emissão
de cartões de crédito; fundos de investimentos
[finanças]; leasing (financiamento de -); penhora
(serviços de-); seguros; administração de cartão de
crédito; administração de cartão de débito;
administração de carteira de valor mobiliário;
administração
de
fundo
de
investimento;
administração de pecúlio; administração de seguro;
administração de seguro-saúde; análise e gestão de
crédito; assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro; assessoria consultoria e
informação técnica em seguro; assessoria técnica
em linhas de crédito; assessoria, consultoria e
administração de investimentos de terceiros;
assessoria, consultoria e informação bancária;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de riscos financeiros; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
assessoria, consultoria e informação em crédito;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro; assessoria, consultoria e
informações financeiras prestadas a investidores;
assessoria, consultoria e informações sobre
investimento bancário; banco comercial [serviços
financeiros]; banco de desenvolvimento [serviços
financeiros]; banco de investimento [serviços
financeiros]; banco múltiplo com ou sem carteira
comercial [serviços financeiros]; bolsa de mercadoria
e de futuro (cotações de - ); caderneta de poupança
[serviços financeiros]; caixa de aposentadoria
[serviços
financeiros];
capitalização
[serviços
financeiros];
consórcio
de
bens
[serviços
financeiros]; constituição e administração de fundo
de investimento [serviços financeiros]; corretagem de
seguro financeiro; crédito educativo; informe
financeiro relacionado à assessoria econômicofinanceira; montepio; plano de saúde, venda e
administração;
Procurador: PAULO RICARDO FERRAZ
PALHARES
No.905520670 08/11/2012
Tit.PALLOMA SIQUEIRA SILVA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17117776000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TEE BAGS

003

CFE(4) 27.1.4; 27.5.5; 29.1.12
NCL(10) 36 imobiliárias (agências -) - [informação
em]; imobiliárias (agências -) - [consultoria em];
imobiliárias (agências -) - [assessoria em];
imobiliárias (agências -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905520696 08/11/2012
003
Tit.COMPANHIA DO SORRISO LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02045239000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CIA DO SORRISO CLÍNICA
ODONTOLÓGICA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 44 odontologia;
Procurador: MARIA BERNARDETE PEREIRA DOS
SANTOS
No.905520700 08/11/2012
Tit.JOSÉ HELDIR SILVA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04368426000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACADEMIA H3 FITNESS

003
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde]; academias
[educação]; aulas de ginástica; serviços de instrução
de aulas de atividade física; serviços de personal
trainer [serviços de academia de ginástica];
treinamento prático [demonstração]; academia de
dança; personal trainer;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905520718 08/11/2012
Tit.IVECO S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7899882
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRAKKER HI-TRACK

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 serviço de assistência técnica a veículos
[reparo]; veículos (manutenção de -);
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905520742 08/11/2012
003
Tit.ROGERIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06918992740
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Grupo Autonomia

003

CFE(4) 2.1.9; 2.1.16; 22.1.15
NCL(10) 41 grupo musical - [informação em]; grupo
musical - [consultoria em]; grupo musical [assessoria em]; grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905520726 08/11/2012
003
Tit.CONI CAMBOINHAS BAR E LANCHONETE
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13651364000183
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.13.25
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); cafés [bares]; lanchonetes;
restaurantes;
restaurantes
de
auto-serviço;
alimentação natural, macrobiótica [preparação de
alimentos para consumo];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905520734 08/11/2012
Tit.IVECO S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7899882
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRAKKER HI-TRACK

003

No.905520750 08/11/2012
Tit.AMAZONIAN SPA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10398291000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Amazonian SPA

003

CFE(4) 5.3.11; 5.3.16; 5.5.19-20
NCL(10) 44 assistência médica - [informação em];
assistência médica - [consultoria em]; assistência
médica - [assessoria em]; assistência médica;
banhos turcos - [informação em]; banhos turcos [consultoria em]; banhos turcos - [assessoria em];
banhos turcos; beleza (salões de -) - [informação
em]; beleza (salões de -) - [consultoria em]; beleza
(salões de -) - [assessoria em]; beleza (salões de -);
cabeleireiro (salões de -) - [informação em];
cabeleireiro (salões de -) - [consultoria em];
cabeleireiro (salões de -) - [assessoria em];
cabeleireiro (salões de -); centro médico [informação em]; centro médico - [consultoria em];
centro médico - [assessoria em]; centro médico;
cirurgia plástica - [informação em]; cirurgia plástica [consultoria em]; cirurgia plástica - [assessoria em];
cirurgia plástica; convalescença (clínicas de -) [informação em]; convalescença (clínicas de -) [consultoria em]; convalescença (clínicas de -) [assessoria em]; convalescença (clínicas de -);
enfermagem
[médica]
[informação
em];
enfermagem
[médica]
[consultoria
em];

enfermagem
[médica]
[assessoria
em];
enfermagem [médica]; equipamentos médicos
(locação de-) - [informação em]; equipamentos
médicos (locação de-) - [consultoria em];
equipamentos médicos (locação de-) - [assessoria
em]; equipamentos médicos (locação de-);
fisioterapia - [informação em]; fisioterapia [consultoria em]; fisioterapia - [assessoria em];
fisioterapia;
fisioterapia
[informação
em];
fisioterapia - [consultoria em]; fisioterapia [assessoria em]; fisioterapia; hospitais - [informação
em]; hospitais - [consultoria em]; hospitais [assessoria em]; hospitais; locação de equipamentos
médicos
[informação
em];
locação
de
equipamentos médicos - [consultoria em]; locação de
equipamentos médicos - [assessoria em]; locação de
equipamentos médicos; manicure - [informação em];
manicure - [consultoria em]; manicure - [assessoria
em]; manicure; massagem - [informação em];
massagem - [consultoria em]; massagem [assessoria em]; massagem; médica (serviços de
clínica-) - [informação em]; médica (serviços de
clínica-) - [consultoria em]; médica (serviços de
clínica-) - [assessoria em]; médica (serviços de
clínica-); plástica (cirurgia -) - [informação em];
plástica (cirurgia -) - [consultoria em]; plástica
(cirurgia -) - [assessoria em]; plástica (cirurgia -);
repouso (casa de -) - [informação em]; repouso (casa
de -) - [consultoria em]; repouso (casa de -) [assessoria em]; repouso (casa de -); repouso
(clínicas de -) - [informação em]; repouso (clínicas de
-) - [consultoria em]; repouso (clínicas de -) [assessoria em]; repouso (clínicas de -); salões de
beleza - [informação em]; salões de beleza [consultoria em]; salões de beleza - [assessoria em];
salões de beleza; salões de cabeleireiro [informação em]; salões de cabeleireiro - [consultoria
em]; salões de cabeleireiro - [assessoria em]; salões
de cabeleireiro; saúde (serviços de -) - [informação
em]; saúde (serviços de -) - [consultoria em]; saúde
(serviços de -) - [assessoria em]; saúde (serviços de
-); serviços de clínica médica - [informação em];
serviços de clínica médica - [consultoria em];
serviços de clínica médica - [assessoria em];
serviços de clínica médica; serviços de saúde em
spa - [informação em]; serviços de saúde em spa [consultoria em]; serviços de saúde em spa [assessoria em]; serviços de saúde em spa; serviços
de sauna - [informação em]; serviços de sauna [consultoria em]; serviços de sauna - [assessoria
em]; serviços de sauna; serviços de terapia [informação em]; serviços de terapia - [consultoria
em]; serviços de terapia - [assessoria em]; serviços
de terapia; turcos (banhos -) - [informação em];
turcos (banhos -) - [consultoria em]; turcos (banhos -)
- [assessoria em]; turcos (banhos -); assessoria,
consultoria e informação em assistência médica,
prestada por médicos e outros especialistas da área
médica - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica;
assessoria, consultoria e informação em estética
capilar - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em estética capilar - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em estética
capilar - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em estética capilar; assessoria,
consultoria e informação em estética pessoal
[tratamento de pele e cabelo] - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em estética
pessoal [tratamento de pele e cabelo] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
estética pessoal [tratamento de pele e cabelo] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em estética pessoal [tratamento de pele
e cabelo]; assessoria, consultoria e informação em
massagem
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informação em massagem [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em massagem - [assessoria em];
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assessoria, consultoria e informação em massagem;
assessoria, consultoria e informação em nutrição [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em nutrição - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em nutrição [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em nutrição; assessoria, consultoria e
informação médica - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação médica - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação médica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação médica; assessoria, consultoria e
informação na área médica - [informação em];
assessoria, consultoria e informação na área médica
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação na área médica - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação na área
médica; assessoria, consultoria e informação no
campo da saúde e da medicina - [informação em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
saúde e da medicina - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação no campo da saúde e da
medicina - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da saúde e da medicina;
assessoria, consultoria e informação sobre beleza [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre beleza - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre beleza [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre beleza; assessoria, consultoria e
informação sobre cuidados médicos - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
cuidados médicos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre cuidados médicos [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre cuidados médicos; assessoria,
consultoria e informação sobre suplementos
dietéticos e nutrição - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre suplementos
dietéticos e nutrição - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre suplementos
dietéticos e nutrição - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre suplementos
dietéticos e nutrição; assessoria, consultoria e
informações sobre medicina, assistência médica e
odontológica - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre medicina,
assistência médica e odontológica - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
medicina, assistência médica e odontológica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre medicina, assistência médica e
odontológica; bronzeamento artificial - [informação
em]; bronzeamento artificial - [consultoria em];
bronzeamento
artificial
[assessoria
em];
bronzeamento artificial; casa de repouso (serviços
de -) [serviços médicos] - [informação em]; casa de
repouso (serviços de -) [serviços médicos] [consultoria em]; casa de repouso (serviços de -)
[serviços médicos] - [assessoria em]; casa de
repouso (serviços de -) [serviços médicos]; cirurgias
médicas [serviços médicos] - [informação em];
cirurgias médicas [serviços médicos] - [consultoria
em]; cirurgias médicas [serviços médicos] [assessoria em]; cirurgias médicas [serviços
médicos]; consultas médicas [serviços médicos] [informação em]; consultas médicas [serviços
médicos] - [consultoria em]; consultas médicas
[serviços médicos] - [assessoria em]; consultas
médicas [serviços médicos]; depilação - [informação
em]; depilação - [consultoria em]; depilação [assessoria em]; depilação; ducha e banho [informação em]; ducha e banho - [consultoria em];
ducha e banho - [assessoria em]; ducha e banho;
estética [tratamento da pele e cabelo] - [informação
em]; estética [tratamento da pele e cabelo] [consultoria em]; estética [tratamento da pele e
cabelo] - [assessoria em]; estética [tratamento da
pele e cabelo]; estética facial e corporal [informação em]; estética facial e corporal [consultoria em]; estética facial e corporal [assessoria em]; estética facial e corporal; manicure
e pedicure - [informação em]; manicure e pedicure [consultoria em]; manicure e pedicure - [assessoria
em]; manicure e pedicure; medicina chinesa e
ayurvédica - [informação em]; medicina chinesa e
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ayurvédica - [consultoria em]; medicina chinesa e
ayurvédica - [assessoria em]; medicina chinesa e
ayurvédica; nutricionista [serviço de -] - [informação
em]; nutricionista [serviço de -] - [consultoria em];
nutricionista [serviço de -] - [assessoria em];
nutricionista [serviço de -]; psicoterapia - [informação
em]; psicoterapia - [consultoria em]; psicoterapia [assessoria
em];
psicoterapia;
psiquiatria
[informação em]; psiquiatria - [consultoria em];
psiquiatria
[assessoria
em];
psiquiatria;
reabilitações físicas, mentais e emocionais [serviços
médicos] - [informação em]; reabilitações físicas,
mentais e emocionais [serviços médicos] [consultoria em]; reabilitações físicas, mentais e
emocionais [serviços médicos] - [assessoria em];
reabilitações físicas, mentais e emocionais [serviços
médicos]; sauna [serviços de -] - [informação em];
sauna [serviços de -] - [consultoria em]; sauna
[serviços de -] - [assessoria em]; sauna [serviços de ]; serviços de medicina à distância - [informação em];
serviços de medicina à distância - [consultoria em];
serviços de medicina à distância - [assessoria em];
serviços de medicina à distância; serviços de
reabilitação física, motora e emocional prestados a
título de assistência social - [informação em];
serviços de reabilitação física, motora e emocional
prestados a título de assistência social - [consultoria
em]; serviços de reabilitação física, motora e
emocional prestados a título de assistência social [assessoria em]; serviços de reabilitação física,
motora e emocional prestados a título de assistência
social; serviços de terapia - [informação em];
serviços de terapia - [consultoria em]; serviços de
terapia - [assessoria em]; serviços de terapia;
serviços fisioterápicos prestados a título de
assistência social - [informação em]; serviços
fisioterápicos prestados a título de assistência social
- [consultoria em]; serviços fisioterápicos prestados a
título de assistência social - [assessoria em];
serviços fisioterápicos prestados a título de
assistência social; serviços médicos prestados a
título de assistência social - [informação em];
serviços médicos prestados a título de assistência
social - [consultoria em]; serviços médicos prestados
a título de assistência social - [assessoria em];
serviços médicos prestados a título de assistência
social; spa
[serviços médicos ou estéticos] [informação em]; spa
[serviços médicos ou
estéticos] - [consultoria em]; spa [serviços médicos
ou estéticos] - [assessoria em]; spa
[serviços
médicos ou estéticos]; tratamento médico [informação em]; tratamento médico - [consultoria
em]; tratamento médico - [assessoria em];
tratamento médico; yoga e yogaterapia, meditação e
filosofia da índia [terapias alternativas] - [informação
em]; yoga e yogaterapia, meditação e filosofia da
índia [terapias alternativas] - [consultoria em]; yoga e
yogaterapia, meditação e filosofia da índia [terapias
alternativas] - [assessoria em]; yoga e yogaterapia,
meditação e filosofia da índia [terapias alternativas];
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905520777 08/11/2012
Tit.IVECO S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7899882
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRAKKER HI-LAND

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905520785 08/11/2012
Tit.FABIANO DELAZERI PAOLAZZI (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14736690000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 100+

003

CFE(4) 26.3.16
NCL(10) 35 publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905520793 08/11/2012
Tit.IVECO S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7899882
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRAKKER HI-LAND

003

No.905520769 08/11/2012
003
Tit.SANDRA DONIZETTI ITALIANO LOPES (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14372214000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Line Brazil
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 serviço de assistência técnica a veículos
[reparo]; veículos (manutenção de -);
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905520815 08/11/2012
003
Tit.GREAT WHITE SHARK ENTERPRISES, INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8829268
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 cintas [roupa íntima]; coletes [roupa
íntima]; roupa íntima; biquíni;
Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA
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No.905522869 09/11/2012
003
Tit.BELA TAHAMA CENTRO DE ESTETICA LTDA
ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11422393000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARTE & BELEZA

CFE(4) 3.9.1-2
NCL(10) 33 vinho;
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905520823 08/11/2012
003
Tit.DERIVANIA CALADO DA SILVA ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01330918000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Demel

CFE(4) 1.3.1; 6.1.4; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para bebês; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de dentifrícios; comércio (através de qualquer
meio) de loções para os cabelos; comércio (através
de qualquer meio) de óleos essenciais; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
sabões; comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas;
Procurador: MARCO ANTONIO MOURA DE
ARAÚJO
No.905520866 08/11/2012
Tit.RISK MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02210931000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MVAR

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 beleza (salões de -); cabeleireiro (salões
de -); estética [tratamento da pele e cabelo]; estética
facial e corporal;
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.905522885 09/11/2012
003
Tit.ANTONIO HERALDO R DOS SANTOS (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62908650991
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Altiva

CFE(4) 29.1.14
NCL(10) 29 frutas (polpa de -); frutas cozidas; frutas
em conserva; doce de leite; polpa de tomate;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905520840 08/11/2012
003
Tit.GUSTAVO HENRIQUE LIMA CRUZ (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88747670215
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RAMÁH PRODUÇÕES

CFE(4) 17.5.21; 26.1.16; 27.7.17; 29.1.12
NCL(10) 09 computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados];
interfaces
[para
computadores];
programas de computador gravados; programas
operacionais para computador [gravados];
Procurador: MARIO THADEU LEME DE BARROS
FILHO

CFE(4) 26.1.1; 26.3.1; 27.5.21; 29.1.12
NCL(10) 41 aluguel de cenários para palco; aluguel
de cenários para shows; aluguel de equipamento de
áudio; aluguel de equipamentos para gravação de
som; apresentação de espetáculos ao vivo;
conferências (organização e apresentação de -);
congressos (organização e apresentação de -);
entretenimento; espetáculos ao vivo (apresentação
de -); organização de bailes; planejamento de festas;
produção de shows; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento]; aluguel de utensílios
para festas [aparelhos e decorações]; banda de
música [serviços de entretenimento]; cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -); decoração de festa,
cerimonial e outros eventos; sonorização;
Procurador: PATRICIA REGINA DE SOUZA
No.905520858 08/11/2012
003
Tit.VIDA LINDA COMERCIAL LTDA. - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07055374000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIDA LINDA

CFE(4) 27.7.17
NCL(10) 09 computador (programas operacionais
para -) [gravados]; programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905522893 09/11/2012
003
Tit.CASA TUA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12492250000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CASA TUA

No.905522435 09/11/2012
003
Tit.ALESSANDRO CARMO ROSA ENFERMAGEM ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14459100000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: enfermagem 24Hrs na sua casa

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica; enfermagem
[médica]; saúde (serviços de -);
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 açúcar *; arroz; aveia (alimentos à base
de -); bebidas à base de chá; bebidas à base de
chocolate;
biscoitos;
bolos;
café;
cereais
(preparações feitas com -); chá*; chocolate;
comestíveis (gelados -); confeitos *; creme
[culinária]; doces*; empadas [tortas]; especiarias;
farináceos (alimentos -); macarrão; massas
[alimentares];
mel;
mostarda;
pão;
pastéis
[pastelaria]; pudins; quiches; sagu; sorvetes; tapioca;
tempero [condimento]; esfiha; lasanha; nhoque;
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Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA (NOME ANTERIOR FERNANDO MARCHETTI)
No.905522907 09/11/2012
003
Tit.RAUSE CAFÉ E VINHO LTDA. - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10439365000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Rause Café + Vinho

CFE(4) 11.3.1,4
NCL(10) 43 bar (serviços de -) - [informação em]; bar
(serviços de -) - [consultoria em]; bar (serviços de -) [assessoria em]; bar (serviços de -); cafés [bares] [informação em]; cafés [bares] - [consultoria em];
cafés [bares] - [assessoria em]; cafés [bares];
cafeterias - [informação em]; cafeterias - [consultoria
em]; cafeterias - [assessoria em]; cafeterias;
lanchonetes - [informação em]; lanchonetes [consultoria em]; lanchonetes - [assessoria em];
lanchonetes; restaurantes - [informação em];
restaurantes - [consultoria em]; restaurantes [assessoria em]; restaurantes;
Procurador: CAROLINA DE CASTRO WANDERLEY
No.905522915 09/11/2012
003
Tit.CHERI PET SHOP VETERINÁRIA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11333405000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Pet Chéri Veterinária & Boutique

telecomunicação - [consultoria em]; informações
sobre
telecomunicação
[assessoria
em];
informações sobre telecomunicação; assessoria
consultoria e informação em telecomunicação [informação
em];
assessoria
consultoria
e
informação em telecomunicação - [consultoria em];
assessoria
consultoria
e
informação
em
telecomunicação - [assessoria em]; assessoria
consultoria e informação em telecomunicação;
provedor de acesso [telecomunicação] - [informação
em]; provedor de acesso [telecomunicação] [consultoria
em];
provedor
de
acesso
[telecomunicação] - [assessoria em]; provedor de
acesso [telecomunicação]; provimento de acesso a
lojas eletrônicas [telecomunicação] - [informação
em]; provimento de acesso a lojas eletrônicas
[telecomunicação] - [consultoria em]; provimento de
acesso a lojas eletrônicas [telecomunicação] [assessoria em]; provimento de acesso a lojas
eletrônicas [telecomunicação];
Procurador: JOSE DIOGO GUILEN
No.905522940 09/11/2012
Tit.PAQUETÁ CALÇADOS LTDA. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01098983000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: POLAR OUTDOOR

003

CFE(4) 26.3.23; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 18 bolsas para equipamentos esportivos*;
mochilas;
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.905522958 09/11/2012
Tit.S. S. DE SOUZA RAÇÕES - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03932400000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANIMAL CARE FOOD

003

CFE(4) 3.1.6; 3.1.8; 7.1.6; 27.5.1-2
NCL(10) 44 toalete de animais de estimação;
veterinária (assistência -); estética para animal
[toalete animal]; higiene animal [toalete animal];
vacinação de animal a domicílio;
Procurador: SANDRA DANIELA NAVARRO VIEIRA
No.905522931 09/11/2012
Tit.MOSAICO TELECOM LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06170001000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLINITEC

003
CFE(4) 3.6.3; 27.5.1
NCL(10) 31 alimentos para animais; alimentos para
animais de estimação; ração para animal;
Procurador: CONTINENTAL MARCAS E PATENTES
S/C LTDA

CFE(4) 5.5.21; 27.5.1
NCL(10) 03 cosméticos;
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.905523016 09/11/2012
Tit.ÁGERE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12236277000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Ágere Construção Civil

003

CFE(4) 7.1.12; 7.3.11
NCL(10) 37 alvenaria (serviços de -); assentamento
de tijolos; cobertura de telhado (serviços de -);
colocação de papel de parede; construção *;
construção civil (supervisão de trabalhos de -);
construção e reparos de armazém; encanamento
(serviços de -); instalação de portas e janelas;
isolamento (serviços de -) para edificações; janelas
(instalação de portas e - ); pintura, de interior e de
exterior; portas e janelas (instalação de - );
supervisão de trabalhos de construção civil;
aplicação de tinta e impermeabilizante; colocação de
piso e pedra; construção e reparação de obra civil;
construção e reparação em colocação de alvenaria;
construção e reparação em colocação de calha;
construção e reparação em colocação de esquadria;
construção e reparação em colocação de piso;
construtor (serviços de -); pedreiro [serviços de - ];
reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905523237 09/11/2012
Tit.AUTO PECAS PAZ LTDA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63669618000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTO PEÇAS PAZ

003

No.905522974 09/11/2012
003
Tit.AMAZON INDÚSTRIA COMÉRCIO
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS
ESPECIALIZADOS LTDA- EPP (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07800274000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AMAZON ELEGANCE

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1; 29.1.11
NCL(10) 38 informações sobre telecomunicação [informação
em];
informações
sobre

CFE(4) 3.7.11; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; comércio (através
de qualquer meio) de lubrificantes; comércio (através
de qualquer meio) de partes e componentes de
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aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de partes
e componentes de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas;
Procurador: MARCIA MARINI DA SILVA
No.905523245 09/11/2012
Tit.JORGE DA SILVEIRA FERREIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15913555000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: F A FAZEMOS ARTE SOLUÇÕES
GRÁFICAS

003

CFE(4) 26.3.18; 27.5.1-2; 27.5.25
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; aluguel de
tempo de publicidade em meios de comunicação [informação em]; aluguel de tempo de publicidade
em meios de comunicação - [consultoria em]; aluguel
de tempo de publicidade em meios de comunicação
- [assessoria em]; aluguel de tempo de publicidade
em meios de comunicação; exposições (organização
de -) para fins comerciais ou publicitários [informação em]; exposições (organização de -) para
fins comerciais ou publicitários - [consultoria em];
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors] - [informação em]; externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors] - [consultoria em]; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors] - [assessoria em];
externa (publicidade -) [letreiros, outdoors];
marketing - [informação em]; marketing - [consultoria
em]; marketing - [assessoria em]; marketing;
modelos (agências de -) para publicidade ou
promoção de vendas - [informação em]; modelos
(agências de -) para publicidade ou promoção de
vendas - [consultoria em]; modelos (agências de -)
para publicidade ou promoção de vendas [assessoria em]; modelos (agências de -) para
publicidade ou promoção de vendas; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [informação em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [consultoria em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
propaganda - [informação em]; propaganda [consultoria em]; propaganda - [assessoria em];
propaganda; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade de rádio [consultoria em]; publicidade de rádio - [assessoria
em]; publicidade de rádio; publicidade de televisão [informação em]; publicidade de televisão [consultoria em]; publicidade de televisão [assessoria
em];
publicidade
de
televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [informação
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors] [consultoria em]; publicidade externa [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; textos publicitários (publicação de -) -

[informação em]; textos publicitários (publicação de ) - [consultoria em]; textos publicitários (publicação
de -) - [assessoria em]; textos publicitários
(publicação de -); assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda [informação em]; assessoria promocional, consultoria
e informação sobre propaganda - [consultoria em];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [assessoria em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em agências de modelos para publicidade ou
promoção de vendas - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em agências de modelos
para publicidade ou promoção de vendas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em agências de modelos para
publicidade ou promoção de vendas - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
agências de modelos para publicidade ou promoção
de vendas; assessoria, consultoria e informação em
marketing - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing; publicidade por qualquer
meio - [informação em]; publicidade por qualquer
meio - [consultoria em]; publicidade por qualquer
meio - [assessoria em]; publicidade por qualquer
meio;
Procurador: DOUGLAS BARRETO DE ABREU
No.905523253 09/11/2012
Tit.LATICINIO JL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65355950000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Laticínio JL

003

CFE(4) 3.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: INDRID SOARES GERMANO
No.905523261 09/11/2012
Tit.APPLY SYSTEM LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16482400000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: APPLY SYSTEM

003

Marca: GEOANALISE SONDAGENS E
MONITORAMENTOS

CFE(4) 7.5.15
NCL(10) 42 geológicas (pesquisas -) - [informação
em]; geológicas (pesquisas -) - [consultoria em];
geológicas (pesquisas -) - [assessoria em];
geológicas (pesquisas -); geológicas (prospecções -)
- [informação em]; geológicas (prospecções -) [consultoria em]; geológicas (prospecções -) [assessoria em]; geológicas (prospecções -);
geológicos (levantamentos -) - [informação em];
geológicos (levantamentos -) - [consultoria em];
geológicos (levantamentos -) - [assessoria em];
geológicos
(levantamentos
-);
levantamentos
geodésicos - [informação em]; levantamentos
geodésicos - [consultoria em]; levantamentos
geodésicos - [assessoria em]; levantamentos
geodésicos; levantamentos geológicos - [informação
em]; levantamentos geológicos - [consultoria em];
levantamentos geológicos - [assessoria em];
levantamentos
geológicos;
levantamentos
topográficos - [informação em]; levantamentos
topográficos - [consultoria em]; levantamentos
topográficos - [assessoria em]; levantamentos
topográficos; topográficos (levantamentos -) [informação em]; topográficos (levantamentos -) [consultoria em]; topográficos (levantamentos -) [assessoria em]; topográficos (levantamentos -);
geodesia [estudo e pesquisa] - [informação em];
geodesia [estudo e pesquisa] - [consultoria em];
geodesia [estudo e pesquisa] - [assessoria em];
geodesia [estudo e pesquisa]; geologia [estudo e
pesquisa] - [informação em]; geologia [estudo e
pesquisa] - [consultoria em]; geologia [estudo e
pesquisa] - [assessoria em]; geologia [estudo e
pesquisa]; hidrologia [estudo e pesquisa] [informação em]; hidrologia [estudo e pesquisa] [consultoria em]; hidrologia [estudo e pesquisa] [assessoria em]; hidrologia [estudo e pesquisa];
projeto de distribuição de água - [informação em];
projeto de distribuição de água - [consultoria em];
projeto de distribuição de água - [assessoria em];
projeto de distribuição de água; sondagem de solo e
subsolo - [consultoria em]; sondagem de solo e
subsolo - [assessoria em]; sondagem de solo e
subsolo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905523300 09/11/2012
003
Tit.CONTACTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA
LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03993798000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTACTUS EVENTOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 37 computadores (instalação, manutenção
e reparo de -);
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905523270 09/11/2012
003
Tit.GEOANALISE SONDAGEM MONITORAMENTO
LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10662915000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios [informação em]; assessoria em gestão de negócios
- [consultoria em]; assessoria em gestão de negócios
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- [assessoria em]; assessoria em gestão de
negócios; consultoria em organização de negócios [informação em]; consultoria em organização de
negócios - [consultoria em]; consultoria em
organização de negócios - [assessoria em];
consultoria em organização de negócios; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [informação em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários - [consultoria em]; feiras (organização
de -) para fins comerciais
ou publicitários [assessoria em]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; gestão (consultoria em -)
de negócios - [informação em]; gestão (consultoria
em -) de negócios - [consultoria em]; gestão
(consultoria em -) de negócios - [assessoria em];
gestão (consultoria em -) de negócios; informações
(levantamento de -) de negócios - [informação em];
informações (levantamento de -) de negócios [consultoria em]; informações (levantamento de -) de
negócios
[assessoria
em];
informações
(levantamento de -) de negócios; informações de
negócios - [informação em]; informações de
negócios - [consultoria em]; informações de negócios
- [assessoria em]; informações de negócios;
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [consultoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [assessoria em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [assessoria
em]; organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários;
administração
de
empresa
[informação em]; administração de empresa [consultoria em]; administração de empresa [assessoria em]; administração de empresa;
assessoria, consultoria e informação econômica,
para os setores industrial e comercial das empresas,
visando
o
planejamento,
organização,
monitoramento e desenvolvimento de projetos
(também provido on-line) [assessoria em gestão
comercial] - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial] - [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais - [consultoria
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em]; assessoria, consultoria e informação em gestão
de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais; assessoria,
consultoria e informação em marketing - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
marketing - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informação empresarial [informação em]; assessoria, consultoria e
informação
empresarial
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação empresarial [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação empresarial; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [informação em]; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
assessoria, consultoria e informação sobre assuntos
governamentais - [informação em]; assessoria,
consultoria
e
informação
sobre
assuntos
governamentais - [consultoria em]; assessoria,
consultoria
e
informação
sobre
assuntos
governamentais - [assessoria em]; assessoria,
consultoria
e
informação
sobre
assuntos
governamentais;
assessoria,
consultoria
e
informação sobre organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; organização e administração de
empresa - [informação em]; organização e
administração de empresa - [consultoria em];
organização e administração de empresa [assessoria em]; organização e administração de
empresa;
Procurador: TÂNIA RENATA GINEVRO
No.905523334 09/11/2012
003
Tit.HELDER JOSE LOTITO 00998086843 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11767462000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: armazem ecomproducts

CFE(4) 26.15.13; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905523350 09/11/2012
Tit.MARCELO VARGAS (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01705826717
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Victtor Vargas

003

CFE(4) 27.7.1,25
NCL(10) 41 aluguel de cenários para shows; aluguel
de equipamentos para gravação de som; cenários
para palco (aluguel de -); cenários para shows
(aluguel de -); competições (organização de -)
[educação ou entretenimento]; composição musical
(serviços de -); entretenimento; equipamentos para
gravação de som (aluguel de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); estúdios de gravação (serviços
de -); informações sobre entretenimento [lazer];
organização de bailes; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [informação em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [consultoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [assessoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; produção de
shows; produção de vídeos; produção musical; rádio
(programas de entretenimento de -); rádio e televisão
(aluguel de aparelhos de -); shows (produção de -) [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); assessoria, consultoria
e informação em entretenimento [lazer]; banda de
música [serviços de entretenimento] - [consultoria
em]; banda de música [serviços de entretenimento] [assessoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [informação em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [assessoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços
de
entretenimento];
empresário
[organização e produção de espetáculos]; fã clube;
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio); grupo musical - [informação em]; grupo
musical - [assessoria em]; grupo musical; locutor de
eventos;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais]; sonorização;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905523377 09/11/2012
003
Tit.JOSE ELIAS SILVA TORRES - ME (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22995609000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DA MAMÃE

CFE(4) 4.5.3; 7.3.11; 27.5.1
NCL(10) 41 discoteca (serviços de -); divertimento;
entretenimento; festas (planejamento de -); shows
(produção de -);
Procurador: STÊNIO REGIS ANDRADE DA SILVA
No.905523385 09/11/2012
003
Tit.VITORIA BRASIL MERCANTIL LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04680954000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Disk Limpeza
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Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA
No.905523415 09/11/2012
Tit.ALESSANDRO FERREIRA GONELI - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06645399000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARTE LUX

CFE(4) 26.1.16; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de carpetes e tapetes; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas; comércio (através de
qualquer meio) de material de escritório; comércio
(através de qualquer meio) de material de limpeza;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos;
Procurador: WAGNER JOSÉ FAFA BORGES
No.905523393 09/11/2012
003
Tit.ROGÉRIO V. MACIEL CALÇADOS EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16983005000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAPATERIA SHOES

CFE(4) 25.1.25; 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905523407 09/11/2012
003
Tit.INTERNACIONAL FIRST COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
LTDA - EPP (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17118963000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Espanha Gourmet

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios;

003

CFE(4) 3.3.15; 18.2.1; 27.5.1
NCL(10) 34 boquilhas para piteiras para cigarros;
cachimbos para tabaco; charuteiras; charutos;
cigarreiras; cigarrilhas; cigarros; cinzeiros; ervas
para fumar *; fumo; isqueiros para fumantes; piteira
de cigarro; piteiras para charuto; tabaco;
Procurador: KING'S M. E PATENTES LTDA

CFE(4) 26.13.25; 28.19; 29.1.1,4
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de vidro - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de vidro - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
(através de qualquer meio) de toldos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de toldos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de toldos - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de toldos;
Procurador: FEBRAMPA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905523458 09/11/2012
Tit.ANDRÉ LUIZ MENEGHETTI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13104788804
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TLA PRENSAS HIDRÁULICAS

No.905523520 09/11/2012
003
Tit.AGNALDO VIEIRA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04565288000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Centro Automotivo e Borracharia PNEU
400

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 negócios (informações de -) [informação em]; negócios (informações de -) [consultoria em]; negócios (informações de -) [assessoria em]; negócios (informações de -);
administração comercial - [informação em];
administração comercial - [consultoria em];
administração comercial - [assessoria em];
administração comercial; administração de empresa
- [informação em]; administração de empresa [consultoria em]; administração de empresa [assessoria em]; administração de empresa;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas;
Procurador: THIAGO PEREIRA GIARDINI TOTTI
No.905523474 09/11/2012
003
Tit.TEREZINHA DOLZAN A COMERCIANTE ME.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09346799000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REDOMÃO

CFE(4) 15.7.9; 27.5.1; 29.1.2; 29.1.6,8
NCL(10) 37 manutenção de veículos - [informação
em]; manutenção de veículos - [consultoria em];
manutenção de veículos - [assessoria em];
manutenção de veículos; pneus (vulcanização de -)
[reparo] - [informação em]; pneus (vulcanização de -)
[reparo] - [consultoria em]; pneus (vulcanização de -)
[reparo] - [assessoria em]; pneus (vulcanização de -)
[reparo]; pneus (vulcanização de -) [reparo] [informação em]; pneus (vulcanização de -) [reparo] [consultoria em]; pneus (vulcanização de -) [reparo] [assessoria em]; pneus (vulcanização de -) [reparo];
serviço de assistência técnica a veículos [reparo] [informação em]; serviço de assistência técnica a
veículos [reparo] - [consultoria em]; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo] - [assessoria
em]; serviço de assistência técnica a veículos
[reparo]; veículos (manutenção de -) - [informação
em]; veículos (manutenção de -) - [consultoria em];
veículos (manutenção de -) - [assessoria em];
veículos (manutenção de -); vulcanização de pneus
[reparo] - [informação em]; vulcanização de pneus
[reparo] - [consultoria em]; vulcanização de pneus
[reparo] - [assessoria em]; vulcanização de pneus
[reparo]; assessoria, consultoria e informação em
reparo e manutenção de veículos - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos; borracharia (serviços de - )
- [informação em]; borracharia (serviços de - ) [consultoria em]; borracharia (serviços de - ) [assessoria em]; borracharia (serviços de - ); centro
de diagnóstico de veículo (serviços de -) [serviços de
manutenção/reparo de automóveis] - [informação
em]; centro de diagnóstico de veículo (serviços de -)
[serviços de manutenção/reparo de automóveis] [consultoria em]; centro de diagnóstico de veículo
(serviços de -) [serviços de manutenção/reparo de
automóveis] - [assessoria em]; centro de diagnóstico
de veículo (serviços de -) [serviços de
manutenção/reparo de automóveis]; serviços de

RPI 2207 de 24/04/2013

borracheiro - [informação em]; serviços
borracheiro - [consultoria em]; serviços
borracheiro - [assessoria em]; serviços
borracheiro;
Procurador: ALFREDO FRANCISCO ALVES
No.905523555 09/11/2012
Tit.STEFFANIE MENEZES DE SOUZA - ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15178340000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Smoldes
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05290229000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A COSTUREIRA

No.905523709 09/11/2012
003
Tit.PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01404158000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROJETO GREENFIELD EXPANDIR EM
CONJUNTO

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.24-25
NCL(10) 41 edição de texto, exceto de publicidade
[copidesque] - [informação em]; edição de texto,
exceto de publicidade [copidesque] - [consultoria
em]; edição de texto, exceto de publicidade
[copidesque] - [assessoria em]; edição de texto,
exceto de publicidade [copidesque];
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 17.2.1; 26.1.18; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905523580 09/11/2012
Tit.UNIVERSAL (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74409166387
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UNiGOURMET

003

CFE(4) 8.7.14; 8.7.17,21
NCL(10) 30 gelados comestíveis (pós para preparar
-);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905523598 09/11/2012
003
Tit.SINDICATO DAS IND. DE PAN. E CONF. E DE
DOCES E CONS. ALIM. DE CAMPINAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46106464000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPOPÃO

CFE(4) 2.1.15; 5.7.2; 8.1.1; 9.1.19; 27.5.1
NCL(10) 41 educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, apresentação de
cursos, treinamentos, palestras e seminários;
serviços prestados por entidades sindicais, a saber,
serviços de ensino;
Procurador: FABÍOLA SILVA MORALES DIAS
No.905523628 09/11/2012
003
Tit.MARCIA CRISTINA SAVINO ROCHA (BR/RJ)

No.905523644 09/11/2012
003
Tit.ARMAZEM 4 X 4 COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10442524000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARMAZÉM 4X4

CFE(4) 26.1.1; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 11 dispositivos anti-reflexo para veículos
[acessórios para lanternas]; faróis de veículos;
iluminação (aparelhos de -) para veículos; lâmpadas
para luzes direcionais para veículos; luzes para
veículos; refletores para veículos [faróis]; veículos
(aparelhos de ar-condicionado para -); veículos
(aparelhos de iluminação para -); veículos (luzes
para -); veículos (refletores para -) [faróis]; farol de
acetileno para veículo; farolete para veículo; lanterna
para veículo;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905523687 09/11/2012
Tit.PAQUETÁ CALÇADOS LTDA. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01098983000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: POLAR OUTDOOR

CFE(4) 26.1.5; 26.1.11; 26.4.4
NCL(10) 35 serviços de programas de fidelidade
(clube, cartão, talão);
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905523717 09/11/2012
Tit.ERIC CÉSAR CANCIAN (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27977851857
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PULSE Alto-Falantes

003

CFE(4) 26.4.6; 26.4.16; 29.1.12
NCL(10) 09 alto-falantes; alto-falante, amplificador,
rádio e toca-fita para automóvel;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905523725 09/11/2012
003
Tit.ARMAZEM 4 X 4 COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10442524000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TM TREKMASTER

003

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de salvamento; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de veículos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas;
Procurador: ADILSON GABARDO
CFE(4) 26.3.23; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 25 bandanas; bermudas; bonés; cachecóis;
calçados em geral *; calças; calções de banho
[sungas]; camisas; camisetas; cintos [vestuário];
esportes (sapatos para -) *; gorros; jaquetas;
leggings [calças]; luvas sem dedos; meias; sungas;
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA

No.905523750 09/11/2012
003
Tit.WTORRE HOTÉIS HOLDINGS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12423754000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ZII HOTEL
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espaçador [amortecedor para condutor de alta
tensão]; mp3 (tocador de ou suporte para-);
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905523784 09/11/2012
Tit.ISABELLA SAES BEZERRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85152390787
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TÁ NA HORA

003

CFE(4) 26.1.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 20 aparadores [bufê]; apoio de cabeça
[móveis]; cadeiras [assentos]; mesas *; mobiliário
(peças de -); poltronas; cadeira ou poltrona
[mobiliário]; criado mudo;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905523768 09/11/2012
003
Tit.GABRIELA PAÍNA RESENDE ALVES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01279633670
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turquesa Filmes

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 recrutamento de pessoal; assessoria,
consultoria e informação em serviços de recursos
humanos para empresas; assessoria, consultoria e
informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal; psicotécnico; teste, exame e prova para
seleção de pessoal (recrutamento de pessoal);
Procurador: AGOSTINHO DE MELO
CFE(4) 17.1.9; 27.5.1
NCL(10) 41 produção de programas de rádio e
televisão; rádio (programas de entretenimento de -);
Procurador: CARLA CASTELLO BRIGAGÃO
No.905523792 09/11/2012
003
Tit.PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01404158000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROGRAMA ESCOLAS-REFERÊNCIA

CFE(4) 27.5.17
NCL(10) 41 filmagem em vídeo - [informação em];
filmagem em vídeo - [consultoria em]; filmagem em
vídeo - [assessoria em]; filmagem em vídeo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905523776 09/11/2012
003
Tit.ARMAZEM 4 X 4 COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10442524000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARMAZÉM 4X4

CFE(4) 26.2.5,7
NCL(10) 35 serviços de programas de fidelidade
(clube, cartão, talão);
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
CFE(4) 26.2.5,7
NCL(10) 35 serviços de programas de fidelidade
(clube, cartão, talão);
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905523806 09/11/2012
Tit.PIRRALHOS CABELEIREIROS (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14826576000117
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: Pirralhos Cabeleireiros

CFE(4) 26.1.1; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 09 acumuladores elétricos para veículos
[baterias]; alarmes *; alto-falantes; anti-roubo
(dispositivos de alarme -); aparelhos de gps [sistema
de posicionamento global]; baterias elétricas para
veículos; caixas para alto-falantes; navegação
(dispositivos de -) para veículos [computador de
bordo]; rádios para veículos; sinalização (triângulos
de -) para veículos avariados; sinalizadores [luzes
pisca-pisca]; som (aparelhos para reprodução de -);
toca-cd [discos compactos]; tocadores de dvd;
veículos (dispositivos de navegação para -)
[computador de bordo]; veículos (rádios para -);
adaptador [elemento elétrico básico]; aparelho de cd
para veículo; aparelho de navegação por satélite;
aparelho e dispositivo para salvamento; aparelho ou
instrumento de proteção; aparelho ou instrumento de
segurança; aparelho para cd; caixa de som;

No.905523849 09/11/2012
003
Tit.PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01404158000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCOLA GENIAL

No.905523857 09/11/2012
003
Tit.WTORRE HOTÉIS HOLDINGS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12423754000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZII HOTEL

003

CFE(4) 26.1.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 39 transporte; transporte de passageiros;
agência de viagem, exceto reserva de hotel;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 salões de beleza; salões de cabeleireiro;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905523822 09/11/2012
003
Tit.SBA ASSOCIADOS S/S LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06254181000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SBA

No.905523865 09/11/2012
003
Tit.SBA ASSOCIADOS S/S LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06254181000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SBA
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CFE(4) 26.11.14; 27.5.1,11
NCL(10) 44 odontologia; odontologia [cirurgiãodentista];
Procurador: RICARDO NOGUEIRA GARCEZ
No.905523938 09/11/2012
003
Tit.JOYCE FERREIRA DE OLIVEIRA-ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14633125000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRAF BRASIL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento]; orientação [treinamento];
reciclagem
profissional;
treinamento
prático
[demonstração]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, apresentação de
cursos, treinamentos, palestras e seminários;
Procurador: AGOSTINHO DE MELO
No.905523873 09/11/2012
003
Tit.PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01404158000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCOLA INTELIGENTE

CFE(4) 26.2.5,7
NCL(10) 35 serviços de programas de fidelidade
(clube, cartão, talão);
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; banho (calções de -); banho
(roupas de -); bermudas; blazers [vestuário]; bonés;
cachecóis; calças; calças compridas; camisas;
camisetas; casacos [vestuário]; chapéus, bonés etc;
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; coletes;
coletes; coletes [roupa íntima]; confeccionado
(vestuário -); confeccionados (forros -) [parte de
vestuário]; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; espartilhos; faixas [vestuário];
gorros; gravatas; jaquetas; jardineiras [vestuário];
leggings [calças]; lenços de pescoço; luvas
[vestuário]; macacões; malhas [vestuário]; paletós;
pijamas; pijamas; ponchos; praia (roupas de -);
roupa de baixo; roupa de baixo; roupa íntima; roupas
de banho; roupas de couro; roupas de imitação
couro; roupas íntimas antitranspirantes; saias; saiascalças; sáris; sobretudos [vestuário]; suéteres;
sungas; sutiãs; ternos; trajes; trajes de banho;
vestuário *; véus [vestuário]; xales; baby-doll;
bermuda para prática de esporte; biquíni; boné;
calção para banho; camisola; canga; cinta [vestuário
comum]; jaleco; maiô; poncho;
Procurador: ALESSANDRA MARTINS ABDAO
CELESTINO DE ARAUJO

CFE(4) 26.2.5,7
NCL(10) 35 serviços de programas de fidelidade
(clube, cartão, talão);
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE

No.905523903 09/11/2012
003
Tit.JOYCE FERREIRA DE OLIVEIRA-ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14633125000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GRAF BRASIL

No.905523962 09/11/2012
Tit.AMANDA DE GOULART DORIA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10346006724
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO + BARATO

003

No.905523911 09/11/2012
003
Tit.PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01404158000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCOLA BRILHANTE

No.905523890 09/11/2012
003
Tit.SOFIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15694564000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BISTROT DUPARC

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares];
cafeterias; lanchonetes; restaurantes; restaurantes
de auto-serviço;
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: ALESSANDRA MARTINS ABDAO
CELESTINO DE ARAUJO

No.905523920 09/11/2012
Tit.SHEILA REGINA SANDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35168559832
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPECIALITÉ ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA

003

CFE(4) 24.17.5; 27.5.10,17
NCL(10) 42 fornecimento de mecanismos de busca
para a internet - [informação em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a internet; mecanismos
de busca (fornecimento de - ) para a internet [informação
em];
mecanismos
de
busca
(fornecimento de - ) para a internet; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática] - [informação em];
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros) - [informação
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros); planejamento, confecção, manutenção e
atualização de páginas eletrônicas - [informação
em]; planejamento, confecção, manutenção e
atualização de páginas eletrônicas; sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na internet] [informação em]; sites de busca [fornecimento de
mecanismos de busca na internet]; tratamento de
informação/dados [serviço de informática];
Procurador: FLÁVIA DE FIGUEIREDO BRAZIL
No.905523989 09/11/2012
Tit.ISABELLA SAES BEZERRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85152390787
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TÁ NA MESA

003
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CFE(4) 11.3.23; 27.5.1
NCL(10) 41 produção de programas de rádio e
televisão; rádio (programas de entretenimento de -);
Procurador: CARLA CASTELLO BRIGAGÃO
No.905523997 09/11/2012
003
Tit.JOÃO BATISTA DONIZETE DE BRITO - CPF
928.940.036-68 (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06788402000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PEPITA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: FERNANDO LUIZ ROSADO
No.905524004 09/11/2012
Tit.RICLAN S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56370364000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOMUTCHO JELLY

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 barras de cereais hiperprotéicas;
caramelos [doces]; chocolate; confeitos; doces
[confeitos]; doces*; gomas de mascar; pastilhas
[confeitos]; bala comestível; barra dietética de
cereais;
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.905524012 09/11/2012
003
Tit.CRIAÇÕES ANA JOAQUINA INDUSTRIA E
COMERCIO DE ROUPAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20911822000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANA JOAQUINA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: ALESSANDRA MARTINS ABDAO
CELESTINO DE ARAUJO
No.905524020 09/11/2012
003
Tit.ARAUJO & ALBERT ARAUJO LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04334289000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGV AGRO VERDE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos veterinários;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais; comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos agrícolas não manuais; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
preparações veterinárias; comércio (através de
qualquer meio) de produtos para a destruição dos
animais nocivos, fungicidas e herbicidas; comércio
(através de qualquer meio) de sementes, plantas e
flores naturais; comércio (através de qualquer meio)
de substâncias químicas destinadas à agricultura, à
horticultura e à silvicultura;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905524039 09/11/2012
Tit.RICLAN S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56370364000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOMUTCHO JELLY

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 barras de cereais hiperprotéicas;
caramelos [doces]; chocolate; confeitos; doces
[confeitos]; doces*; gomas de mascar; pastilhas
[confeitos]; bala comestível; barra dietética de
cereais;
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.905524217 09/11/2012
003
Tit.JACOMO TORTAS COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02176897000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JÁCOMO Alimentos Especiais 1995

CFE(4) 2.1.11; 26.1.4; 26.11.8; 27.5.6; 27.7.25
NCL(10) 30 alimentos farináceos; bolo (massa para ); bolos; brioches; carne (tortas de -); empadas
[tortas]; espaguete; farináceos (alimentos -);
macarrão;
massas
[alimentares];
massas
alimentares; massas com ovos [talharim]; pãezinhos;
pãezinhos; panquecas; pão; ravióli; talharim; tortas;
tortas de carne; bolo, preparado para consumo final,
confeitado ou não; capeletti [massa alimentícia];
empada; empadão; esfiha; lasanha; nhoque; pastel;
salgadinho, exceto croquete; tortas [doces e
salgadas];
Procurador: CLOVIS ZANELLA COPPI
No.905524233 09/11/2012
003
Tit.WTORRE HOTÉIS HOLDINGS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12423754000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZII HOTEL

003

CFE(4) 26.1.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 43 agências de acomodações [hotéis,
pensões]; bar (serviços de -); lanchonetes;
restaurantes; assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905524241 09/11/2012
Tit.PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCÃO E
EQUIPAMENTOS LTDA (BR/MS)

003
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26834259000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PETEL

CFE(4) 27.5.1; 29.1.11
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de instalações sanitárias; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro; comércio (através de qualquer meio) de cabos
e fios de metal comuns não elétricos; comércio
(através de qualquer meio) de cordas e fios;
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas ferramentas; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
produtos para absorver, molhar e ligar a pó;
comércio (através de qualquer meio) de tubos
flexíveis não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de tubos metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos rígidos não
metálicos para a construção;
Procurador: ALESSANDRA PIANO DA SILVA
No.905524250 09/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS PARA PROTEÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - INOVA CAR
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11759031000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INOVA CAR

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 consultoria em seguros; seguro contra
acidentes; seguros; administração de seguro; seguro
contra acidente; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, serviços de
captação de recursos financeiros para seus
associados; subscrição de seguro; vistoria prévia em
veículo para seguradora e corretora de seguro;
Procurador: LENICE DE MELO SOARES (SANTOS
& OLIVEIRA)
No.905524276 09/11/2012
Tit.FABIO ARIEL DA PAIXAO JOBIM (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17117125000107
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 5.3.11
NCL(10) 45 serviços de organização de encontros
com finalidade de integração social, prestados a
título de assistência social - [consultoria em];
serviços de organização de encontros com finalidade
de integração social, prestados a título de
assistência social - [assessoria em]; serviços de
organização de encontros com finalidade de
integração social, prestados a título de assistência
social;
Procurador: O PRÓPRIO.

de encadernação] - [consultoria em]; colocação de
sobrecapa [serviços de encadernação] - [assessoria
em]; colocação de sobrecapa [serviços de
encadernação]; plastificação - [informação em];
plastificação - [consultoria em]; plastificação [assessoria em]; plastificação; tipografia [sistema de
imprimir com fôrmas em relevo; impressão
tipográfica] - [informação em]; tipografia [sistema de
imprimir com fôrmas em relevo; impressão
tipográfica] - [consultoria em]; tipografia [sistema de
imprimir com fôrmas em relevo; impressão
tipográfica] - [assessoria em]; tipografia [sistema de
imprimir com fôrmas em relevo; impressão
tipográfica];
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

No.905524306 09/11/2012
003
Tit.ARMAZEM 4 X 4 COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10442524000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TM TREKMASTER

No.905524284 09/11/2012
003
Tit.SCA - TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10658050000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SCA SCA - TECNOLOGIA E SISTEMAS

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 19 barracas;
Procurador: ADILSON GABARDO

CFE(4) 26.3.1; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 40 acabamentos para papel [tratamento] [informação em]; acabamentos para papel
[tratamento] - [consultoria em]; acabamentos para
papel [tratamento] - [assessoria em]; acabamentos
para papel [tratamento]; encadernação - [informação
em]; encadernação - [consultoria em]; encadernação
- [assessoria em]; encadernação; impressão [informação em]; impressão - [consultoria em];
impressão - [assessoria em]; impressão; impressão
ofsete - [informação em]; impressão ofsete [consultoria em]; impressão ofsete - [assessoria em];
impressão ofsete; informação sobre tratamento de
materiais - [informação em]; informação sobre
tratamento de materiais - [consultoria em];
informação sobre tratamento de materiais [assessoria em]; informação sobre tratamento de
materiais; litográfica (impressão -) - [informação em];
litográfica (impressão -) - [consultoria em]; litográfica
(impressão -) - [assessoria em]; litográfica
(impressão -); materiais (informação sobre
processamento de -) - [informação em]; materiais
(informação sobre processamento de -) - [consultoria
em]; materiais (informação sobre processamento de
-) - [assessoria em]; materiais (informação sobre
processamento de -); ofsete (impressão -) [informação em]; ofsete (impressão -) - [consultoria
em]; ofsete (impressão -) - [assessoria em]; ofsete
(impressão -); tratamento para papel - [informação
em]; tratamento para papel - [consultoria em];
tratamento para papel - [assessoria em]; tratamento
para papel; assessoria, consultoria e informação em
tratamento de materiais - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em tratamento
de materiais - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em tratamento de materiais
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em tratamento de materiais; colocação
de sobrecapa [serviços de encadernação] [informação em]; colocação de sobrecapa [serviços

No.905524314 09/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS PARA PROTEÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - INOVA CAR
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11759031000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INOVA CAR

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
representação jurídica de uma determinada classe;
Procurador: LENICE DE MELO SOARES (SANTOS
& OLIVEIRA)
No.905524322 09/11/2012
003
Tit.UP2 ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13485637000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UP2 MKT EVENTOS
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 agenciamento de artistas; eventos de
moda para fins promocionais (organização de-) [informação em]; eventos de moda para fins
promocionais (organização de-) - [consultoria em];
eventos de moda para fins promocionais
(organização de-) - [assessoria em]; eventos de
moda para fins promocionais (organização de-);
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [informação em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; agenciamento de modelo para
publicidade [administração de carreira]; assessoria,
consultoria e informação em agências de modelos
para publicidade ou promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; promotor de eventos [se comerciais] [informação em]; promotor de eventos [se
comerciais] - [consultoria em]; promotor de eventos
[se comerciais] - [assessoria em]; promotor de
eventos [se comerciais];
Procurador: EMBLEMA ASSESSORIA E SERVIÇOS
S/C LTDA.
No.905524330 09/11/2012
Tit.EMPORIO NATURAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11738592000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Natural Empório

CFE(4) 1.15.17; 3.1.14; 6.19.1; 24.1.5; 25.1.25
NCL(10) 33 alcoólicas (bebidas -) [exceto cerveja];
bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; bebidas
alcóolicas prontas; bebidas destiladas; destiladas
(bebidas -); destiladas [bebidas alcoólicas]
[espirituosas]; vodca;
Procurador: LILIAN DE MELO SILVEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.905524365 09/11/2012
003
Tit.ABV ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E
FACILIDADES (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13269838000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ABV ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E
FACILIDADES

003

CFE(4) 5.1.5; 27.5.1; 29.1.2-3
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios;
Procurador: ALFREDO FRANCISCO ALVES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 consultoria em seguros; informações
sobre seguros; seguro contra acidentes; seguros;
administração de seguro; assessoria consultoria e
informação técnica em seguro; seguro contra
acidente; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, serviços de
captação de recursos financeiros para seus
associados; vistoria prévia em veículo para
seguradora e corretora de seguro;
Procurador: LENICE DE MELO SOARES (SANTOS
& OLIVEIRA)

janelas - [informação em]; instalação de portas e
janelas - [consultoria em]; instalação de portas e
janelas - [assessoria em]; instalação de portas e
janelas; isolamento (serviços de -) para edificações [informação em]; isolamento (serviços de -) para
edificações - [consultoria em]; isolamento (serviços
de -) para edificações - [assessoria em]; isolamento
(serviços de -) para edificações; janelas (instalação
de portas e - ) - [informação em]; janelas (instalação
de portas e - ) - [consultoria em]; janelas (instalação
de portas e - ) - [assessoria em]; janelas (instalação
de portas e - ); manutenção de mobiliário [informação em]; manutenção de mobiliário [consultoria em]; manutenção de mobiliário [assessoria em]; manutenção de mobiliário;
mobiliário (restauração de -) - [informação em];
mobiliário (restauração de -) - [consultoria em];
mobiliário (restauração de -) - [assessoria em];
mobiliário (restauração de -); portas e janelas
(instalação de - ) - [informação em]; portas e janelas
(instalação de - ) - [consultoria em]; portas e janelas
(instalação de - ) - [assessoria em]; portas e janelas
(instalação de - ); restauração de mobiliário [informação em]; restauração de mobiliário [consultoria em]; restauração de mobiliário [assessoria em]; restauração de mobiliário;
assessoria consultoria e informação em construções
- [informação em]; assessoria consultoria e
informação em construções - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em construções
- [assessoria em]; assessoria consultoria e
informação em construções; assessoria, consultoria
e informação em serviços de revestimentos [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em serviços de revestimentos [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em serviços de revestimentos [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em serviços de revestimentos;
calafetagem - [informação em]; calafetagem [consultoria em]; calafetagem - [assessoria em];
calafetagem; construção e reparação em colocação
de esquadria - [informação em]; construção e
reparação em colocação de esquadria - [consultoria
em]; construção e reparação em colocação de
esquadria - [assessoria em]; construção e reparação
em colocação de esquadria;
Procurador: ALFREDO FRANCISCO ALVES
No.905524390 09/11/2012
003
Tit.SCA - TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10658050000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SCA SCA - TECNOLOGIA E SISTEMAS

No.905524381 09/11/2012
003
Tit.LEONILDO ELIAS CAMARGO SOROCABA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09507673000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LM divisórias e forros

No.905524357 09/11/2012
003
Tit.SARL EURONEGOCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8790280
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VODKA DE GLACE BALINOFF VODKA
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 informação sobre construção [informação em]; informação sobre construção [consultoria em]; informação sobre construção [assessoria em]; informação sobre construção;
informação sobre reparos - [informação em];
informação sobre reparos - [consultoria em];
informação sobre reparos - [assessoria em];
informação sobre reparos; instalação de portas e

CFE(4) 26.3.1; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 16 adesivas (substâncias -) [colas] para
papelaria ou uso doméstico; álbuns; almofadas de
tinta para carimbos; anotações (blocos para -);
blocos [papelaria]; blocos de notas [cadernos];
blocos de papel em múltiplas vias [papelaria]; blocos
para anotações; blocos para desenho; brochuras;
calendários; canetas [material de escritório];
encadernação (artigos para -); encadernação
(equipamentos e máquinas para -) [equipamento de
escritório]; letreiros de papel ou cartão; livros; livros
de canções [song books (ingl.)]; livros para escrever
ou desenhar; livros razão; material didático [exceto
aparelhos]; adesivo [material de escritório]; agenda;
apostila para fim educacional; caderneta de nota;
caderno de caligrafia; caderno escolar; caderno para
música; caractere de imprensa; cartão; cartão com
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imagem e mensagem impressa; cartão de crédito
telefônico não codificado magneticamente; cartão de
visita; cartão impresso para crachá; cartão moldado;
livro cartonado; livro de bolso; livro de contabilidade;
livro didático; livro encadernado; livro litúrgico; molde
de papel e de papelão;
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905524411 09/11/2012
003
Tit.MOOD STICKERS SERVIÇOS E COMERCIO DE
ETIQUETAS E ADESIVOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08097833000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MOODSTICKERS

CFE(4) 1.15.11; 27.5.1
NCL(10) 16 adesivas (substâncias -) [colas] para
papelaria ou uso doméstico; etiquetas adesivas
[papelaria]; etiquetas para fichas; etiquetas, exceto
de tecido; adesivo [material de escritório]; adesivo
para álbum de figurinha;
Procurador: ROMEU GUILHERME TRAGANTE
No.905524420 09/11/2012
003
Tit.SAMFBAS ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MÚTUO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62552799000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAMFBAS

CFE(4) 25.1.25; 26.7.25; 27.5.1
NCL(10)
41
informações
sobre
recreação;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905524438 09/11/2012
Tit.RISK MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02210931000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MVAR

003

CFE(4) 17.5.21; 26.1.16; 27.7.17; 29.1.12
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática] [informação em]; análise de sistemas [informática] [consultoria em]; análise de sistemas [informática] [assessoria em]; análise de sistemas [informática];
atualização de software de computador - [informação
em]; atualização de software de computador [consultoria em]; atualização de software de
computador - [assessoria em]; atualização de
software de computador; computadores (projeto de
sistema de -) - [informação em]; computadores
(projeto de sistema de -) - [consultoria em];
computadores (projeto de sistema de -) - [assessoria
em]; computadores (projeto de sistema de -);
conversão de dados e programas de computador
[exceto conversão física] - [informação em];
conversão de dados e programas de computador
[exceto conversão física] - [consultoria em];
conversão de dados e programas de computador
[exceto conversão física] - [assessoria em];
conversão de dados e programas de computador
[exceto conversão física]; elaboração [concepção] de
software de computador - [informação em];
elaboração [concepção] de software de computador
- [consultoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador - [assessoria em];
elaboração [concepção] de software de computador;
manutenção de software de computador [informação em]; manutenção de software de
computador - [consultoria em]; manutenção de
software de computador - [assessoria em];
manutenção
de
software
de
computador;
programação de computador [informática] [informação em]; programação de computador
[informática] - [consultoria em]; programação de
computador [informática] - [assessoria em];
programação de computador [informática]; software
de computador (elaboração [concepção] de-) [informação
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [consultoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [assessoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador (instalação de -) - [informação em];
software de computador (instalação de -) [consultoria em]; software de computador (instalação
de -) - [assessoria em]; software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -) - [informação em]; software de
computador (manutenção de -) - [consultoria em];
software de computador (manutenção de -) [assessoria
em];
software
de
computador
(manutenção de -); assessoria, consultoria e
informação em software - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em software [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em software - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em software;
projeto de sistema de computador - [informação em];
projeto de sistema de computador - [consultoria em];
projeto de sistema de computador - [assessoria em];
projeto de sistema de computador;
Procurador: MARIO THADEU LEME DE BARROS
FILHO
No.905524446 09/11/2012
003
Tit.SOLDECAR - MONTAGENS E MECÂNICA LTDA
- EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25629049000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOLDECAR MONTAGENS E MECÂNICA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 40 caldeireiro (serviços de -); ferreiro
(serviços de -); jateamento abrasivo (serviços de-);
serviços de caldeireiro; soldagem; caldeiraria [oficina
de caldeireiro]; usinagem [operação mecânica pela
qual se dá forma à matéria-prima], transformação,
beneficiamento e tratamento;
Procurador: LENICE DE MELO SOARES (SANTOS
& OLIVEIRA)
No.905524454 09/11/2012
003
Tit.GARAGEM DOS PNEUS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08999196000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GARAGEM DOS PNEUS

CFE(4) 9.1.1; 27.5.1
NCL(10) 37 lavagem de carros - [informação em];
lavagem de carros - [consultoria em]; lavagem de
carros - [assessoria em]; lavagem de carros;
lavagem de veículos - [informação em]; lavagem de
veículos - [consultoria em]; lavagem de veículos [assessoria em]; lavagem de veículos; lavagem de
veículos automotivos - [informação em]; lavagem de
veículos automotivos - [consultoria em]; lavagem de
veículos automotivos - [assessoria em]; lavagem de
veículos automotivos; limpeza de veículo [informação em]; limpeza de veículo - [consultoria
em]; limpeza de veículo - [assessoria em]; limpeza
de veículo; lubrificação de veículos - [informação
em]; lubrificação de veículos - [consultoria em];
lubrificação de veículos - [assessoria em];
lubrificação de veículos; manutenção e reparo de
automóveis - [consultoria em]; manutenção e reparo
de automóveis - [assessoria em]; manutenção e
reparo de automóveis; polimento de veículo [informação em]; polimento de veículo - [consultoria
em]; polimento de veículo - [assessoria em];
polimento de veículo; assessoria, consultoria e
informação em reparo e manutenção de veículos;
borracharia (serviços de - ) - [informação em];
borracharia (serviços de - ) - [consultoria em];
borracharia (serviços de - ) - [assessoria em];
borracharia (serviços de - ); câmara-de-ar, reparação
e conservação - [informação em]; câmara-de-ar,
reparação e conservação - [consultoria em]; câmarade-ar, reparação e conservação - [assessoria em];
câmara-de-ar, reparação e conservação;
Procurador: SOCIEDADE CIVIL BRAXIL LTDA
No.905524462 09/11/2012
Tit.DANIELLE RODRIGUES DE SOUZA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05133138000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DS DANIELLE SOUZA

003
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Procurador: RICARDO COUTINHO BARBOSA
No.905524497 09/11/2012
Tit.HELENA MATEUS DA SILVA ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07665114000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Lineaflex Móveis

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 25 blazers [vestuário]; botas *; calçados *;
calçados em geral *; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; casacos [vestuário]; cintos
[vestuário]; coletes; confeccionado (vestuário -);
couro (roupas de -); couro (roupas de imitação de -);
cuecas; ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); gravatas; íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; lingerie
(fr.); luvas [vestuário]; macacões; malhas [vestuário];
meias; meias-calças; paletós; pijamas; praia (roupas
de -); robe; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupas de couro; roupas de imitação couro; saias;
saias-calças; sandálias; sapatos (antiderrapantes
para -); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas
para -); sapatos (viras para -); sapatos de futebol;
sapatos de praia; sobretudos [vestuário]; suéteres;
sutiãs; ternos; vestuário *; bermuda para prática de
esporte; biquíni; calçado esportivo; calção para
banho; chinelo [vestuário comum]; maiô;
Procurador: FERNANDO LUIZ ROSADO
No.905524489 09/11/2012
Tit.APOIO ENGENHARIA, FUNDAÇÕES E
GEOTECNIA LTDA EPP (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03784024000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: APOIO FUNDAÇÕES E GEOTECNIA

003

CFE(4) 14.1.22; 26.3.1; 27.5.1-3
NCL(10) 37 construção * - [informação em];
construção * - [consultoria em]; construção * [assessoria em]; construção *; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [informação em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -) [consultoria em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -) - [assessoria em]; construção civil
(supervisão de trabalhos de -); consultoria na área
de construção civil - [informação em]; consultoria na
área de construção civil - [consultoria em];
consultoria na área de construção civil - [assessoria
em]; consultoria na área de construção civil;
informação sobre construção - [informação em];
informação sobre construção - [consultoria em];
informação sobre construção - [assessoria em];
informação sobre construção; supervisão de
trabalhos de construção civil - [informação em];
supervisão de trabalhos de construção civil [consultoria em]; supervisão de trabalhos de
construção civil - [assessoria em]; supervisão de
trabalhos de construção civil; construção e
reparação de obra civil - [informação em]; construção
e reparação de obra civil - [consultoria em];
construção e reparação de obra civil - [assessoria
em]; construção e reparação de obra civil;
impermeabilização em obra civil - [informação em];
impermeabilização em obra civil - [consultoria em];
impermeabilização em obra civil - [assessoria em];
impermeabilização em obra civil;

003

CFE(4) 12.1.1,12.1.9-10; 12.1.21,25
NCL(10) 20 apoio de cabeça [móveis]; armários;
armários [guarda-louças]; armários para toalhas
[móveis]; arquivos [móveis]; arquivos para fichas
[móveis]; assentos [cadeiras]; assentos de metal;
balcões; bancada, presa à parede, para troca de
fraldas; bancadas de lavatório [mobiliário]; bancadas
de trabalho; bancos [móveis]; banquinhos para os
pés; bibliotecas (prateleiras para -); biombos;
cadeiras [assentos]; camas *; cortinas (anéis de -);
cortinas (ganchos para -); cortinas (rodízios para -);
cortinas (trilhos para -); cortinas (varas para -);
desenho (mesas para -); divãs; divisórias de madeira
para móveis; escolar (mobiliário -); escritório (móveis
para -); escrivaninhas; escrivaninhas; mesas *;
mesas com rodinhas para computadores; mesas de
massagem; mesas de metal; mesas para
datilografia; móbiles [decoração]; mobiliário (peças
de -); mobiliário escolar; móveis (divisórias de
madeira para -); móveis de metal; móveis para
escritório; pedestais para vasos de flores; persianas
feitas de matéria têxtil para janelas; persianas
internas para janelas [mobiliário]; poltronas; portas
para móveis; prateleiras para armazenagem;
prateleiras para arquivos [móveis]; prateleiras para
móveis; quadros (molduras para -); racks (ingl.);
sofás; suportes para guarda-chuvas; trilhos para
cortinas; vitrines [móveis]; apoio para braço [móvel];
apoio para cardápio [móvel]; apoio para livro [móvel];
apoio para telefone [móvel]; armação de cadeira e
poltrona; balcão [móvel]; banqueta [móvel];
banquinho [móvel]; bufê [mobiliário]; cadeira de
balanço; cadeira ou poltrona [mobiliário]; cama
[mobiliário]; cama de armar para camping; cama
guarda-roupa;
cama-beliche;
cama-mesa
[mobiliário]; coxim [almofada]; criado mudo;
descanso ou apoio para o pé [mobiliário]; móvel
modulado; pufe; quadro decorativo; sofá-cama;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905524500 09/11/2012
Tit.DANIELLE RODRIGUES DE SOUZA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05133138000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DS DANIELLE SOUZA

comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes; comércio (através
de qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de imitações de couro; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos;
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: FERNANDO LUIZ ROSADO
No.905524519 09/11/2012
003
Tit.MICROCOMP COM. E REPRESENTAÇÕES DE
COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00484439000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MICROCOMP COMPONENTES
ELETRÔNICOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de material de escritório; representação comercial de
aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905524527 09/11/2012
003
Tit.TESLA ELETRICIDADE E AUTOMAÇÃO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00823620000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TESLA ELETRICIDADE INDUSTRIAL

003

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
equipamento de construção (aluguel de -); instalação
e reparo de aparelhos elétricos; instalação,
manutenção e reparo de máquinas; instalação,
manutenção e reparo de máquinas e equipamentos
de escritório; supressão de interferência em
aparelhos elétricos; automação industrial [instalação
e
manutenção
de
máquinas];
instalação,
manutenção e reparo de estrutura de letreiro e de
painel elétrico e eletrônico, inclusive de veículo;
manutenção de equipamentos elétricos; reparação e
manutenção da estrutura de letreiro e painel não
elétrico; aluguel de compressores; aluguel de
ferramentas pneumáticas;
Procurador: LENICE DE MELO SOARES (SANTOS
& OLIVEIRA)
No.905524535 09/11/2012

003

RPI 2207 de 24/04/2013

Tit.VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05376891000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA
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circuito integrado [cartão inteligente]; cartão de
crédito telefônico codificado magneticamente ou
contendo chip; cartão inteligente [cartão com circuito
integrado]; cartão magnético para abrir portas;
catraca; magneto [magnetismo, magnético, ímã];
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905524578 09/11/2012
003
Tit.CASA DE FERRAGENS SANTA CLARA LTDA EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25988486000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DE FERRAGENS SANTA CLARA
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 centro médico; cirurgias médicas
[serviços médicos]; consultas médicas [serviços
médicos]; tratamento médico;
Procurador: ELZA CRISTINA FURTADO DE
MENDONÇA

CFE(4) 26.3.4; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 37 elevadores (instalação e reparo de -);
instalação e reparo de elevadores;
Procurador: JHONNY RAMOS OLIVEIRA
No.905524543 09/11/2012
003
Tit.ERIVAN ANTÔNIO DE MORAIS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27144018809
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FQ BANDA FLÁVIO & PIZADA QUENTE

CFE(4) 2.9.19; 24.1.5; 26.4.24; 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
divertimento; espetáculos (serviços de -); festas
(planejamento de -); organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; shows (produção
de -); banda de música [serviços de entretenimento];
Procurador: SORAYA MARIA BEZERRA E
AZEVEDO

No.905524624 09/11/2012
Tit.CONSTRUTORA E INCORPORADORA
SPINDOLA LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09159836000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTRUTORA SPINDOLA
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de serralharia; comércio
(através de qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas;
comércio (através de qualquer meio) de tubos
rígidos não metálicos para a construção;
Procurador: LENICE DE MELO SOARES (SANTOS
& OLIVEIRA)
No.905524586 09/11/2012
Tit.FRANCISCA NUNES DA SILVA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16999723000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: chamelleon

003

No.905524560 09/11/2012
003
Tit.SCA - TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10658050000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SCA SCA - TECNOLOGIA E SISTEMAS

CFE(4) 3.11.10; 27.5.1
NCL(10) 41 produção de vídeos - [informação em];
produção de vídeos - [consultoria em]; produção de
vídeos - [assessoria em]; produção de vídeos;
vídeos (produção de -) - [informação em]; vídeos
(produção de -) - [consultoria em]; vídeos (produção
de -) - [assessoria em]; vídeos (produção de -);
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.3.1; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 09 braceletes de identificação codificada,
magnéticos; cartões magnéticos codificados; cartões
perfurados (máquinas de -) para escritórios; circuitos
impressos;
circuitos
integrados;
codificada
(braceletes de identificação - ), magnéticos;
codificadores magnéticos; codificados (cartões
magnéticos -); código de barras (leitores de -);
identificação (cartões magnéticos para -); leitores
[equipamentos de processamentos de dados];
leitores de código de barras; leitores ópticos de
caractere; magnética (unidades de fita -) [para
computadores]; magnéticos (codificadores -);
magnéticos (suportes -) para dados; cartão com

003

No.905524608 09/11/2012
003
Tit.OFTALMOLOGISTA ASSOCIADOS S.C LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73696817000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ICONE INSTITUTO DE CIRURGIA OCULAR
DO NORDESTE

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.5.10; 29.1.13
NCL(10) 37 construção (informação sobre -) [informação em]; construção (informação sobre -) [consultoria em]; construção (informação sobre -) [assessoria em]; construção (informação sobre -);
construção * - [informação em]; construção * [consultoria em]; construção * - [assessoria em];
construção *; construção de fábricas - [informação
em]; construção de fábricas - [consultoria em];
construção de fábricas - [assessoria em]; construção
de fábricas; construção e reparos de armazém [informação em]; construção e reparos de armazém [assessoria em]; construção e reparos de armazém;
consultoria na área de construção civil - [informação
em]; consultoria na área de construção civil [consultoria em]; consultoria na área de construção
civil - [assessoria em]; consultoria na área de
construção civil; informação sobre construção [informação em]; informação sobre construção [consultoria em]; informação sobre construção [assessoria em]; informação sobre construção;
supervisão de trabalhos de construção civil [informação em]; supervisão de trabalhos de
construção civil - [consultoria em]; supervisão de
trabalhos de construção civil - [assessoria em];
supervisão de trabalhos de construção civil;
assessoria, consultoria e informações sobre
montagem/construção de estrutura predial [informação em]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção de estrutura predial [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; construção e reparação de obra
civil - [informação em]; construção e reparação de
obra civil - [consultoria em]; construção e reparação
de obra civil - [assessoria em]; construção e
reparação de obra civil; construção e reparação em
colocação de alvenaria - [informação em];
construção e reparação em colocação de alvenaria [consultoria em]; construção e reparação em
colocação de alvenaria - [assessoria em]; construção
e reparação em colocação de alvenaria;
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reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou] - [informação em]; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou] [consultoria em]; reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou] - [assessoria em];
reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou];
Procurador: JOSE DIOGO GUILEN
No.905524632 09/11/2012
003
Tit.LUIZ FERNANDO RAPOSO FERREIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12197185802
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: La Volpe

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 perfuradoras (máquinas -);
Procurador: PROMARK MARCAS & PATENTES
LTDA ME
No.905524667 09/11/2012
Tit.REFRAVALE LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10475959000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RFV REFRAVALE

CFE(4) 3.1.8
NCL(10) 18 alças de valises; bolsas; bolsas
(armações para -); bolsas de couro para embalagem;
bolsas de mão; bolsas de viagem; bolsas para
campistas; bolsas para equipamentos esportivos*;
carteiras de bolso; malas (alças de -); malas de
viagem; maletas para documentos; mochilas;
mochilas; pastas [malas]; porta-cartão; valises; bolsa
do vestuário comum; carteira para moeda; chaveiro
[artigo de couro, tipo carteira]; pasta de viagem;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905524640 09/11/2012
Tit.DINALDO NASCIMENTO GOMES - EPP
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65360000000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DNG PINTURAS

003

No.905524659 09/11/2012
Tit.CIETEC METALÚRGICA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07721363000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CIETEC

003
No.905524691 09/11/2012
Tit.LORETO & SILVA LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11497532000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: START

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 17 cortiça (revestimentos de -) para
isolamento acústico; feltro de isolamento; fibra de
vidro (tecidos de -), para isolamento; fibra de vidro
para isolamento; filamentos de vidro para
isolamento; folhas metálicas para isolamento;
isolamento (feltro de -); isolamento (folhas metálicas
para -); isolamento de construções contra umidade
(substâncias para -); isolante (argamassa -); lã de
vidro para isolamento; tecidos de fibra de vidro, para
isolamento; tecidos isolantes; umidade (substâncias
para isolamento de construções contra -); vidro (fibra
de -), para isolamento; vidro (filamentos de -), para
isolamento; vidro (lã de -) para isolamento;
Procurador: SOCIEDADE CIVIL BRAXIL LTDA
No.905524675 09/11/2012
Tit.BEMCASA INCORPORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09316511000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INCORP DI DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 40 caldeireiro (serviços de -); metal
(tratamento de -); polimento por abrasão; prateação
[revestimento com prata]; serviços de caldeireiro;
soldagem; vulcanização [tratamento de material];
assessoria, consultoria e informação em tratamento
de materiais; caldeiraria [oficina de caldeireiro];
ferramentaria
[transformação,
tratamento
ou
beneficiamento]; revestimento de poliuretano em
peça [serviço de tratamento de materiais]; usinagem
[operação mecânica pela qual se dá forma à
matéria-prima], transformação, beneficiamento e
tratamento;
Procurador: LENICE DE MELO SOARES (SANTOS
& OLIVEIRA)

CFE(4) 2.7.2; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 45 aluguel de roupas; aluguel de trajes a
rigor;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de veículos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de veículos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de veículos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de veículos;
concessionária de veículos (comércio de veículos) [informação em]; concessionária de veículos
(comércio de veículos) - [consultoria em];
concessionária de veículos (comércio de veículos) [assessoria em]; concessionária de veículos
(comércio de veículos); corretagem de veículos [informação em]; corretagem de veículos [consultoria em]; corretagem de veículos [assessoria em]; corretagem de veículos;
Procurador: GILSON ALMEIDA DA MOTTA
No.905524705 09/11/2012
003
Tit.RODRIGO BASTOS DA SILVA - COSMÉTICOS ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08355529000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENVOKE HAIRCARE

CFE(4) 27.5.1,23
NCL(10) 36 avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis]; avaliação imobiliária; incorporação de
imóvel;
Procurador: SANDRA BRANDÃO DE ABREU

003
No.905524683 09/11/2012
Tit.IMPORTANT NOIVAS LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13916612000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IMPORTANT NOIVAS & NOIVOS

003

CFE(4) 27.5.1,27.5.9-10; 29.1.11
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NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos;
Procurador: JOSE DIOGO GUILEN
No.905524713 09/11/2012
Tit.AMANDA DE GOULART DORIA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10346006724
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO + BARATO

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; representação comercial de
aparelho elétrico, eletrônico e térmico - [informação
em]; representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico - [consultoria em]; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico [assessoria em]; representação comercial de
aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: SOCIEDADE CIVIL BRAXIL LTDA
No.905524730 09/11/2012
003
Tit.LUIS ROBERTO DA SILVA BARBOSA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01293243612
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOTOVEL

CFE(4) 3.4.1-2; 26.1.1; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
cafés [bares]; cafeterias; cantinas; lanchonetes;
restaurantes; restaurantes de auto-serviço;
Procurador: MESQUITA RIBEIRO, TAVARES E
JUCÁ SERVIÇOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905524764 09/11/2012
Tit.REFRAVALE LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10475959000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RFV REFRAVALE

CFE(4) 24.17.5; 27.5.10,17
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-) - [informação em];
aconselhamento a consumidores (informação
comercial
e-);
informação
comercial
e
aconselhamento a consumidores - [informação em];
informação comercial e aconselhamento a
consumidores; assessoria promocional, consultoria e
informação sobre propaganda - [consultoria em];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de computador
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades
de
negócio;
serviços
de
processamento de dados [compilação em banco de
dados]
[informação
em];
serviços
de
processamento de dados [compilação em banco de
dados];
Procurador: FLÁVIA DE FIGUEIREDO BRAZIL
No.905524721 09/11/2012
Tit.REFRAVALE LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10475959000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RFV REFRAVALE

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de veículos;
concessionária de veículos (comércio de veículos);
corretagem de veículos;
Procurador: LENICE DE MELO SOARES (SANTOS
& OLIVEIRA)
No.905524748 09/11/2012
003
Tit.LIDER LOCACAO DE VEICULOS & SERVICOS
LTDA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63481410000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIDER

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 39 aluguel de veículos; locação de
automóveis; locação de caminhões; transporte;
assessoria, consultoria e informação em transportes;
assessoria, consultoria e informações sobre
transportes;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas - [informação em]; instalação, manutenção
e reparo de máquinas - [consultoria em]; instalação,
manutenção e reparo de máquinas - [assessoria
em]; instalação, manutenção e reparo de máquinas;
isolamento (serviços de -) para edificações [informação em]; isolamento (serviços de -) para
edificações - [consultoria em]; isolamento (serviços
de -) para edificações - [assessoria em]; isolamento
(serviços de -) para edificações; pintura, de interior e
de exterior - [informação em]; pintura, de interior e de
exterior - [consultoria em]; pintura, de interior e de
exterior - [assessoria em]; pintura, de interior e de
exterior;
Procurador: SOCIEDADE CIVIL BRAXIL LTDA
No.905524810 09/11/2012
003
Tit.ITUPAVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09211561000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ITUPAVA CONSTRUÇÕES

No.905524756 09/11/2012
003
Tit.RESTAURANTE VACA BURGUER LTDA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16757021000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VACA BURGUER
CFE(4) 3.7.6; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 37 construção (informação sobre -) [informação em]; construção (informação sobre -) [consultoria em]; construção (informação sobre -) [assessoria em]; construção (informação sobre -);
construção * - [informação em]; construção * [consultoria em]; construção * - [assessoria em];
construção *; construção civil (supervisão de
trabalhos de -) - [informação em]; construção civil
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(supervisão de trabalhos de -) - [consultoria em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -) [assessoria em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -); consultoria na área de construção
civil - [informação em]; consultoria na área de
construção civil - [consultoria em]; consultoria na
área de construção civil - [assessoria em];
consultoria na área de construção civil; informação
sobre construção - [informação em]; informação
sobre construção - [consultoria em]; informação
sobre construção - [assessoria em]; informação
sobre construção; supervisão de trabalhos de
construção civil - [informação em]; supervisão de
trabalhos de construção civil - [consultoria em];
supervisão de trabalhos de construção civil [assessoria em]; supervisão de trabalhos de
construção civil; construção e reparação de obra civil
- [informação em]; construção e reparação de obra
civil - [consultoria em]; construção e reparação de
obra civil - [assessoria em]; construção e reparação
de obra civil; reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou] - [informação em];
reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou] - [consultoria em]; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou] [assessoria em]; reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou];
Procurador: JOSE DIOGO GUILEN
No.905524837 09/11/2012
003
Tit.LEANDRO HENRIQUE PARREIRA CARNEIRO
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08724654620
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ASSOCICAR PROTEÇÃO AUTOMOTIVA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 consultoria em seguros; seguro contra
acidentes; seguros; seguros contra incêndio;
administração de seguro; assessoria consultoria e
informação técnica em seguro; assessoria,
consultoria e informação em seguros; seguro contra
acidente; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, serviços de
captação de recursos financeiros para seus
associados;
Procurador: LENICE DE MELO SOARES (SANTOS
& OLIVEIRA)
No.905524853 09/11/2012
011
Tit.IBRAMAC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS
PARA CONFECCAO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00546807000124
*A IMAGEM DA MARCA NÃO DEVE CONTER
SÍMBOLOS COMO (r) (MARCA REGISTRADA), TM
OU SIMILAR. REENVIE UMA NOVA IMAGEM,
OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO MANUAL DO USUÁRIO.
DESTACA-SE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO
REQUERIDO NO ATO DO DEPÓSITO NÃO
PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES. CUMPRA A
EXIGÊNCIA COM O CÓDIGO DE SERVIÇO 338
(CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DECORRENTE
DO EXAME FORMAL EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: MARCO ANTONIO GASPAR JUNIOR
No.905524870 09/11/2012
Tit.CERAGEM DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07737592000178

003

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FEELLAN23

CFE(4) 27.5.1; 29.1.11
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria;
Procurador: ALESSANDRA PIANO DA SILVA
No.905524896 09/11/2012
Tit.ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E
ASSISTENCIAL BETHÂNIA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00816354000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Bethânia

003

CFE(4) 2.1.1; 24.9.24
NCL(10) 39 embalagem de pacotes - [informação
em]; embalagem de pacotes - [consultoria em];
embalagem de pacotes - [assessoria em];
embalagem de pacotes; excursões (organização de ) - [informação em]; excursões (organização de -) [consultoria em]; excursões (organização de -) [assessoria em]; excursões (organização de -);
transportes (informações sobre -) - [informação em];
transportes (informações sobre -) - [consultoria em];
transportes (informações sobre -) - [assessoria em];
transportes (informações sobre -); viajantes
(transporte de -) - [informação em]; viajantes
(transporte de -) - [consultoria em]; viajantes
(transporte de -) - [assessoria em]; viajantes
(transporte de -); visitas turísticas - [informação em];
visitas turísticas - [consultoria em]; visitas turísticas [assessoria em]; visitas turísticas; agência de
viagem, exceto reserva de hotel - [informação em];
agência de viagem, exceto reserva de hotel [consultoria em]; agência de viagem, exceto reserva
de hotel - [assessoria em]; agência de viagem,
exceto reserva de hotel; guia de turismo [informação em]; guia de turismo - [consultoria em];
guia de turismo - [assessoria em]; guia de turismo;
Procurador: CLARIMAR SANTOS MOTTA JUNIOR
No.905524900 09/11/2012
003
Tit.CARLOS L DALLE NETO-RESTAURANTE- ME
(BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13930397000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JOSEFINA SUSHI BAR & RESTAURANTE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -) [consultoria em]; auto-serviço (restaurantes de -) [assessoria em]; auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -) - [informação em]; bar (serviços de -) [consultoria em]; bar (serviços de -) - [assessoria
em]; bar (serviços de -); bufê (serviço de -) [informação em]; bufê (serviço de -) - [consultoria
em]; bufê (serviço de -) - [assessoria em]; cantinas [informação em]; cantinas - [consultoria em];
cantinas - [assessoria em]; cantinas; restaurantes [informação em]; restaurantes - [consultoria em];
restaurantes - [assessoria em]; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço - [informação em];
restaurantes de auto-serviço - [consultoria em];
restaurantes de auto-serviço - [assessoria em];
restaurantes de auto-serviço; assessoria, consultoria
e informações sobre restaurante - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante
[consultoria
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
restaurante;
churrascaria
[restaurante] - [informação em]; churrascaria
[restaurante] - [consultoria em]; churrascaria
[restaurante] - [assessoria em]; churrascaria
[restaurante];
Procurador: CRISTHIANE ATHAYDE
No.905524918 09/11/2012
003
Tit.CENTER PÃES MORUMBI SUL LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69008498000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTER PÃES

CFE(4) 5.7.2; 8.1.1; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; lanchonetes; restaurantes; restaurantes
de auto-serviço; alimentação natural, macrobiótica
[preparação de alimentos para consumo]; cestas de
café da manhã (fornecimento de -) [serviços de
alimentação];
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.905524926 09/11/2012
003
Tit.DE PIERE COMUNICAÇÃO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05235244000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DEPIERI COMUNICAÇÃO
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CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 38 comunicação por terminais de
computador; radiodifusão; transmissão de arquivos
digitais;
Procurador: WAGNER VEDOVATO
No.905524934 09/11/2012
Tit.CERAGEM DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07737592000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FEELLAN23

003

CFE(4) 27.5.1; 29.1.11
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de colônia; água de lavanda; antitranspirante
(sabonete -); antitranspirante (sabonete -);
aromáticos [óleos essenciais]; batons para os lábios;
beleza (máscaras de -); beleza (máscaras de -);
brilho para os lábios; bronzear (preparações para-)
[cosméticos]; cabelos (tinturas para os -); cera para
depilação; clarear (cremes para -) a pele;
cosméticos; cosméticos para animais; cosméticos
para os cílios; cremes cosméticos; cremes para
clarear pele; dental (géis para clareamento -);
desodorante
(sabonete
-);
desodorantes
[perfumaria]; desodorizante para animais de
estimação; emagrecimento (preparações cosméticas
para -); esmalte para as unhas; esmalte para unhas;
extratos de flores [perfumaria]; flores (extratos de -)
[perfumaria]; fragrâncias (mistura de -); loções
capilares; loções cosméticas (lenços impregnados
com -); loções para uso cosmético; maquiagem (pó
para -); maquiagem (produtos para -); maquiagem
(produtos para remover -); maquiagem para o rosto;
neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; óleos para perfumes e essências; óleos
para uso cosmético; perfumes; perfumes de flores
(bases para -); pó para maquiagem; pomadas para
uso cosmético; preparações cosméticas para
emagrecimento; preparações para proteção solar;
produtos depilatórios; sabonete desodorante;
sabonete medicinal; sabonete para barbear;
sabonetes; sabonetes; tinturas cosméticas; tinturas
para
os
cabelos;
xampus;
antiperspirante
[desodorante]; argila para estética; condicionador
[cosmético]; creme desengraxante para limpeza de
mãos; matéria prima para indústria cosmética;
preparação cosmética para redução da gordura
localizada; removedor de cosmético;
Procurador: ALESSANDRA PIANO DA SILVA
No.905524942 09/11/2012
Tit.ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E
ASSISTENCIAL BETHÂNIA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00816354000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Bethânia

003

CFE(4) 2.1.1; 24.9.24
NCL(10) 43 acampamento (provimento de
acomodações
em
-)
[informação
em];
acampamento (provimento de acomodações em -) [consultoria em]; acampamento (provimento de
acomodações em -) - [assessoria em]; acampamento
(provimento de acomodações em -); acomodações
temporárias (aluguel de -) - [informação em];
acomodações temporárias (aluguel de -) [consultoria em]; acomodações temporárias (aluguel
de -) - [assessoria em]; acomodações temporárias
(aluguel de -); cantinas - [informação em]; cantinas [consultoria em]; cantinas - [assessoria em];
cantinas; casas para turistas [alojamento] [informação em]; casas para turistas [alojamento] [consultoria em]; casas para turistas [alojamento] [assessoria em]; casas para turistas [alojamento];
albergue - [informação em]; albergue - [consultoria
em]; albergue - [assessoria em]; albergue;
assessoria, consultoria e informação em viagens
[alojamento e reservas] - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em viagens
[alojamento e reservas] - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em viagens
[alojamento e reservas] - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em viagens
[alojamento e reservas];
Procurador: CLARIMAR SANTOS MOTTA JUNIOR
No.905524950 09/11/2012
Tit.FERRADURAS BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11970598000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FB

CFE(4) 26.11.12; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de distribuição de
água; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de ventilação;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905524977 09/11/2012
003
Tit.PASTA MIA MASSAS E CONGELADOS LTDA ME. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00983367000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PASTAMIA MASSAS ARTESANAIS

003

CFE(4) 5.3.20; 27.5.1,27.5.9-10; 29.1.13
NCL(10) 30 alimentares (massas -); macarrão;
massas [alimentares]; massas alimentares; massas
com ovos [talharim]; molho de tomate; molhos
[condimentos]; pesto [molho]; tomate (molho de -);
tortas; canelone [massa alimentícia]; capeletti
[massa alimentícia]; nhoque;
Procurador: JOSE DIOGO GUILEN
No.905524985 09/11/2012
003
Tit.CLIMASOL CLIMATIZAÇÃO E AQUECEDORES
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13521039000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLIMASOL

CFE(4) 3.3.1; 18.2.1; 27.5.1
NCL(10) 18 ferraduras de metal;
Procurador: CANNON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.905524969 09/11/2012
003
Tit.CLIMASOL CLIMATIZAÇÃO E AQUECEDORES
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13521039000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLIMASOL
CFE(4) 26.11.12; 27.5.1
NCL(10) 37 ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -); instalação e reparo de aparelhos
elétricos; instalação e reparo de equipamentos de
aquecimento; instalação e reparo de equipamentos
de refrigeração; manutenção de equipamentos
elétricos;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905524993 09/11/2012

003
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Tit.JÕAO PEDRO B. ROSA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16742642000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ITAÇAÍ SUCOS, VITAMINAS, CREME DE
AÇAÍ E LANCHES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços
de
-);
lanchonetes;
restaurantes;
restaurantes de auto-serviço; assessoria, consultoria
e informações sobre restaurante; churrascaria
[restaurante]; cyber-café [restaurante];
Procurador: LENICE DE MELO SOARES (SANTOS
& OLIVEIRA)
No.905525000 09/11/2012
003
Tit.EL GIBOR - AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO
LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10839994000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EL GIBOR

CFE(4) 26.1.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 39 excursões (organização de -);
organização de cruzeiros [viagens]; organização de
excursões; reserva de assentos para viagem;
reservas para transporte; reservas para viagens;
emissão e venda de passagens;
Procurador: JHONNY RAMOS OLIVEIRA
No.905525019 09/11/2012
Tit.CLEBIO FELIX DA SILVA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05795546437
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JP SERVIÇOS

003

Tit.ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E
ASSISTENCIAL BETHÂNIA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00816354000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Bethânia

CFE(4) 2.1.1; 24.9.24
NCL(10) 44 abrigos [para doentes e desamparados]
- [informação em]; abrigos [para doentes e
desamparados] - [consultoria em]; abrigos [para
doentes e desamparados] - [assessoria em]; abrigos
[para doentes e desamparados]; assessoria,
consultoria e informação em assistência médica,
prestada por médicos e outros especialistas da área
médica - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica;
assessoria, consultoria e informação no campo da
saúde e da medicina - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação no campo da saúde e da
medicina - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da saúde e da medicina [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação no campo da saúde e da medicina;
clínica de desintoxicação - [informação em]; clínica
de desintoxicação - [consultoria em]; clínica de
desintoxicação - [assessoria em]; clínica de
desintoxicação; orientação psicológica - [informação
em]; orientação psicológica - [consultoria em];
orientação psicológica - [assessoria em]; orientação
psicológica; reabilitações físicas, mentais e
emocionais [serviços médicos] - [informação em];
reabilitações físicas, mentais e emocionais [serviços
médicos] - [consultoria em]; reabilitações físicas,
mentais e emocionais [serviços médicos] [assessoria em]; reabilitações físicas, mentais e
emocionais [serviços médicos]; serviços de
reabilitação física, motora e emocional prestados a
título de assistência social - [informação em];
serviços de reabilitação física, motora e emocional
prestados a título de assistência social - [consultoria
em]; serviços de reabilitação física, motora e
emocional prestados a título de assistência social [assessoria em]; serviços de reabilitação física,
motora e emocional prestados a título de assistência
social;
Procurador: CLARIMAR SANTOS MOTTA JUNIOR

CFE(4) 18.5.5; 27.7.2-3
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
sinalização; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905525051 09/11/2012
003
Tit.S. S. PINHEIRO & PINHEIRO LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06695578000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CABINETS ARMÁRIOS E AUTOMAÇÃO

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1,27.5.9-10; 29.1.12
NCL(10) 20 armários para toalhas [móveis]; arquivos
[móveis]; bancadas de lavatório [mobiliário]; bancos
[móveis]; divisórias de madeira para móveis;
escritório (móveis para -); mobiliário (peças de -);
móveis (divisórias de madeira para -); móveis para
escritório; portas para móveis; prateleiras para
arquivos [móveis]; prateleiras para móveis; toalhas
(armários para -) [móveis]; balcão [móvel]; banqueta
[móvel]; banquinho [móvel]; cadeira ou poltrona
[mobiliário];
cama
[mobiliário];
cama-mesa
[mobiliário]; camiseiro [mobiliário]; cantoneira
[mobiliário];
chapeleira
[mobiliário];
estantes
[móveis]; móvel modulado;
Procurador: JOSE DIOGO GUILEN
No.905525078 09/11/2012
Tit.BALMAK IND E COM LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66835281000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ÓRION

003

No.905525035 09/11/2012
003
Tit.PANTANAL PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA EPP
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03471088000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 210 ACESSÓRIOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 manutenção de piscinas; piscinas
(manutenção de - ); assistência técnica, consultoria e
informação sobre filtros para piscina; conservação
de campo de esporte; conservação de piscina para a
prática de esporte; desentupimento e limpeza de
cano e tubulação; zelador;
Procurador: LUIZ RODRIGUES SILVA

CFE(4) 26.1.1; 26.2.7; 27.5.1
NCL(10) 09 balanças; balanças de precisão;
balanças romanas; básculas [balança para grandes
pesos];
Procurador: J. BARONE E PAPA, ADVOGADOS
ASSOCIADOS

No.905525027 09/11/2012

No.905525094 09/11/2012

003

003
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Say hello to Brazil

Tit.ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E
ASSISTENCIAL BETHÂNIA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00816354000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Bethânia

CFE(4) 2.1.1; 24.9.24
NCL(10) 45 gestão de direitos autorais - [informação
em]; gestão de direitos autorais - [consultoria em];
gestão de direitos autorais - [assessoria em]; gestão
de direitos autorais; assessoria, consultoria e
informação sobre auto-ajuda - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre autoajuda - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre auto-ajuda - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre autoajuda; assessoria, consultoria e informação sobre
motivação e crescimento pessoal - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
motivação e crescimento pessoal - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
motivação e crescimento pessoal - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
motivação e crescimento pessoal; elaboração,
implementação, execução e avaliação de políticas
sociais
[informação
em];
elaboração,
implementação, execução e avaliação de políticas
sociais
[consultoria
em];
elaboração,
implementação, execução e avaliação de políticas
sociais
[assessoria
em];
elaboração,
implementação, execução e avaliação de políticas
sociais; gestão de direitos autorais de obras
audiovisuais [serviços jurídicos] - [informação em];
gestão de direitos autorais de obras audiovisuais
[serviços jurídicos] - [consultoria em]; gestão de
direitos autorais de obras audiovisuais [serviços
jurídicos] - [assessoria em]; gestão de direitos
autorais de obras audiovisuais [serviços jurídicos];
Procurador: CLARIMAR SANTOS MOTTA JUNIOR
No.905525108 09/11/2012
Tit.SIRLEY SOUZA SANTOS ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14628326000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORNALHA PIZZARIA

003

No.905525159 09/11/2012
Tit.LVMH FRAGRANCE BRANDS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8257183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BLOOM GIVENCHY

CFE(4) 9.7.19; 11.1.25; 13.3.7; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 43 restaurantes; restaurantes de autoserviço;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905525140 09/11/2012
Tit.FILLITY MODAS E CONFECÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59708412000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FY FILLITY

CFE(4) 26.5.1; 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; anáguas;
antitranspirantes (roupas íntimas -); artigos de malha
[vestuário]; aventais [vestuário]; bandanas; banho
(calções de -); banho (chinelos de -); banho (roupas
de -); banho (roupões de -); banho (sandálias de -);
banho (toucas de -); bermudas; blazers [vestuário];
bonés; botas *; botas para esportes *; botinas;
cachecóis; calçados *; calçados em geral *; calças;
calças compridas; calções de banho [sungas];
camisa (punho de -); camisas; camisas (palas para ); camisetas; camisetas (peitilhos de -); capotes;
capuzes [vestuário]; cartolas; casacos [vestuário];
chapéus [chapelaria]; chapéus, bonés etc; chinelos
[pantufas]; chuteiras de futebol (travas para -); cintos
[vestuário];
cintos
porta-moedas
[vestuário];
colarinhos [vestuário]; coletes; coletes [roupa íntima];
combinação [roupa íntima]; combinações [vestuário];
confeccionado (vestuário -); couro (roupas de -);
couro (roupas de imitação de -); cuecas; enxovais de
bebês; esportes (botas para -) *; esportes (sapatos
para -) *; faixas [vestuário]; faixas para a cabeça
[vestuário]; fantasia (roupas de -); gabardines
[vestuário]; galochas; ginástica (roupa para -)
[colante]; ginástica (sapatos para -); gorros;
gravatas; guarda-pós; impermeáveis (roupas -);
íntima (roupa -); jaquetas; jérseis [vestuário]; lenços
de pescoço; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas sem
dedos; macacões; malhas [vestuário]; meias; meiascalças; paletós; palmilhas; parcas; peles [vestuário];
penhoar; pijamas; polainas; praia (roupas de -);
pulôveres; robe; roupa de baixo; roupa íntima; roupa
para ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas
de banho; roupas de couro; roupas de fantasia;
roupas de imitação couro; roupas íntimas
absorventes de transpiração; roupas íntimas
antitranspirantes; roupões de banho; saias;
sandálias; sáris; sobretudos [vestuário]; solas para
calçados; suéteres; sungas; suspensórios; sutiãs;
ternos; togas; trajes; trajes de banho; túnicas;
turbantes; uniformes; vestuário *; viseiras; xales;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

003

003

CFE(4) 5.5.19; 27.5.1
NCL(10) 03 água de colônia; perfumes; água-detoalete;
Prior.:12 3 919075
10/05/2012 FR
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905525191 09/11/2012
Tit.RENAN RIGO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00663882109

003

CFE(4) 1.15.21; 26.1.2,6
NCL(10) 41 agência de notícias/jornalismo (se for
elaboração de reportagens fotográficas ou não) [informação em]; jornalismo (reportagens) [informação em]; jornalismo (reportagens);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905525205 09/11/2012
Tit.RIMINI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02699140000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Rimini Tour Viagens & Turismo

003

CFE(4) 18.3.2; 18.3.9; 18.5.3; 27.5.1
NCL(10) 39 cruzeiros (organização de -) [viagens];
excursões (organização de -); organização de
cruzeiros [viagens]; organização de excursões;
reserva de assentos para viagem; reservas para
transporte; reservas para viagens; transporte
(reservas para -); viagens (reservas para -); visitas
turísticas; agente de viagem; assessoria, consultoria
e informação em viagem e turismo; emissão e venda
de passagens; guia de turismo;
Procurador: MERCOSUL SERVICOS
DOCUMENTAL LTDA. - ME
No.905525213 09/11/2012
003
Tit.AGV PRODUCAO E COMERCIO DE FRUTOS
SELECIONADOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11720124000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AGV

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 31 abóboras; alface fresca; amêndoas
[frutas]; batatas frescas; beterraba; castanhas;
cebolas frescas; chicória [salada]; cocos; cogumelos
frescos; ervas frescas; frutas frescas; frutas,
verduras e legumes frescos; hortaliças frescas;
laranjas; pepinos frescos; pimentões [planta]; uvas
frescas; abacaxi fresco; acelga fresca; agrião fresco;
aipim fresco; ameixa [produto fresco]; berinjela
fresca; brócolis fresco; broto de bambu; broto de
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feijão; caju fresco; caqui fresco; carambola fresca;
cenoura fresca; chuchu [fresco]; coentro; couve
[fresca]; couve-flor [fresca]; damasco [fresco];
hortelã; legume fresco; manjericão; nabo [fresco];
noz [in natura]; palmito (fresco); quiabo [fresco];
rabanete [produto fresco, in natura]; repolho [fresco];
rúcula [fresca]; salsa [erva fresca]; tomate fresco;
verdura in natura;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905525221 09/11/2012
003
Tit.FERNANDO CUNHA PEZZINI TEIXEIRA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08951502000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARTE ADESIVA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 agências de publicidade; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors]; publicidade;
publicidade externa [letreiros, outdoors]; publicidade
por qualquer meio;
Procurador: ALESSANDRA MARTINS ABDAO
CELESTINO DE ARAUJO
No.905525230 09/11/2012
Tit.TOYOBA DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55014609000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SOFDRY

No.905527410 10/11/2012
011
Tit.LUIZ RENATO DIAS SANSÃO 22833590822
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16706600000100
*O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DA UNIÃO (GRU) RELATIVA AO PRESENTE
PEDIDO FOI REALIZADO FORA DO EXPEDIENTE
BANCÁRIO OU EM DATA POSTERIOR AO ENVIO
DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO. EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO MANUAL DO
USUÁRIO DO SISTEMA E-MARCAS, APRESENTE,
POR MEIO DE FORMULÁRIO ESPECÍFICO
(CÓDIGO DE SERVIÇO 338), CÓPIA DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO, CONTENDO
NÚMERO DA GRU, DATA/HORA DA OPERAÇÃO
BANCÁRIA E AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
LEGÍVEIS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905527844 10/11/2012
011
Tit.CAROLINE ROTHMULLER (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08785002780
*O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DA UNIÃO (GRU) RELATIVA AO PRESENTE
PEDIDO FOI REALIZADO FORA DO EXPEDIENTE
BANCÁRIO OU EM DATA POSTERIOR AO ENVIO
DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO. EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO MANUAL DO
USUÁRIO DO SISTEMA E-MARCAS, APRESENTE,
POR MEIO DE FORMULÁRIO ESPECÍFICO
(CÓDIGO DE SERVIÇO 338), CÓPIA DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO, CONTENDO
NÚMERO DA GRU, DATA/HORA DA OPERAÇÃO
BANCÁRIA E AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
LEGÍVEIS.
Procurador: O PRÓPRIO.

003
No.905528026 10/11/2012
011
Tit.V P DE MESQUITA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16599389000173
*O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DA UNIÃO (GRU) RELATIVA AO PRESENTE
PEDIDO FOI REALIZADO FORA DO EXPEDIENTE
BANCÁRIO OU EM DATA POSTERIOR AO ENVIO
DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO. EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO MANUAL DO
USUÁRIO DO SISTEMA E-MARCAS, APRESENTE,
POR MEIO DE FORMULÁRIO ESPECÍFICO
(CÓDIGO DE SERVIÇO 338), CÓPIA DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO, CONTENDO
NÚMERO DA GRU, DATA/HORA DA OPERAÇÃO
BANCÁRIA E AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
LEGÍVEIS.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.5; 27.5.1
NCL(10) 23 algodão (fios de -); borracha (fios de -)
para uso têxtil; coco (fios de fibra de -); costura (fios
para -) [linhas]; fiados; fibra (fios de -) de vidro para
uso têxtil; fios *; fios de lã; lã (fiada -); linho (fios de ); seda (fios de -);
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905526570 09/11/2012
Tit.SILVIO TELES DE OLIVEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08749771000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SOMBRAS MIL SOMBREADORES

NCL(10) 06 aço (construções de -);
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905529308 11/11/2012
003
Tit.ANNE MARIE EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01589024000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SPORPÉ
NCL(10) 03 cosméticos; cremes cosméticos;
descolorantes (produtos -); pés (sabonetes
antitranspirantes
para
os
-);
sabonete
antitranspirante para os pés; talco para toalete;
antiperspirante [desodorante]; banho de imersão de
uso pessoal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; cristal para banho de uso pessoal;
odorizadores de uso pessoal;
Procurador: JAIRO GOMES SILVA HATO DE
ALMEIDA
No.905530993 12/11/2012
Tit.BERTOLO & BIANCHINI LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02130167000100
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 14.3.20

003

CFE(4) 26.4.12
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos;
Procurador: FABÍOLA SILVA MORALES DIAS
No.905531698 12/11/2012
011
Tit.CONSELHERIA DE COMERCIO EXTERIOR DO
BRASIL (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00288493000107
*COMPLEMENTE A RETRIBUIÇÃO DEVIDA NO
EXATO VALOR FIXADO NA TABELA EM VIGOR
NA DATA DE COMPROVAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DESTA EXIGÊNCIA. SIGA
INSTRUÇÕES DO MANUAL DO USUÁRIO PARA
EFETUAR COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRA
EXIGÊNCIA POR MEIO DE FORMULÁRIO
ESPECÍFICO (CÓDIGO DE SERVIÇO 338),
APRESENTANDO O COMPROVANTE DE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905532422 12/11/2012
003
Tit.ELETROSHOP COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17102545000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ELETROZAN Materiais Elétricos Desde
1976

CFE(4) 13.1.17; 13.1.25; 14.1.5; 14.1.8; 14.11.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
cordas e fios; comércio (através de qualquer meio)
de materiais de construção metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905532619 12/11/2012
Tit.VIDAL LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04529445000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KERA + BRASIL

003
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CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de óleos essenciais; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
sabões;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905532627 12/11/2012
003
Tit.ADENOR GONÇALVES DOS SANTOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00342215736
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALIANÇA BATISTA SOCIAL CEJOP Educação, Social e Saúde desde 1955

CFE(4) 26.4.12; 26.4.16; 27.5.8; 29.1.12,14
NCL(10) 41 aluguel de aparelhos de rádio e
televisão - [informação em]; aluguel de aparelhos de
rádio e televisão - [consultoria em]; aluguel de
aparelhos de rádio e televisão - [assessoria em];
aluguel de aparelhos de rádio e televisão;
congressos (organização e apresentação de -) [informação em]; congressos (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
congressos (organização e apresentação de -);
diversão (parques de -) - [informação em]; diversão
(parques de -) - [consultoria em]; diversão (parques
de -) - [assessoria em]; diversão (parques de -);
educação (serviços de -) - [informação em];
educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); educação religiosa [informação em]; educação religiosa - [consultoria
em]; educação religiosa - [assessoria em]; educação
religiosa; empréstimos de livros [biblioteca] [informação em]; empréstimos de livros [biblioteca] [consultoria em]; empréstimos de livros [biblioteca] [assessoria em]; empréstimos de livros [biblioteca];
ensino (serviços de -) - [informação em]; ensino
(serviços de -) - [consultoria em]; ensino (serviços de
-) - [assessoria em]; ensino (serviços de -);
entretenimento - [informação em]; entretenimento [consultoria em]; entretenimento - [assessoria em];
entretenimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [informação em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -) - [consultoria em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [assessoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); informações sobre educação [instrução] [informação em]; informações sobre educação
[instrução] - [consultoria em]; informações sobre
educação [instrução] - [assessoria em]; informações
sobre educação [instrução]; informações sobre
entretenimento
[lazer]
[informação
em];
informações sobre entretenimento [lazer] [consultoria em]; informações sobre entretenimento
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[lazer] - [assessoria em]; informações sobre
entretenimento [lazer]; informações sobre recreação
- [informação em]; informações sobre recreação [consultoria em]; informações sobre recreação [assessoria em]; informações sobre recreação;
instrução (serviços de -) - [informação em]; instrução
(serviços de -) - [consultoria em]; instrução (serviços
de -) - [assessoria em]; instrução (serviços de -);
itinerantes (serviços de bibliotecas -) - [informação
em]; itinerantes (serviços de bibliotecas -) [consultoria em]; itinerantes (serviços de bibliotecas ) - [assessoria em]; itinerantes (serviços de
bibliotecas -); livros (publicação de -) - [informação
em]; livros (publicação de -) - [consultoria em]; livros
(publicação de -) - [assessoria em]; livros (publicação
de -); oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento] - [informação em];
oficinas de trabalho (organização e apresentação de
-) [treinamento] - [consultoria em]; oficinas de
trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento] - [assessoria em]; oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento];
organização de competições desportivas [informação em]; organização de competições
desportivas - [consultoria em]; organização de
competições desportivas - [assessoria em];
organização
de
competições
desportivas;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [informação em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [consultoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos - [assessoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
congressos - [informação em]; organização e
apresentação de congressos - [consultoria em];
organização e apresentação de congressos [assessoria em]; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento] - [informação em];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento] - [consultoria em]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento] [assessoria em]; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento]; organização e
apresentação de simpósios - [informação em];
organização e apresentação de simpósios [consultoria em]; organização e apresentação de
simpósios - [assessoria em]; organização e
apresentação de simpósios; orientação [treinamento]
- [informação em]; orientação [treinamento] [consultoria em]; orientação [treinamento] [assessoria em]; orientação [treinamento]; orientação
vocacional - [informação em]; orientação vocacional [consultoria em]; orientação vocacional; produção de
programas de rádio e televisão - [informação em];
produção de programas de rádio e televisão [consultoria em]; produção de programas de rádio e
televisão - [assessoria em]; produção de programas
de rádio e televisão; produção de vídeos [informação em]; produção de vídeos - [consultoria
em]; produção de vídeos - [assessoria em]; produção
de vídeos; publicação de livros - [informação em];
publicação de livros - [consultoria em]; publicação de
livros - [assessoria em]; publicação de livros;
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos [informação em]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos - [consultoria em]; publicação online de livros e jornais eletrônicos - [assessoria em];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
rádio (programas de entretenimento de -) [informação
em];
rádio
(programas
de
entretenimento de -) - [consultoria em]; rádio
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
em]; rádio (programas de entretenimento de -); rádio
e televisão (produção de programas de -) [informação em]; rádio e televisão (produção de
programas de -) - [consultoria em]; rádio e televisão
(produção de programas de -) - [assessoria em];
rádio e televisão (produção de programas de -);
recreação (informações sobre -) - [informação em];
recreação (informações sobre -) - [consultoria em];
recreação (informações sobre -) - [assessoria em];
recreação (informações sobre -); redação de textos,
exceto publicitários - [informação em]; redação de
textos, exceto publicitários - [consultoria em];

redação de textos, exceto publicitários; religiosa
(educação -) - [informação em]; religiosa (educação ) - [consultoria em]; religiosa (educação -) [assessoria em]; religiosa (educação -); seminários
(organização e apresentação de -) - [informação em];
seminários (organização e apresentação de -) [consultoria em]; seminários (organização e
apresentação de -) - [assessoria em]; seminários
(organização e apresentação de -); serviços de
bibliotecas itinerantes - [informação em]; serviços de
bibliotecas itinerantes - [consultoria em]; serviços de
bibliotecas itinerantes - [assessoria em]; serviços de
bibliotecas itinerantes; serviços de instrução de aulas
de atividade física - [informação em]; serviços de
instrução de aulas de atividade física - [consultoria
em]; serviços de instrução de aulas de atividade
física - [assessoria em]; serviços de instrução de
aulas de atividade física; teatrais (produções -) [informação em]; teatrais (produções -) - [consultoria
em]; teatrais (produções -) - [assessoria em]; teatrais
(produções
-);
televisão
(programas
de
entretenimento de -) - [informação em]; televisão
(programas de entretenimento de -) - [consultoria
em]; televisão (programas de entretenimento de -) [assessoria
em];
televisão
(programas
de
entretenimento de -); televisão e rádio (produção de
programas de -) - [informação em]; televisão e rádio
(produção de programas de -) - [consultoria em];
televisão e rádio (produção de programas de -) [assessoria em]; televisão e rádio (produção de
programas de -); vocacional (orientação -) [informação em]; vocacional (orientação -) [consultoria em]; vocacional (orientação -) [assessoria em]; vocacional (orientação -); agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento] [informação em]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [consultoria em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento] [assessoria em]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em edição [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em edição - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em edição - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em edição;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução] - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em educação [instrução] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
assessoria, consultoria e informação ensino [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino; curso
técnico de formação - [informação em]; curso técnico
de formação - [consultoria em]; curso técnico de
formação - [assessoria em]; curso técnico de
formação; cursos livres [ensino] - [informação em];
cursos livres [ensino] - [consultoria em]; cursos livres
[ensino] - [assessoria em]; cursos livres [ensino];
distribuição de brinquedos para caridade [informação em]; distribuição de brinquedos para
caridade - [consultoria em]; distribuição de
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brinquedos para caridade - [assessoria em];
distribuição
de
brinquedos
para
caridade;
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo. - [informação em]; organização de
programas de intercâmbio cultural e educativo. [consultoria em]; organização de programas de
intercâmbio cultural e educativo. - [assessoria em];
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo.;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais] - [informação em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [consultoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [assessoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais]; serviços de educação, prestados
a título de assistência social - [informação em];
serviços de educação, prestados a título de
assistência social - [consultoria em]; serviços de
educação, prestados a título de assistência social [assessoria em]; serviços de educação, prestados a
título de assistência social; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
apresentação de cursos, treinamentos, palestras e
seminários - [informação em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
apresentação de cursos, treinamentos, palestras e
seminários - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
apresentação de cursos, treinamentos, palestras e
seminários - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
apresentação de cursos, treinamentos, palestras e
seminários; universidade [serviço de educação] [informação em]; universidade [serviço de educação]
- [consultoria em]; universidade [serviço de
educação] - [assessoria em]; universidade [serviço
de educação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905532635 12/11/2012
Tit.VIDAL LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04529445000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KERA + BRASIL

003

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
médicos; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de porcelana; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes; comércio (através
de qualquer meio) de botões [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes; comércio (através de qualquer meio) de
colchetes e ilhoses [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de fios e fibras para uso
têxtil; comércio (através de qualquer meio) de malas
e bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de móveis; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de rendas e
bordados; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
representação comercial [ompi];
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.905532651 12/11/2012
Tit.MONDEO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00786007000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: USETAXIWEB

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10)
03
antitranspirante
(sabonete
-);
antitranspirante (sabonete -); antitranspirantes
[produtos de toalete]; aromáticos [óleos essenciais];
banhos (preparações cosméticas para -); bronzear
(preparações para-) [cosméticos]; cílios (produtos
cosméticos para os-); cosméticos; cosméticos para
os cílios; cremes cosméticos; descolorantes
(produtos -); descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; essenciais (óleos -); loções para uso
cosmético; óleos para uso cosmético; pele (produtos
cosméticos para cuidados da -); pés (sabonetes
antitranspirantes para os -); preparações de aloe
vera para uso cosmético; preparações de babosa
para uso cosmético; preparações de banho para
higiene íntima ou para uso desodorante [produtos de
higiene pessoal]; sabonetes; sais de banho, exceto
para uso medicinal; xampus; alga [cosmético];
condicionador [cosmético]; erva para banho;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905532643 12/11/2012
Tit.LINK COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06089521000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LINK

003

003

CFE(4) 1.17.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 45 serviços jurídicos; assessoria,
consultoria e informação em propriedade intelectual
[serviços jurídicos]; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos jurídicos; assessoria,
consultoria e informação sobre serviços legais no
campo das leis de privacidade e segurança, normas
e
regulamentos;
assessoria,
consultoria
e
informações sobre compilação e interpretação da
legislação aplicável (se consultoria jurídica);
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905532678 12/11/2012
003
Tit.INSTITUTO DE ESTUDOS E ASSESSORIA AO
DESENVOLVIMENTO - CEADES (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05921745000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CEADES

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 42 estudos para projetos técnicos; pesquisa
no campo de proteção ambiental; proteção
ambiental (pesquisa no campo de - ); engenharia
agrícola [projeto de -]; engenharia agronômica
[projeto de -]; engenharia florestal [projeto de -];
pesquisas agropecuárias; projeto de engenharia de
qualquer natureza;
Procurador: ELIANE DUZ
No.905532686 12/11/2012
Tit.ALMIR PEDRO RODRIGUES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10296452000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTUDIO DIX

003

CFE(4) 26.11.11; 27.5.1
NCL(10) 39 transporte; transporte por táxi;
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905532660 12/11/2012
003
Tit.VR MEDICAL IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04718143000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VERA ROSAS GROUP

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de móveis - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de móveis [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de móveis;
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905532694 12/11/2012

003
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Tit.LINK COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06089521000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LINK

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 39 armazenagem de mercadorias; depósito;
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.905532716 12/11/2012
003
Tit.PACHECO & PACHECO PIRAPOZINHO LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04598028000123
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 25.1.25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de peles
de animais; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905532732 12/11/2012
003
Tit.IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8580464
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Bladelock Technology Keeps Blade
Locked In

CFE(4) 14.5.23; 26.4.7; 27.5.1
NCL(10) 07 facas [peças de máquinas]; lâminas
[partes de máquinas];
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905532740 12/11/2012
003
Tit.ESPAÇO TEAR CONSULTORIA E
ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08781670000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
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Marca: ESPAÇO TEAR TECENDO MUDANÇAS
EDUCACIONAIS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução] - [informação em]; educação (informações
sobre -) [instrução] - [consultoria em]; educação
(informações sobre -) [instrução] - [assessoria em];
educação (informações sobre -) [instrução]; oficinas
de trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento] - [informação em]; oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento] [consultoria em]; oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento] - [assessoria em];
oficinas de trabalho (organização e apresentação de
-) [treinamento]; orientação [treinamento]
[informação em]; orientação [treinamento] [consultoria em]; orientação [treinamento] [assessoria em]; orientação [treinamento]; prático
(treinamento -) [demonstração] - [informação em];
prático (treinamento -) [demonstração] - [consultoria
em]; prático (treinamento -) [demonstração] [assessoria
em];
prático
(treinamento
-)
[demonstração]; treinamento prático [demonstração]
[informação
em];
treinamento
prático
[demonstração] - [consultoria em]; treinamento
prático
[demonstração]
[assessoria
em];
treinamento prático [demonstração]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em edição [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em edição - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em edição - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em edição;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução] - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em educação [instrução] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
assessoria, consultoria e informação ensino [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino;
Procurador: LEANDRO ROQUE DE OLIVEIRA
NETO
No.905532775 12/11/2012
Tit.W ONE EDITORA LTDA. - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17070636000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WM WE LOVE MODELS

003

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1,8
NCL(10) 41 editoração eletrônica; modelos vivos
para artistas (serviços de-) - [informação em];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
provimento de web site disponibilizando fotos, áudio
e vídeo não downloadble [serviço de entretenimento]
- [informação em];
Procurador: FRANCISCO SIMÕES FILHO
No.905532791 12/11/2012
003
Tit.ETIQUETADORA AMARAL LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21230412000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WEBFR@SCOS

CFE(4) 24.17.17; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
demonstração de produtos; informação comercial
(agências de -); informações de negócios;
levantamentos de informações de negócios;
pesquisa em negócios; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
comércio (através de qualquer meio) de matérias
plásticas não processadas; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas para
embalagem;
Procurador: EDUARDO LÍVIO DAIMOND
No.905532899 12/11/2012
Tit.VIA MARQUÊS EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10970941000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASSINO CLUB

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
boates; entretenimento; organização de bailes;
planejamento de festas; produção de shows; aluguel
de salão de festas para eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: C. MARCAS - MASCAS E PATENTES
LTDA.
No.905532910 12/11/2012

003
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Tit.NOVVA MIDIA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10424099000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NOVA MIDIA

Tit.DIEPAL COMERCIO DE DOCES LTDA EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00672062000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MUNDO GELADO SORVETES

CFE(4) 1.5.11; 8.1.18; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905532929 12/11/2012
003
Tit.COMERCIAL REOBOTE LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08724664000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: YES RELAX

CFE(4) 1.1.10; 26.3.13
NCL(10) 40 energia (produção de -) - [informação
em]; energia (produção de -) - [consultoria em];
energia (produção de -) - [assessoria em]; energia
(produção de -); assessoria, consultoria e informação
em produção de energia - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em produção
de energia - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em produção de energia - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
produção de energia; geração de energia e
capacidade elétrica - [informação em]; geração de
energia e capacidade elétrica - [consultoria em];
geração de energia e capacidade elétrica [assessoria em]; geração de energia e capacidade
elétrica;
Procurador: GUSTAVO RAPOSO GEBARA
ARTESE
No.905532961 12/11/2012
Tit.WORLD STROKE ORGANIZATION (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8834172
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: StrokeSolidarity

003

CFE(4) 26.3.23; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 decoração de vitrines; distribuição de
material publicitário; propaganda; publicidade;
publicidade externa [letreiros, outdoors]; publicidade
por catálogos de vendas; serviços de layout para fins
publicitários; assessoria, consultoria e informação
em publicidade e propaganda através de qualquer
meio; comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
encadernação; publicidade por qualquer meio;
Procurador: CAMILO AUGUSTO NETO
No.905533020 12/11/2012
003
Tit.PADARIA 2000 COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES
E PROMOÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96295522000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAKE MASTERS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos médicos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de artigos ortopédicos;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905532937 12/11/2012
Tit.ROGERIO FELIPE DOS SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27451355896
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ART FOX

003

CFE(4) 9.1.7; 27.5.1; 29.1.11
NCL(10) 14 abotoaduras; alfinetes de
precioso; pulseiras [jóias e bijuterias];
Prior.:55822/2012
16/05/2012 CH
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS

metal

No.905532988 12/11/2012
003
Tit.NOVVA MIDIA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10424099000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NOVA MIDIA

CFE(4) 26.1.1; 26.3.23; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors]; marketing; material publicitário
(atualização de -); material publicitário (distribuição
de -); propaganda; publicidade; serviços de layout
para fins publicitários; publicidade por qualquer meio;
Procurador: CAMILO AUGUSTO NETO
No.905532945 12/11/2012
003
Tit.SINDICATO DA INDÚSTRIA DA ENERGIA NO
ESTADO DE SÃO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60524212000108
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.3.23; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 40 encadernação; impressão - [informação
em]; impressão - [consultoria em]; impressão [assessoria em]; impressão; impressão de estampas;
serigrafia; plotagem;
Procurador: CAMILO AUGUSTO NETO
No.905533003 12/11/2012

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 organização de exposições para fins
culturais ou educativos; publicação de livros;
publicações eletrônicas on-line (provimento de-) [não
downloadable]; assessoria, consultoria e informação
em atividades desportivas e culturais; cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -); promotor de
eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: LUCILA LUPO
No.905533038 12/11/2012
003
Tit.ROBERTA MAGDA TEIXEIRA TÓTORA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02171524499
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Triphunter

CFE(4) 1.5.1; 16.3.1
NCL(10) 41 provimento de web site disponibilizando
fotos, áudio e vídeo não downloadble [serviço de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
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Marca: BASSO INDUSTRIAL
No.905533046 12/11/2012
Tit.WORLD STROKE ORGANIZATION (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8834172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: StrokeSolidarity

preparações para limpar, polir, desengordurar e
decapar; comércio (através de qualquer meio) de
preparações para temperar e soldar metais;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metal comum;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA

003

No.905533151 12/11/2012
Tit.BASSO INDUSTRIAL EIRELI (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94675295000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BASSO INDUSTRIAL

CFE(4) 27.5.1; 29.1.11
NCL(10) 36 assessoria, consultoria e informação em
empréstimos;
Prior.:55822/2012
16/05/2012 CH
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.905533062 12/11/2012
Tit.W ONE EDITORA LTDA. - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17070636000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LE ROUGE

003

CFE(4) 26.4.1; 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 19 arte (objetos de -) de pedra, concreto ou
mármore; bustos de pedra, concreto ou mármore;
caramanchões [estruturas]; cofragens não metálicas
para concreto; concreto; concreto (cofragens não
metálicas para -); concreto (elementos de -) para
construção; condutos forçados [não metálicos];
estátuas de pedra, concreto ou mármore; estatuetas
de pedra, concreto ou mármore; estatuetas de
pedra, concreto ou mármore; banco de cimento ou
concreto; concreto armado; fibra sintética para
concreto; mesa de cimento ou concreto; móvel em
cimento ou concreto;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905533127 12/11/2012
Tit.MÓBILI ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO DE
NEGÓCIOS EIRELI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15254716000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Móbili

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 editoração eletrônica; modelos vivos
para artistas (serviços de-) - [informação em];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
provimento de web site disponibilizando fotos, áudio
e vídeo não downloadble [serviço de entretenimento]
- [informação em];
Procurador: FRANCISCO SIMÕES FILHO
No.905533097 12/11/2012
Tit.VIA MARQUÊS EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10970941000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VM VIA MARQUÊS

003

CFE(4) 24.17.25; 26.13.25
NCL(10) 35 gestão (consultoria em -) de negócios [informação em]; gestão (consultoria em -) de
negócios - [consultoria em]; gestão (consultoria em -)
de negócios - [assessoria em]; gestão (consultoria
em -) de negócios;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905533135 12/11/2012
Tit.M P DE CAMPOS - PEÇAS (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13342096000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PICKUP CENTER

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
boates; entretenimento; organização de bailes;
planejamento de festas; produção de shows; aluguel
de salão de festas para eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: C. MARCAS - MASCAS E PATENTES
LTDA.
No.905533100 12/11/2012
Tit.BASSO INDUSTRIAL EIRELI (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94675295000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

003

003

003

CFE(4) 18.1.9; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
graxas; comércio (através de qualquer meio) de
lubrificantes; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de aparelhos de locomoção
por terra, por ar ou por água; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
veículos; comércio (através de qualquer meio) de

003

CFE(4) 26.4.1; 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 06 abraçadeiras de metal; abraçadeiras de
metal para cabos ou tubos; algarismos (letras e -) de
metal comum, exceto caracteres de impressão
[tipos]; amarração de barcos (cais flutuantes de
metal para -); ancoragem (bóias de metal para -)
[amarração]; andaimes de metal; anéis de metal *;
anéis de metal comum para chaves; anilhos
[arruelas] de metal; animais selvagens (jaulas de
metal para -); antifricção (metal -); aquecimento
central (dutos e canos de metal para instalações de ); ar comprimido (armaduras de metal para dutos de
-); ar condicionado (dutos de metal para ventilação e
instalações de -); argamassa (recipientes de metal
para misturar -); armaduras de metal para
sustentação de concreto; armários de metal para
guardar carne [guarda-comida]; assoalhos de metal;
aves (banheiras para -) [estruturas de metal];
aviários de metal [estruturas]; balizas de metal, não
luminosas; bancos de metal para tornos; banheiras
para aves [estruturas de metal]; banho (cabines de
metal para -); barras de metal para balaustradas;
barris (cintas de metal para -); barris de metal;
batentes de metal; batentes de metal para porta;
batoques de metal; baús de metal; bengalas
(ponteiras de metal para -); bicicletas (instalações de
metal para estacionar -); bitolas de metal para
medida de carga em vagões de trem; bocais de
metal; bóias de metal para ancoragem [amarração];
brasagem (varetas de metal para -); buchas de metal
[tampão]; bustos de metal comum; cabides de metal
para vestuário; cabines de metal para pintura com
pistola; cabines telefônicas de metal; cabos
(cordagem de metal para -); cabos (uniões de metal
para -), não elétricos; cabos (virolas de metal para -)
[empunhaduras]; cabos de metal para facas; cabos
de metal, não elétricos; cais flutuantes de metal para
amarração de barcos; caixa (fechos de metal para -);
caixas de correio de metal; caixas de metal comum;
caixas de metal para conservas; caixilhos de metal
para construção; caixilhos de metal para estufa;
caixilhos de metal para janelas; caixões (guarnições
de metal para -); calhas de metal para construção;
camas (guarnições de metal para -); camas (rodízios
de metal para -); canaletas de metal; canos
(grampos de metal de parede para prender -); canos
(junções de metal para -); canos (materiais de metal
para reforço de -); canos de água (válvulas de metal
para -); canos de metal; canos de metal para água;
canos de metal para drenagem; canos de metal para
esgoto; canos de metal para instalações de
aquecimento central; cantoneiras de metal;
capachos de metal; carga (plataformas de metal
para -); cargas (cintas de metal para sustentação de
-); cargas (correias de metal para manuseio de -);
cargas (correias de metal para manuseio de -); cataventos de metal; cavilhas [estacas] de metal para
tendas; cavilhas de metal; cercaduras de metal para
túmulos; cercas de metal; cercas de segurança de
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metal para ruas e estradas; cestos de metal;
chaminés (capuzes de metal para -); chaminés
(coberturas de metal para -); chaminés (hastes de
metal para -); chaminés de metal; chapas e placas
de metal; chaves (anéis de metal comum para -);
chavetas de metal [contrapinos]; chavetas de metal
[contrapinos]; cintas de metal para barris; cintas de
metal para prender canos; cintas de metal para
sustentação de cargas; cintas de metal para uso
agrícola; coberturas de metal para telhados; cofres
de metal; colunas de metal para publicidade; colunas
metálicas para edificações; comemorativas (placas -)
de metal; condutos forçados [de metal]; construção
(materiais de metal para reforço de -); construção
(painéis de metal para -); construção (painéis de
metal para -); construção civil (vigas de metal para -);
construções de metal; construções transportáveis de
metal; contêineres de metal [armazenagem,
transporte]; contêineres de metal [não mecânicos];
contêineres de metal para embalagem; contêineres
de metal para gás comprimido ou ar líquido;
contêineres flutuantes de metal; contrapinos de
metal[chavetas]; contratrilhos de metal; cordagem de
metal para cabos; cordas de metal; cornijas de
metal; correias (esticadores de metal para -);
correias de máquinas (materiais de metal para
reforço de -); correias de metal para manuseio de
cargas; correias de metal para manuseio de cargas;
correntes (elos de metal para -); correntes de metal
*; correntes de metal de segurança; cremalheiras de
metal; cubas de metal; degraus de metal; degraus
de metal para escadas; dispositivos metálicos para
repelir aves, acionados pelo vento; divisórias de
metal; dobradiças de metal; dormentes de metal
para estradas de ferro; dosadores de metal; dutos de
metal para instalações de aquecimento central;
dutos de metal para ventilação e instalações de ar
condicionado; edificações (revestimento de metal
para -); embalagem e empacotamento (folhas de
metal para -); embarque de passageiros (escadas
móveis de metal para -); emblemas de metal para
veículos; encanamento de metal; encanamentos
(manilhas de metal para -); enroladores de metal,
não mecânicos, para mangueiras flexíveis; escadas
[portáteis] de metal; escadas de metal; escoras de
metal; esquadros de metal para construção; estacas
de metal para amarração; estátuas de metal comum;
estatuetas de metal comum; estelas funerárias de
metal; esticadores de metal para correias;
esticadores de tensão para fios de metal [tirantes de
tensão]; estradas de ferro (dormentes de metal para
-); estrados de metal para pisos; estufas
transportáveis de metal; fechaduras de metal para
veículos; fechos de metal para garrafas; fechos de
metal para maletas; fechos de metal para
recipientes; feixes (ataduras de metal para -);
ferragens de metal [pequenas] *; ferragens de metal
para janelas; ferramentas (cabos de metal para -)
[empunhaduras]; ferramentas (caixas de metal para ) [vazias]; figuras [estatuetas] de metal comum; fios
(tecidos de -) de metal; fios de ligas de metal comum
[exceto fusíveis]; fios de metal comum; fios de metal
para atar; fitas de metal para atar; fivelas de metal
comum [ferragem]; flanges [cintas] de metal;
flutuantes (cais -) de metal para amarração de
barcos; foices (cabos de metal para -); folhas de
metal para embalagem e empacotamento; forçados
(condutos -) [de metal]; fôrmas de metal para gelo;
funerárias (lajes -) de metal; galinheiros de metal;
ganchos [ferragem metálica] para ardósia; ganchos
[ferragens de metal]; ganchos de metal; ganchos de
metal para cabideiros de roupas; garrafas (fechos de
metal para -); garrafas (tampas de metal para
vedação de -); garrafas [de metal] para gás sob
pressão ou ar líquido; gelosias de metal; gonzos de
metal; grades de metal; grampos de metal para
cabos ou tubos; grampos de metal para prender
canos; guardar carne (armários de metal para -)
[guarda-comida]; guarnições de metal para caixões;
guarnições de metal para camas; guarnições de
metal para janelas; guarnições de metal para
móveis; guarnições de metal para portas;
identificação em hospitais (pulseiras de metal para ); janelas (ferragens de metal para -); janelas (travas
de metal para -); janelas de metal; jaulas de metal
para animais selvagens; jazigos de metal; joelhos de
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metal para canos; ladrilhos de metal; ladrilhos de
metal para construção; lajes funerárias de metal;
lambris de metal; lápides de metal; letras e
algarismos de metal comum, exceto tipos [caracteres
de impressão]; licenciamento de veículos (placas de
metal para -); ligas de metal comum; lingotes
[metalurgia]; lingotes de metal comum; lingüetas de
metal; linhas elétricas (postes de metal para -);
linhas férreas (dormentes de metal para -); linhas
férreas (materiais de metal para -); lintéis de metal;
maçanetas de metal; maçanetas de metal para
portas; mangas [ferragem de metal]; mangas de
metal para canos; mangueiras flexíveis (carretéis
não mecânicos de metal para -); manuseio (paletes
de metal para -); manuseio de cargas (correias de
metal para -); marquise de metal [construção];
mastros de metal; materiais de construção
refratários, metálicos; materiais de metal para
construção; materiais de metal para funiculares fixos
de ferrovias; medidas de carga em vagões de trem
(bitolas de metal para -); metal (anéis de -) *; metal
(capachos de-); metal (cata-ventos de -); metal
(cintas de -) para sustentação de cargas; metal
(dormentes de -) para linhas férreas; metal
(ferragens de -) [pequenas] *; metal (fitas de -) para
atar; metal (ganchos de -); metal (grades de -); metal
(lingüetas de -); metal (pranchas de -) [folhas]; metal
(treliça de -); metal branco; minérios de metal; molas
[ferragens de metal]; moldes de metal para fundição;
molduras de metal para cornijas; molduras de metal
para cornijas; monumentos de metal; monumentos
de metal para túmulos; mosquiteiro (telas de metal
para -); móveis (guarnições de metal para -); móveis
(rodízios de metal para -); números de metal para
casas, não luminosos; obras de arte de metal
comum; painéis de metal para construção; painéis
de metal para construção; painéis sinalizadores, não
luminosos e não mecânicos, de metal; paletes de
metal para manuseio; paliçadas de metal [tapumes];
parafusos de metal; parafusos de metal; parafusos
de metal para cabos; paredes (revestimentos de
metal para -) [construção]; pavimentação (blocos de
metal para -); pérgulas [construções de metal];
persianas externas de metal; pintura com pistola
(cabines de metal para -); pipas (suportes de metal
para -) [tonel]; pipas (torneiras de metal para -);
piscinas [estruturas de metal]; piscinas [estruturas de
metal]; pisos de metal; pitões de metal [equipamento
de alpinismo]; placas comemorativas de metal;
placas de metal para identificação; placas de metal
para licenciamento de veículos; placas de metal para
túmulos; plataformas de metal para carga;
plataformas de metal para transporte; plataformas,
pré-fabricadas, de metal; poços de petróleo
(revestimentos de metal para -); ponteiras de metal
para bengalas; porcas de metal; porta (batentes de
metal para -); porta-ferramentas de metal [vazias];
portão (travas de -metal para -); portas (painéis de
metal para -); portas (travas de metal para-); portas
de metal *; portões de metal; postes de metal;
postes de metal para linhas elétricas; postes
telegráficos de metal; postigos de metal; pranchas
de metal [folhas]; prendedores de metal para
correias de máquinas; prender canos (cintas de
metal para -); protetores de metal para árvores;
publicidade (colunas de metal para -); pulseiras de
metal para identificação em hospitais; ramificação
(canos de metal para -); rampas de metal para
lançamento de foguetes; rebites de metal;
recipientes de metal; recipientes de metal para
armazenar ácidos; recipientes de metal para
combustível líquido; recipientes de metal para
misturar argamassa; reforço de canos (materiais de
metal para -); reforço de concreto (materiais de metal
para -); reforço de construção (materiais de metal
para -); reforço de correias de máquinas (materiais
de metal para -); refratários (materiais de construção
-), metálicos; revestimento de metal para
construções e edificações; revestimento de metal
para paredes e muros [construção]; revestimentos
de metal para minas; revestimentos de metal para
poços de petróleo; ringues para patinação
[estruturas de metal]; ripas de metal; rodízios de
metal para móveis; rodízios de metal para portas
corrediças; roldanas de metal [exceto para
máquinas]; segurança (cercas de -) de metal para

ruas e estradas; silos de metal; sinais, não
luminosos e não mecânicos, de metal; sinais, não
luminosos e não mecânicos, de metal, para ruas;
sinalizadores de metal; soldagem (varetas de metal
para -); soldar (fios de metal para -); soleiras de
metal; suportes de metal para pipas [tonel];
sustentação de cargas (cintas de metal para -);
tampas de metal para alçapões; tampas de metal
para vedação; tampas de metal para vedação de
garrafas; tampas de metal para vedação de garrafas;
tampões de metal; tampões de metal [bucha];
tanques de metal [recipientes]; tântalo [metal];
tecidos de fios de metal; telas de metal para
mosquiteiro; telefônicas (cabines -) de metal;
telhados (algerozes de metal para -) [calhas];
telhados de metal; telhas de metal; tenazes
[ferragem de metal]; tensores de fios de metal
[tirantes de tensão]; tetos de metal; toalhas
(dispensadores fixos de metal para -); tonéis de
metal; torneiras de metal para pipas; tornos (bancos
de metal para -); trampolins de metal; trancas de
metal [exceto elétricas]; trancas de metal para
janela; transporte (plataformas de metal para -)
[paletes]; travas de metal para janelas; traves [vigas]
de metal; treliça de metal; trilhos de metal; trincos de
metal; tubos de metal; tubos de metal para
drenagem [válvulas]; tubulações de metal para
encanamentos; túmulos (cercaduras de metal para ); túmulos de metal; uniões de metal para cabos [não
elétricos]; válvulas de metal [exceto peças de
máquinas]; varas de metal; varetas de metal para
brasagem e soldagem; vassouras (cabos de metal
para -); vedação de garrafas (tampas de metal para ); veículos (placas de metal para licenciamento de -);
venezianas de metal; ventilação e instalações de ar
condicionado (dutos de metal para -); ventos (cata-)
de metal; vigas de metal; vigas de metal para
construção civil; vigas de metal para escadas; virolas
de metal para cabos [empunhaduras]; aldrava
[batente de porta de metal]; alizar de estufa de
metal; alojamento de metal para animal; alpaca
[metal]; anel de escora em metal; anel metálico
[ferragem]; apara de metal; articulação metálica para
janela [ferragem]; banca de jornal metálica; barra
metálica para brasagem e para solda; barreira
rodoviária de metal; bengala [extremidade de metal
para -]; bocal para fonte [metálico]; botijão de gás
metálico (vazio); bucha metálica para fixar parafuso
e grampo; cabide metálico para chapéu; cabina
metálica transportável por meio de cabo; cabo
metálico para teleférico; cabo metálico para
vassoura e rodo; cabo para enxada [metálico]; cais
metálico de embarque; caixa forte metálico [cofre];
caixão metálico para construção sub-aquática;
campainha de mesa [sino metálico de mão]; casa
pré-fabricada de metal; casa transportável de metal;
céltio [metal]; chapa metálica; chapa modelo
[metálica]; cisalha de metal; coifa metálica elétrica
para fogão; coifa metálica não elétrica para fogão;
coletor de detritos de estrutura metálica; corrente de
animal em metal; corrugado de metal; cortina de
metal; cortinas de metal; cripta funerária metálica;
deque metálico para piscina; duralumínio [liga
metálica]; elétron [metal]; escora de porta de metal
[ferragem]; estábulos de metal [construções
transportáveis] [ompi]; etiqueta metálica [v.d. placa
de identificação]; extensão para macho [fundição de
metal]; ferragem metálica para cortina; forma
metálica; grampo de metal [ferragem]; haste de
metal; junta metálica; lâmina de metal; laminado de
metal; macho para fundição de metal; mangueira
metálica para água; metal de adição para solda;
mosquiteiro [tela de metal contra insetos colocada
em janelas e/ou portas]; perfil de metal; perno para
soldar metálico; placa fotomecânica metálica
gravada em relevo sobre metal; placa identificadora
de logradouro público metálica; puxador metálico;
ralo metálico; recipiente de metal [botijão de gás]
para condicionamento de gás [vazio]; recipiente de
metal, inclusive para armazenar ácido; recipiente
metálico para animal; ringue de estrutura metálica;
rodízio metálico para cortina; rodízio metálico para
móvel; roseta de metal para espora; solda metálica;
spiegel [espelho de placa metálica]; spieglisen
[espelho de metal polido]; tela metálica; trava de
metal para roda de veículo; trava de metal, exceto

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 759

elétrica; trave metálica - [viga]; venezianas de metal
(para exterior ou interior); viga metálica;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905533160 12/11/2012
003
Tit.EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00348003013603
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SIAGROS SISTEMA AGROPECUÁRIO
SUSTENTÁVEL

cadeiras [assentos]; camas *; cômodas com gavetas;
divisórias de madeira para móveis; escolar
(mobiliário
-);
escritório
(móveis
para
-);
escrivaninhas; espreguiçadeiras [cadeiras]; fichas
(arquivos para -) [móveis]; marcenaria (trabalhos de ); mesas *; móbiles [decoração]; mobiliário (peças de
-); mobiliário escolar; móveis (divisórias de madeira
para -); móveis para escritório; penteadeiras; portalivros [móveis]; porta-revistas; prateleiras para
arquivos [móveis]; prateleiras para móveis; racks
(ingl.); trabalho (bancadas de -); vitrines [móveis];
altar [tipo de móvel]; balcão [móvel]; banqueta
[móvel]; banquinho [móvel]; cadeira ou poltrona
[mobiliário]; cama [mobiliário]; camiseiro [mobiliário];
estantes [móveis]; gaveta;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905533208 12/11/2012
003
Tit.E&V COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BICICLETAS
E ACESSÓRIOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10937572000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 360 BIKESHOP

CFE(4) 2.7.12; 5.3.13; 24.15.13; 24.17.25; 27.5.8
NCL(10) 42 engenharia agronômica [projeto de -] [informação em]; engenharia agronômica [projeto de
-] - [consultoria em]; engenharia agronômica [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia agronômica
[projeto de -];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905533186 12/11/2012
Tit.WORLD STROKE ORGANIZATION (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8834172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: StrokeSolidarity

003

CFE(4) 9.1.7; 27.5.1; 29.1.11
NCL(10) 41 educação (serviços de -); organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de simpósios;
Prior.:55822/2012
16/05/2012 CH
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.905533194 12/11/2012
003
Tit.FADLALLAH MOHAMED ABOU ALI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66185890968
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ABOU ALI MÓVEIS SOB MEDIDA

CFE(4) 7.5.1; 9.1.1; 27.5.1
NCL(10) 20 aparadores [bufê]; apoio de cabeça
[móveis]; armários; armários [guarda-louças];
armários para medicamentos; arquivos [móveis];
arquivos para fichas [móveis]; assentos [cadeiras];
balcões; bancadas de lavatório [mobiliário];
bancadas de trabalho; bancos [móveis]; berços;

CFE(4) 26.2.7; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 37 lavagem de veículos automotivos [informação em]; lavagem de veículos automotivos [consultoria em]; lavagem de veículos automotivos [assessoria em]; lavagem de veículos automotivos;
limpeza de veículo - [informação em]; limpeza de
veículo - [consultoria em]; limpeza de veículo [assessoria em]; limpeza de veículo; lubrificação de
veículos - [informação em]; lubrificação de veículos [consultoria em]; lubrificação de veículos [assessoria
em];
lubrificação
de
veículos;
manutenção de veículos; pneus (vulcanização de -)
[reparo] - [informação em]; pneus (vulcanização de -)
[reparo] - [consultoria em]; pneus (vulcanização de -)
[reparo] - [assessoria em]; pneus (vulcanização de -)
[reparo]; polimento de veículo - [informação em];
polimento de veículo - [consultoria em]; polimento de
veículo - [assessoria em]; polimento de veículo;
veículo (polimento de -) - [informação em]; veículo
(polimento de -) - [consultoria em]; veículo (polimento
de -) - [assessoria em]; veículo (polimento de -);
veículos (lavagem de -) - [informação em]; veículos
(lavagem de -) - [consultoria em]; veículos (lavagem
de -) - [assessoria em]; veículos (lavagem de -);
veículos (lubrificação de -) - [informação em];
veículos (lubrificação de -) - [consultoria em];
veículos (lubrificação de -) - [assessoria em];
veículos (lubrificação de -); veículos (manutenção de
-) - [informação em]; veículos (manutenção de -) [consultoria em]; veículos (manutenção de -) [assessoria em]; veículos (manutenção de -);
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos; instalação e reparação de
alarme para veículo - [informação em]; instalação e
reparação de alarme para veículo - [consultoria em];
instalação e reparação de alarme para veículo [assessoria em]; instalação e reparação de alarme
para veículo;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA

No.905533216 12/11/2012
003
Tit.SINDICATO DA INDÚSTRIA DA ENERGIA NO
ESTADO DE SÃO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60524212000108
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 1.1.10; 26.3.13
NCL(10) 45 serviços jurídicos - [informação em];
serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
assessoria, consultoria e informação sobre assuntos
jurídicos - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos jurídicos - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
assuntos jurídicos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre assuntos jurídicos;
representação jurídica de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos [informação em]; representação jurídica de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos - [consultoria em];
representação jurídica de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos [assessoria em]; representação jurídica de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos; representação, diante
da administração pública ou de entidades privadas,
de associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos - [informação em];
representação, diante da administração pública ou
de entidades privadas, de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos [consultoria
em];
representação,
diante
da
administração pública ou de entidades privadas, de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos - [assessoria em];
representação, diante da administração pública ou
de entidades privadas, de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, assistência jurídica aos
associados - [informação em]; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
assistência jurídica aos associados - [consultoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, assistência jurídica aos associados;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, representação diante da
administração pública ou de entidades privadas. [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, representação
diante da administração pública ou de entidades
privadas. - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
representação diante da administração pública ou de
entidades privadas. - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, representação diante da administração
pública ou de entidades privadas.; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, representação jurídica de uma determinada
classe - [informação em]; serviços prestados por
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entidades de representação de classe, a saber,
representação jurídica de uma determinada classe [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, representação
jurídica de uma determinada classe - [assessoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
jurídica de uma determinada classe; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
orientação e assistência jurídica aos seus
associados - [informação em]; serviços prestados
por entidades sindicais, a saber, orientação e
assistência jurídica aos seus associados [consultoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, orientação e assistência jurídica
aos seus associados - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
orientação e assistência jurídica aos seus
associados; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou
de entidades privadas e em negociações trabalhistas
- [informação em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou
de entidades privadas e em negociações trabalhistas
- [consultoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou
de entidades privadas e em negociações trabalhistas
- [assessoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou
de entidades privadas e em negociações
trabalhistas;
Procurador: GUSTAVO RAPOSO GEBARA
ARTESE
No.905533224 12/11/2012
003
Tit.MAGAZINE SANTA CATARINA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07027977000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHIC & BARATO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; antiderrapantes para botas e sapatos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; axilares
(sudários -); babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
biqueiras; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; boné (palas
de -); bonés; borzeguins; botas (antiderrapantes
para -); botas (canos de -); botas (ferragens para -);
botas (viras para -); botas *; botas de esqui; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados (saltos
para-); calçados *; calçados de madeira; calçados
em geral *; calcanheiras para meias; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; chapéus (armações de -);
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chapéus [chapelaria]; chapéus de papel [vestuário];
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas]; chuteiras de
futebol (travas para -); ciclistas (vestuário para -);
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; colarinhos
postiços; coletes; coletes; coletes [roupa íntima];
coletes para pesca; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; culotes para bebês; dólmã
[veste militar]; dólmã [veste militar]; dormir
(máscaras para -); enxovais de bebês; escapulários;
espartilhos; esportes (botas para -) *; esportes
(sapatos para -) *; esqui (botas de -); estolas de pele;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); ferragens de metal para
sapatos e botas; forros confeccionados [parte de
vestuário]; futebol (sapatos de -); gabardines
[vestuário]; galochas; galochas; gáspeas para
sapatos; ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); gorros; gravatas; guarda-pós;
impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; mantilhas; máscaras
para dormir; meias; meias; meias (calcanheiras para
-); meias (ligas de -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; mitras [chapéus]; mitras
[chapéus]; orelheiras [vestuário]; palas de boné;
palas para camisas; paletós; palmilhas; papel
(chapéus de -) [vestuário]; parcas; pele (estolas de ); pelerines; peles [vestuário]; peliças; penhoar;
pesca (coletes para -); pescoço (lenços de -);
pijamas; pijamas; plastrom; polainas; polainas;
polainas; polainas (presilhas para -); ponchos; portamoedas (cintos -) [vestuário]; praia (roupas de -);
presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punhos de camisa; robe; roupa de baixo;
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; saltos de sapatos; saltos para
calçados; sandálias; sapatos (antiderrapantes para ); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas para
-); sapatos (viras para -); sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sarongues; sobretudos [vestuário];
solas para calçados; solidéus [barrete]; sudários
axilares;
suéteres;
sungas;
suspensórios;
suspensórios; sutiãs; ternos; togas; toucas de
banho; toucas de natação; trajes; trajes de banho;
travas para chuteiras de futebol; túnicas; turbantes;
uniformes; vestuário *; vestuário de papel; véus
[vestuário]; viras para botas e sapatos; viseiras;
viseiras; xales; alba [vestimenta de padre]; avental
descartável de uso não profissional; babador não
descartável;
baby-doll;
bandagem
elástica
[vestuário]; batina; beca; bermuda para prática de
esporte; biquíni; blusa militar; boné; bota para
operário; calça para equitação; calçado esportivo;
calçado para uso profissional; calçados para
snowboarding; calção para banho; camisa para
militar; camisola; canga; carapuça [barrete cônico;
gorro]; casaco para operador; casula [vestimenta
sacerdotal que se põe sobre a alva e a estola];
chinelo [vestuário comum]; chuteira; cinta [vestuário
comum]; cinta para menstruação; cobertura
descartável para calçado; coturno; cravo para
chuteira; culote [calça para montaria]; echarpe;
estolas; farda; fardão; fraque; jaleco; lenço de lapela
[parte anterior e superior de um casaco voltada para
fora]; maiô; poncho; quimono [vestuário]; roupa
íntima descartável; solado não ortopédico; spencer;
sutiã para postura sem finalidade terapêutica; tira
(faixa) para a cabeça;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905533232 12/11/2012
003
Tit.DIVINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(BR/CE)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13971971000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DIVINO ELETRÔNICOS

CFE(4) 1.1.5; 1.5.1; 27.5.1
NCL(10) 09 acopladores [processamento de dados];
acopladores acústicos; acumuladores elétricos;
acústicos (acopladores -); acústicos (canais -);
agendas eletrônicas; alarmes *; alarmes acústicos
[som]; alta freqüência (aparelhos de -); alto-falantes;
antenas; antenas sem fio (mastros para -); aparelhos
de gps [sistema de posicionamento global];
aparelhos de radar; aparelhos para transmissão de
som; apoios para aparelhos fotográficos; apoios para
os pulsos [informática]; arquivos de imagem
[downloadable]; arquivos de música [downloadable];
avisos (quadro eletrônico para -); binóculos; bobinas
elétricas; bocais, tomadas e outros contatos
[conexões elétricas]; botões de campainha; braços
reprodutores para toca-discos; bússolas; cabos
elétricos; caixa de fusíveis [eletricidade]; caixas para
alto-falantes; calculadoras de bolso; calcular
(máquinas de -); câmeras [fotografia]; câmeras
cinematográficas; câmeras de vídeo; campainhas
elétricas; canais acústicos; canetas eletrônicas para
unidades de visualização; cartuchos para vídeo
games; chips [circuitos integrados]; coletores
elétricos; compactos (discos -) [áudio e vídeo];
compactos (discos -), rom (ingl.); computador
(memórias para -); computador (periféricos de -);
computador (programas de -) [para download];
computador (programas de -), gravados; computador
(teclados de -); computadores; computadores
(impressoras para -); condutos de eletricidade
[eletrodutos]; condutos elétricos (material para -)
[fios, cabos]; conexões elétricas; contatos elétricos;
controle remoto (aparelho para -); conversores
elétricos; cordões para celular; diodos emissores de
luz [led]; discos compactos [áudio e vídeo]; discos
compactos, rom (ingl.); discos flexíveis [disquetes];
disquetes (drives de -) para computadores; dvd
(tocadores de -); elétricas (conexões -); eletrônicas
(canetas -) para unidades de visualização;
fechaduras elétricas; fios elétricos; fones de ouvido;
interruptores elétricos; inversores [eletricidade];
jogos de computador (programas de -); juke boxes
[música]; lanternas mágicas; laptops; lentes de
aumento; monitores [periféricos de computador];
mouse [informática]; néon (luminosos de -); notebook
[computadores];
pen
drives;
periféricos
de
computador; pisca-pisca [sinais luminosos]; portáteis
(telefones -); protetores de tomada; rádios; scanners
[equipamento de processamento de dados]; som
(aparelhos para gravação de -); som (aparelhos para
reprodução de -); telefone (aparelhos de -); telefones
portáteis; telescópios; televisão (aparelhos de -);
toca-cd [discos compactos]; tocadores de dvd; tocafitas; toca-fitas (rádios -) portáteis; videofones; ábaco
[calculadora]; adaptador [elemento elétrico básico];
adaptador [eletricidade - parte de aparelho]; altofalante, amplificador, rádio e toca-fita para
automóvel; apanha-moscas [aparelho]; aparelho de
cd para veículo; aparelho de comunicação; aparelho
de gravação de vídeo; aparelho de gravação e de
reprodução de videocassete; aparelho de navegação
por satélite; aparelho de proteção contra variação de
tensão; aparelho de telecomunicação; aparelho de
videocassete; aparelho desmagnetizador de fita;
aparelho ou dispositivo para matar ou repelir inseto;
aparelho ou instrumento cinematográfico; aparelho
ou instrumento de alarme; aparelho ou instrumento
de fotografia; aparelho ou instrumento de
reprodução; aparelho para cd; aparelho para jogo
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adaptado para uso em televisão; aparelho para
produção, distribuição e conversão de energia
elétrica; aparelho projetor de filme; aparelho, placa e
acessórios
de
telecomunicação;
bloqueador
eletrônico de chamada; braço acústico para aparelho
de comunicação; cabina de distribuição de
eletricidade; caixa [estojo] para telefone celular;
caixa de som; caixa protetora [estojo] de máquina
fotográfica; capas [estojos] de cd e dvd; cartucho, cd
e disquete para vídeo game [jogo]; cd-rom [disco];
cd-rom [drive]; chave elétrica; conduto acústico;
difusor elétrico de essência para ambiente; disco
acústico; dispositivo portátil de armazenamento de
dados [pen drive (ing)]; disquete para computador;
dvd, disco digital de vídeo; dvd, disco digital de vídeo
- aparelho; estojo porta-cds; headphone [fones de
ouvido]; mp3 (tocador de ou suporte para-); porta-cd;
porteiro-eletrônico; teclado para computador;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905533240 12/11/2012
003
Tit.MAGAZINE SANTA CATARINA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07027977000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHIC & BARATO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de peles
de animais; comércio (através de qualquer meio) de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de peles de animais; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de rendas e bordados;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de tecidos;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905533259 12/11/2012
003
Tit.BRUNO LEONARDO CORRÊA ALBUQUERQUE
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05851974664
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPACE BOWLING ENTRETENIMENTO

CFE(4) 21.3.3; 27.5.1
NCL(10) 41 divertimento - [assessoria em];
divertimento; entretenimento - [consultoria em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [consultoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [assessoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); boliche [diversão] -
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[consultoria em]; boliche [diversão] - [assessoria em];
boliche [diversão];
Procurador: INDRID SOARES GERMANO
No.905533267 12/11/2012
003
Tit.ORTOFACE - SERVICOS ODONTOLOGICOS
LTDA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08902121000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPREMA ODONTOLOGIA

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 44 médica (serviços de clínica-);
odontologia; assessoria, consultoria e informação
médica; assessoria, consultoria e informação na
área médica; assessoria, consultoria e informação
no campo da saúde e da medicina; assessoria,
consultoria e informação odontológica; cirurgias
médicas [serviços médicos]; odontologia [cirurgiãodentista];
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO

CFE(4) 26.1.5; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de cortiça; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de junco; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de marfim; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
vime;
Procurador: IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA
No.905533291 12/11/2012
Tit.HABITASUL DESENVOLVIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03078261000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HABITASUL

003

No.905533275 12/11/2012
003
Tit.COOP. DE TRAB. DOS PROFIS. EM ODONT.
DO VALE DOS SINOS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02919940000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NOVODENTE planos odontológicos

CFE(4) 27.5.1; 29.1.3-4
NCL(10) 36 seguros de saúde; administração de
convênio médico-hospitalar; administração de
seguro-saúde - [consultoria em]; administração de
seguro-saúde; administração financeira; assessoria,
consultoria e informação sobre planos de saúde [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre planos de saúde; plano de saúde,
venda e administração - [consultoria em]; plano de
saúde, venda e administração - [assessoria em];
plano de saúde, venda e administração; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, gestão de planos de saúde para os seus
associados - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
gestão de planos de saúde para os seus associados;
participação em outras sociedades;
Procurador: DIOGO MARTINS BOOS
No.905533283 12/11/2012
Tit.JOSIAS DA SILVA SANTOS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11608469000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ELOS BRINDES

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis] - [informação em]; avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis] - [consultoria em];
avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis] [assessoria em]; avaliação financeira [seguros,
bancos, imóveis]; crédito (agências de -) [informação em]; crédito (agências de -) [consultoria em]; crédito (agências de -) - [assessoria
em]; crédito (agências de -); financiamento (serviços
de -) - [informação em]; financiamento (serviços de -)
- [consultoria em]; financiamento (serviços de -) [assessoria em]; financiamento (serviços de -);
assessoria, consultoria e informação em crédito [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em crédito - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em crédito - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
crédito; assessoria, consultoria e informação em
planejamento financeiro - [informação em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro; assessoria, consultoria e
informações financeiras prestadas a investidores [informação em]; assessoria, consultoria e
informações financeiras prestadas a investidores [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações financeiras prestadas a investidores [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações financeiras prestadas a investidores;
companhia hipotecária [serviços financeiros] [informação em]; companhia hipotecária [serviços
financeiros]
[consultoria
em];
companhia
hipotecária [serviços financeiros] - [assessoria em];
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companhia hipotecária [serviços financeiros]; leasing
de imóveis - [informação em]; leasing de imóveis [consultoria em]; leasing de imóveis - [assessoria
em]; leasing de imóveis;
Procurador: GILSON ALMEIDA DA MOTTA
No.905533305 12/11/2012
003
Tit.BRCARD PROMOTORA DE NEGÓCIOS DE
CRÉDITO LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10313636000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRCARD

qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de pincéis; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de metal
comum; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de serralharia; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de borracha, gutapercha, goma, amianto ou mica; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de madeira;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas; comércio (através de
qualquer meio) de tubos metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos rígidos não
metálicos para a construção;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905533321 12/11/2012
Tit.RICARDO DOS SANTOS CASTRO (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8834237
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Guarani açaí

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão de negócios;
avaliações de negócios; comercial ou industrial
(assessoria em gestão -); consultoria profissional em
negócios; gestão (consultoria em -) de negócios;
informações de negócios; marketing; negócios
(assessoria em gestão de -); negócios (consultoria
em gestão de -); negócios (consultoria em gestão e
organização de -); pesquisa de marketing; pesquisa
em
negócios;
serviços
de
telemarketing;
administração de cartão de desconto; assessoria,
consultoria e informação em marketing; assessoria,
consultoria e informações sobre marketing; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados;
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos); programas de cartão de pontuação (tipo
programa de milhagem/fidelidade); serviços de
programas de fidelidade (clube, cartão, talão);
telemarketing;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905533313 12/11/2012
Tit.VANISIO PINHEIRO - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06309400000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BARATO DA OBRA

003

CFE(4) 5.7.1; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 29 compotas; creme batido; frutas (geléias
de -); frutas (polpa de -); frutas congeladas; frutas
em conserva; frutas enlatadas; geléias para uso
alimentar; polpas de frutas;
Procurador: FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA
No.905533330 12/11/2012
003
Tit.SINDICATO DA INDÚSTRIA DA ENERGIA NO
ESTADO DE SÃO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60524212000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SINDIENERGIA

003

CFE(4) 2.1.15; 2.1.23; 26.4.2; 29.1.4,14
NCL(10) 35 comparação de preços; preços
(comparação de-); agenciamento de mão-de-obra;
agenciamento de mercadoria [intermediação];
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet; assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos; comércio (através de

CFE(4) 1.1.10; 26.3.13; 27.5.1
NCL(10) 40 energia (produção de -) - [informação
em]; energia (produção de -) - [consultoria em];
energia (produção de -) - [assessoria em]; energia
(produção de -); assessoria, consultoria e informação
em produção de energia - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em produção
de energia - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em produção de energia - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
produção de energia; geração de energia e
capacidade elétrica - [informação em]; geração de
energia e capacidade elétrica - [consultoria em];
geração de energia e capacidade elétrica [assessoria em]; geração de energia e capacidade
elétrica;
Procurador: GUSTAVO RAPOSO GEBARA
ARTESE
No.905533348 12/11/2012
003
Tit.ALGODAO DOCE CONFECCOES INFANTIS
LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90293432000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LL LOVE LEATHER

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; antiderrapantes para botas e sapatos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; axilares
(sudários -); babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
biqueiras; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; boné (palas
de -); bonés; borzeguins; botas (antiderrapantes
para -); botas (canos de -); botas (ferragens para -);
botas (viras para -); botas *; botas de esqui; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados (saltos
para-); calçados *; calçados de madeira; calçados
em geral *; calcanheiras para meias; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; chapéus (armações de -);
chapéus [chapelaria]; chapéus de papel [vestuário];
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas]; chuteiras de
futebol (travas para -); ciclistas (vestuário para -);
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; colarinhos
postiços; coletes; coletes; coletes [roupa íntima];
coletes para pesca; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; culotes para bebês; dólmã
[veste militar]; dólmã [veste militar]; dormir
(máscaras para -); enxovais de bebês; escapulários;
espartilhos; esportes (botas para -) *; esportes
(sapatos para -) *; esqui (botas de -); estolas de pele;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); ferragens de metal para
sapatos e botas; forros confeccionados [parte de
vestuário]; futebol (sapatos de -); gabardines
[vestuário]; galochas; galochas; gáspeas para
sapatos; ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); gorros; gravatas; guarda-pós;
impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; mantilhas; máscaras
para dormir; meias; meias; meias (calcanheiras para
-); meias (ligas de -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; mitras [chapéus]; mitras
[chapéus]; orelheiras [vestuário]; palas de boné;
palas para camisas; paletós; palmilhas; papel
(chapéus de -) [vestuário]; parcas; pele (estolas de ); pelerines; peles [vestuário]; peliças; penhoar;
pesca (coletes para -); pescoço (lenços de -);
pijamas; pijamas; plastrom; polainas; polainas;
polainas; polainas (presilhas para -); ponchos; portamoedas (cintos -) [vestuário]; praia (roupas de -);
presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punhos de camisa; robe; roupa de baixo;
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
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saias-calças; saltos de sapatos; saltos para
calçados; sandálias; sapatos (antiderrapantes para ); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas para
-); sapatos (viras para -); sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sarongues; sobretudos [vestuário];
solas para calçados; solidéus [barrete]; sudários
axilares;
suéteres;
sungas;
suspensórios;
suspensórios; sutiãs; ternos; togas; toucas de
banho; toucas de natação; trajes; trajes de banho;
travas para chuteiras de futebol; túnicas; turbantes;
uniformes; vestuário *; vestuário de papel; véus
[vestuário]; viras para botas e sapatos; viseiras;
viseiras; xales; alba [vestimenta de padre]; avental
descartável de uso não profissional; babador não
descartável;
baby-doll;
bandagem
elástica
[vestuário]; batina; beca; bermuda para prática de
esporte; biquíni; blusa militar; boné; bota para
operário; calça para equitação; calçado esportivo;
calçado para uso profissional; calçados para
snowboarding; calção para banho; camisa para
militar; camisola; canga; carapuça [barrete cônico;
gorro]; casaco para operador; casula [vestimenta
sacerdotal que se põe sobre a alva e a estola];
chinelo [vestuário comum]; chuteira; cinta [vestuário
comum]; cinta para menstruação; cobertura
descartável para calçado; coturno; cravo para
chuteira; culote [calça para montaria]; echarpe;
estolas; farda; fardão; fraque; jaleco; lenço de lapela
[parte anterior e superior de um casaco voltada para
fora]; maiô; poncho; quimono [vestuário]; roupa
íntima descartável; solado não ortopédico; spencer;
sutiã para postura sem finalidade terapêutica; tira
(faixa) para a cabeça;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905533356 12/11/2012
003
Tit.ANALICE ALVES DOS ANJOS GONÇALVES ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06965066000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AF ANNY FASHION

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 25 antitranspirantes (roupas íntimas -);
cintas [roupa íntima]; coletes [roupa íntima];
combinação [roupa íntima]; íntima (roupa -); lingerie
(fr.); roupa de baixo; roupa íntima; roupas íntimas
absorventes de transpiração; roupas íntimas
antitranspirantes; vestuário *; cinta [vestuário
comum]; roupa íntima descartável;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905533364 12/11/2012
Tit.ORANS CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8835276
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ORANS SANITARY WARE

003

CFE(4) 26.1.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 11 acessórios para banhos; ar quente
(aparelhos de -); ar quente (aparelhos para banhos
de -); banheiros (instalações de -); banhos de ar
quente (aparelhos para -); bidês [aparelho sanitário];
chuveiros; chuveiros (boxes para -); coletores
solares [aquecimento]; purificação de água
(instalações para -);
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.905533372 12/11/2012
003
Tit.ALISON RAFAEL GONZAGA DE OLIVEIRA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40491043856
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Bonde dos Chocolícias

através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cinematográficos; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos fotográficos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de discos
acústicos; comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas de calcular;
representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905533402 12/11/2012
Tit.JOSIAS DA SILVA SANTOS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11608469000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EP25

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905533380 12/11/2012
Tit.ORANS CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8835276
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ORANS SANITARY WARE

003

CFE(4) 26.1.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 20 aparadores [bufê]; arte (obras de -) de
madeira, cera, gesso ou plástico; bancadas de
lavatório [mobiliário]; cômodas com gavetas;
espelhos; guarnições não metálicas para móveis;
guarnições não metálicas para portas; mobiliário
(peças de -); toalhas (dispensadores fixos não
metálicos de -); travesseiros;
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA

CFE(4) 26.1.5; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para encadernação; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de composições
extintoras de fogo; comércio (através de qualquer
meio) de espelhos; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais; comércio (através de
qualquer meio) de molduras; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão; comércio
(através de qualquer meio) de redes;
Procurador: IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA
No.905533410 12/11/2012
003
Tit.SINDICATO DA INDÚSTRIA DA ENERGIA NO
ESTADO DE SÃO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60524212000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SINDIENERGIA

No.905533399 12/11/2012
003
Tit.DIVINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13971971000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DIVINO ELETRÔNICOS

CFE(4) 1.1.5; 1.5.1; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,

CFE(4) 1.1.10; 26.3.13; 27.5.1
NCL(10) 45 serviços jurídicos - [informação em];
serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
assessoria, consultoria e informação sobre assuntos
jurídicos - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos jurídicos - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
assuntos jurídicos - [assessoria em]; assessoria,
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consultoria e informação sobre assuntos jurídicos;
representação jurídica de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos [informação em]; representação jurídica de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos - [consultoria em];
representação jurídica de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos [assessoria em]; representação jurídica de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos; representação, diante
da administração pública ou de entidades privadas,
de associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos - [informação em];
representação, diante da administração pública ou
de entidades privadas, de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos [consultoria
em];
representação,
diante
da
administração pública ou de entidades privadas, de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos - [assessoria em];
representação, diante da administração pública ou
de entidades privadas, de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, assistência jurídica aos
associados - [informação em]; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
assistência jurídica aos associados - [consultoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, assistência jurídica aos associados;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, representação diante da
administração pública ou de entidades privadas. [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, representação
diante da administração pública ou de entidades
privadas. - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
representação diante da administração pública ou de
entidades privadas. - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, representação diante da administração
pública ou de entidades privadas.; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, representação jurídica de uma determinada
classe - [informação em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
representação jurídica de uma determinada classe [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, representação
jurídica de uma determinada classe - [assessoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
jurídica de uma determinada classe; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
orientação e assistência jurídica aos seus
associados - [informação em]; serviços prestados
por entidades sindicais, a saber, orientação e
assistência jurídica aos seus associados [consultoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, orientação e assistência jurídica
aos seus associados - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
orientação e assistência jurídica aos seus
associados; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou
de entidades privadas e em negociações trabalhistas
- [informação em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou
de entidades privadas e em negociações trabalhistas
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- [consultoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou
de entidades privadas e em negociações trabalhistas
- [assessoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou
de entidades privadas e em negociações
trabalhistas;
Procurador: GUSTAVO RAPOSO GEBARA
ARTESE
No.905533437 12/11/2012
003
Tit.PAULETE RENAULT DE CARVALHO PELIZZON
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13148695828
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UPPER STORE

CFE(4) 26.4.2; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905533461 12/11/2012
003
Tit.INDÚSTRIA DE BEBIDAS VALLE DI CALDARO
LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12621901000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HUP

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 32 isotônicas (bebidas -); bebida energética
não alcoólica; refrigerante [bebida];
Procurador: ANDERSON ANDRÉ COLOMBO
No.905533470 12/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO
COOPERATIVISMO DE CRÉDITO DA ECONOMIA
FAMILIAR E SOLIDÁRIA-ANCOSOL (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06375304000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANCOSOL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO
COOPERATIVISMO DE CRÉDITO DA ECONOMIA
FAMILIAR E SOLIDÁRIA

CFE(4) 1.17.11; 24.1.10; 24.17.18; 26.1.3; 27.5.1
NCL(10) 36 cooperativa de crédito;
Procurador: ROGÉRIO BUIAR
No.905533500 12/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO
COOPERATIVISMO DE CRÉDITO DA ECONOMIA
FAMILIAR E SOLIDÁRIA-ANCOSOL (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06375304000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANCOSOL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO
COOPERATIVISMO DE CRÉDITO DA ECONOMIA
FAMILIAR E SOLIDÁRIA

CFE(4) 1.17.11; 24.1.10; 24.17.18; 26.1.3; 27.5.1
NCL(10) 41 educação (serviços de -);
Procurador: ROGÉRIO BUIAR
No.905533518 12/11/2012
003
Tit.BRCARD PROMOTORA DE NEGÓCIOS DE
CRÉDITO LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10313636000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRCARD

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 administração financeira; análise
financeira; avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis]; avaliação financeira de madeira em pé;
bancários (serviços -); bancários (serviços -) de
acesso remoto; câmbio (operações de -); cartão de
crédito (serviços de -); cartão de débito (serviços de ); cartões de crédito (emissão de -); cheques de
viagem (emissão de -); cobrança (serviços de -);
cobrança (serviços de -); cofres bancários (serviços
de depósito em -); consultoria financeira; corretagem
*; corretores imobiliários; crédito (agências de -);
emissão de cartões de crédito; empréstimos
[financiamento]; empréstimos a prazo; financeira
(administração -); financeira (avaliação -) [seguros,
bancos, imóveis]; financeira (consultoria -);
financeiras (informações -); financiamento (serviços
de -); imobiliários (corretores -); informações
financeiras;
informações
sobre
seguros;
investimentos
de
capital
[finanças];
acompanhamento de conta; administração de cartão

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 765

de crédito; administração de cartão de débito;
administração de vale refeição; administração
financeira; análise e gestão de crédito; assessoria
consultoria e informação em cobrança e cadastro;
assessoria técnica em linhas de crédito; assessoria,
consultoria e administração de investimentos de
terceiros; assessoria, consultoria e informação
bancária; assessoria, consultoria e informação em
administração de patrimônio; assessoria, consultoria
e informação em administração de riscos financeiros;
assessoria, consultoria e informação em crédito;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
empréstimos; assessoria, consultoria e informação
em fundo de investimentos; assessoria, consultoria e
informação
em
investimentos;
assessoria,
consultoria e informação em mercado de ações;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro; assessoria, consultoria e
informação em seguros; assessoria, consultoria e
informação especializada em matéria de previdência
privada; assessoria, consultoria e informação na
área econômico-financeira; assessoria, consultoria e
informações
sobre
atuaria
[avaliação
e
administração de riscos]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
investimento
bancário;
assessoria, consultoria e informações sobre seguros
[serviços financeiros]; banco comercial [serviços
financeiros]; banco de desenvolvimento [serviços
financeiros]; banco de investimento [serviços
financeiros]; cartão de caixa [serviços financeiros];
carteira de investidor estrangeiro [serviços
financeiros];
cheque-refeição
[serviços
de
pagamento de refeições através de tíquetes, vales
ou cupons]; compensação de cheque [serviços
financeiros]; cooperativa de crédito; corretagem de
seguro financeiro; desconto de título de crédito;
emissão de bônus de valor; serviços de detecção de
fraudes contra cartões de crédito;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905533542 12/11/2012
003
Tit.CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS
COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E
ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDÁRIA-CONFESOL
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10398952000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONFESOL CONFEDERAÇÃO DAS
COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO RURAL
COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: LUIZ RODRIGUES SILVA
No.905533569 12/11/2012
003
Tit.FRANCIELLE PEREIRA DA SILVA COELHO
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04472332620
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMO

003

CFE(4) 1.5.7; 27.5.1
NCL(10) 41 educação (serviços de -); organização
de exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento]; assessoria, consultoria e informação
em atividades desportivas e culturais;
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA
No.905533607 12/11/2012
003
Tit.JOY TOWN ENTRETENIMENTO LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11179761000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOLIA 360°

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica; centro médico;
médica (serviços de clínica-); odontologia; saúde
(serviços de -); serviços de clínica médica;
assessoria, consultoria e informação médica;
assessoria, consultoria e informação na área
médica; assessoria, consultoria e informação no
campo da saúde e da medicina; assessoria,
consultoria e informação odontológica; assessoria,
consultoria e informação sobre cuidados médicos;
assessoria, consultoria e informações sobre
medicina, assistência médica e odontológica; casa
de repouso (serviços de -) [serviços médicos];
cirurgias médicas [serviços médicos]; consultas
médicas [serviços médicos]; odontologia [cirurgiãodentista]; perícia médica; perícia odontológica/perito
odonto-legista; tratamento médico;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905533577 12/11/2012
Tit.RADIO JACOBINA FM LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13418348000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Jacobinafm

CFE(4) 1.1.1; 1.3.2; 6.1.2; 24.1.10; 27.5.1
NCL(10) 36 cooperativa de crédito;
Procurador: ROGÉRIO BUIAR
No.905533550 12/11/2012
Tit.RENATA GABRIELA DE MATOS (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04900858498
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PORTAMUNDO

No.905533593 12/11/2012
Tit.BIOTECHNOS PROJETOS
AUTOSUSTENTÁVEIS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09093740000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIOPLANET

003

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1,22
NCL(10) 38 radiodifusão; radiodifusão; noticiário
[serviço de transmissão de -];
Procurador: LUCAS FAILLACE CASTELO BRANCO

CFE(4) 15.1.13; 18.1.23; 26.1.1; 27.5.1,3
NCL(10) 41 entretenimento - [assessoria em];
entretenimento; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário] - [assessoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [assessoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: LUIZ ARTHUR VENTURA CAZONATTI
No.905533615 12/11/2012
003
Tit.CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS
COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E
ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDÁRIA-CONFESOL
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10398952000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONFESOL CONFEDERAÇÃO DAS
COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO RURAL
COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA

CFE(4) 1.1.1; 1.3.2; 6.1.2; 24.1.10; 27.5.1
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NCL(10) 42 computadores (projeto de sistema de -);
criação em artes gráficas (serviços de -); elaboração
[concepção] de software de computador; estudos
para projetos técnicos; pesquisa e desenvolvimento
[para
terceiros];
projeto
de
sistema
de
computadores; projetos técnicos (estudos para -);
assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação; criação de software de computação
gráfica; engenharia da computação [projeto de -];
pesquisa no campo da ciência e tecnologia sobre a
existência de vida inteligente no universo,
astronomia e ciências planetárias; serviços de
análise de processamento de dados [serviço de
informática];
Procurador: ROGÉRIO BUIAR
No.905533631 12/11/2012
Tit.VILSON DA SILVA VARGAS (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39359352187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRANSAS

003

003

CFE(4) 1.5.7; 27.5.1
NCL(10) 42 estudos para projetos técnicos; pesquisa
e desenvolvimento [para terceiros]; pesquisa no
campo de proteção ambiental; pesquisas técnicas;
assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas científicas no campo da bioquímica e
biotecnologia; assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia industrial; engenharia industrial
[projeto de -]; engenharia química [projeto de -];
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 11.3.2; 27.5.1
NCL(10) 41 boates; divertimento;
Procurador: MARIA BERENICE ARAUJO VAZ
No.905533640 12/11/2012
Tit.COMERCIAL KALU LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25863739000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KALU SUPERMERCADOS

No.905533658 12/11/2012
Tit.BIOTECHNOS PROJETOS
AUTOSUSTENTÁVEIS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09093740000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIOPLANET

003

CFE(4) 26.1.3; 27.5.1; 27.5.24; 28.19
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos [lâminas] de barbear; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos; comércio (através de
qualquer meio) de dentifrícios; comércio (através de
qualquer meio) de desinfetantes; comércio (através
de qualquer meio) de escovas; comércio (através de
qualquer meio) de fósforos; comércio (através de
qualquer meio) de gelo; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de loções para os
cabelos; comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; comércio
(através de qualquer meio) de velas;
Procurador: ELICIO SOARES DA COSTA

No.905533674 12/11/2012
003
Tit.CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS
COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E
ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDÁRIA-CONFESOL
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10398952000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONFESOL CONFEDERAÇÃO DAS
COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO RURAL
COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA

CFE(4) 1.1.1; 1.3.2; 6.1.2; 24.1.10; 27.5.1
NCL(10) 45 assessoria, consultoria e informação
sobre assuntos jurídicos; serviços de assistência
jurídica, prestados a título de assistência social;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, assistência jurídica aos
associados; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, orientação e assistência jurídica
aos seus associados;
Procurador: ROGÉRIO BUIAR
No.905533690 12/11/2012
Tit.PANASONIC CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8399581
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NATIONAL

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 11 abrandamento da água (aparelhos para
-); aquário (iluminação para -); aquecedoras (placas ); aquecedores de água; aquecedores para banho;
aquecidos (tapetes -) eletricamente; aquecimento
(aparelhos de -); aquecimento (aparelhos elétricos
de -); aquecimento (instalações de -); ar (aparelhos
para desodorização do -); ar (aparelhos para
resfriamento do -); ar (instalações para filtragem de ); ar condicionado (instalações de -); ar-condicionado
(aparelhos de -); bacias [lavatórios]; banheiras
(revestimentos
para
-);
banheiras
de
hidromassagem; bocais para lâmpadas elétricas;
café (máquinas elétricas de -); calor (trocadores de -)
[exceto partes de máquinas]; chaleiras elétricas;
churrasqueiras; chuveiros; congeladores [freezers];
descargas elétricas (tubos para -) para iluminação;
desodorização (aparelhos de -), exceto para uso
pessoal; difusores de luz; elementos aquecedores;
elétricas (lâmpadas -); exaustores para cozinha;
filamentos de magnésio para iluminação; filamentos
para lâmpadas elétricas; fogões de cozinha; fornos
[cozedores]; fornos de microonda [aparelhos de
cozinha]; fornos, exceto para uso em laboratório;
gelo (aparelhos e máquinas de -); germicidas
(lâmpadas -) para purificação de ar; grelhas para
cozinhar; hidromassagem (aparelhos para -);
iluminação de teto; lampadários [iluminação pública];
lâmpadas; lâmpadas (globos para -); lâmpadas
(refletores de -); lâmpadas a gás; lâmpadas a óleo;
lâmpadas de mineiros; lâmpadas de raios
ultravioleta, exceto para uso medicinal; lâmpadas de
segurança; lâmpadas elétricas; lâmpadas elétricas
para árvores de natal; lâmpadas incandescentes;
lâmpadas para projetores; lanternas elétricas
portáteis; lanternas para iluminação; lustres; panelas
de pressão elétricas; pão (torradeiras para -); pias;
postes de iluminação pública; pressão (panelas de -)
elétricas; protetores para os pés, aquecidos
eletricamente; purificação de água (instalações para
-); purificação de ar (aparelhos e máquinas para -);
refletores de lâmpadas; refrigeradores (máquinas e
aparelhos -); refrigeradores [geladeiras]; secadoras
de roupa, elétricas; secadores (aparelhos -);
secadores de cabelo; secadores de mão (aparelhos ) para banheiros; tapetes aquecidos eletricamente;
torneiras *; torradeiras; tubos luminosos para
iluminação; tubos para descargas elétricas, para
iluminação; umidificadores para radiadores de
aquecimento central; utensílios de cozinha, elétricos;
vaporizadores faciais [saunas]; ventilação (dutos de ); ventilação [ar-condicionado] (instalações e
aparelhos de -); ventiladores [peças de instalações
de ar-condicionado]; ventiladores elétricos de uso
pessoal; aparelho desodorizador elétrico ou
eletrônico de uso comum ou doméstico; aparelho
elétrico de iluminação; aparelho para fazer gelo de
uso doméstico; aquecedor elétrico de ar ou de água
para uso doméstico; candela [pequeno aparelho de
iluminação]; capacete aquecedor para ondulação do
cabelo; churrasqueiras elétrica e não elétricas; fogão
a gás; fogão elétrico; holofote; luminária; máquina e
equipamento para ventilação; secadora elétrica de
uso doméstico;
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905533704 12/11/2012
Tit.EDNA OCCHI DELIZE (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07975593000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: B de Bonita

003
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Tit.LUCIANA ZILIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30066306884
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Bibi e Maria

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62500855000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PAULICEIA LITERÁRIA 2013

CFE(4) 9.3.1; 9.3.3; 9.3.5; 9.3.9,26
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905533712 12/11/2012
Tit.AGNALDO SILVERIO DE SENA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04135082000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Criptonita

003

No.905534441 13/11/2012
003
Tit.PAULO JOSÉ HILLHOUSE FIGURELLI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02591988978
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COICE DA MULA

CFE(4) 3.7.19; 3.7.24; 27.5.1,11
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905533739 12/11/2012
Tit.PICETTI & PICETTI LTDA - ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02886129000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: P Picetti

003

CFE(4) 1.1.4; 3.3.24; 26.1.13; 26.11.2; 27.5.10
NCL(10) 43 bar (serviços de -); restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905535863 13/11/2012
004
Tit.BANCO MODAL S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30723886000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MODAL
NCL(10) 36 bancários (serviços -); negócios
financeiros.
*PARA PUBLICAÇÃO COMPLETA DA
ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA.
Procurador: ALEXANDRE DA CUNHA LYRIO
No.905536070 13/11/2012
Tit.DENISE D. DE ALMEIDA-ME. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14507722000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ABRIGO DAS ÁGUAS POUSADA

CFE(4) 15.7.15; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de pesagem; comércio
(através de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis; comércio (através de qualquer meio)
de engates de máquinas e componentes de
transmissão (exceto para veículos terrestres);
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais; comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos agrícolas não manuais; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos manuais
(propulsão muscular); comércio (através de qualquer
meio) de máquinas; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas; comércio (através
de qualquer meio) de partes e componentes de
veículos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum; comércio (através de
qualquer meio) de veículos;
Procurador: ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE
CARVALHO
No.905533763 12/11/2012

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários;
Procurador: WILSON SILVEIRA

CFE(4) 2.5.3; 9.3.1
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

003

CFE(4) 2.1.17; 27.5.1; 29.1.3-4
NCL(10) 43 acomodações temporárias (reservas de
-) - [informação em]; acomodações temporárias
(reservas de -) - [consultoria em]; acomodações
temporárias (reservas de -) - [assessoria em];
acomodações temporárias (reservas de -); hotéis;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905536096 13/11/2012
003
Tit.ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO
PAULO (BR/SP)

No.905536100 13/11/2012
003
Tit.ADENOR GONÇALVES DOS SANTOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00342215736
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SISTEMA SEMEAR DE COMUNICACAO
90.1 FM 92.1 FM 88.7 FM

CFE(4) 24.7.23; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 38 agências de notícias - [informação em];
agências de notícias - [consultoria em]; agências de
notícias - [assessoria em]; agências de notícias;
aluguel de equipamentos de telecomunicação [informação em]; aluguel de equipamentos de
telecomunicação - [consultoria em]; aluguel de
equipamentos de telecomunicação - [assessoria em];
aluguel de equipamentos de telecomunicação;
radiodifusão - [informação em]; radiodifusão [consultoria em]; radiodifusão - [assessoria em];
radiodifusão; radiodifusão - [informação em];
radiodifusão - [consultoria em]; radiodifusão [assessoria em]; radiodifusão; telecomunicações
(informações sobre -) - [informação em];
telecomunicações
(informações
sobre
-)
[consultoria em]; telecomunicações (informações
sobre -) - [assessoria em]; telecomunicações
(informações sobre -); telecomunicações (serviços
de roteamento e junção de -) - [informação em];
telecomunicações (serviços de roteamento e junção
de -) - [consultoria em]; telecomunicações (serviços
de roteamento e junção de -) - [assessoria em];
telecomunicações (serviços de roteamento e junção
de -); telefonia (serviços de -) - [informação em];
telefonia (serviços de -) - [consultoria em]; telefonia
(serviços de -) - [assessoria em]; telefonia (serviços
de -); agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações) - [informação
em];
agência
de
notícias/jornalismo
(se
transmissão/difusão de informações) - [consultoria
em];
agência
de
notícias/jornalismo
(se
transmissão/difusão de informações) - [assessoria
em];
agência
de
notícias/jornalismo
(se
transmissão/difusão de informações); assessoria
consultoria e informação em telecomunicação [informação
em];
assessoria
consultoria
e
informação em telecomunicação - [consultoria em];
assessoria
consultoria
e
informação
em
telecomunicação - [assessoria em]; assessoria
consultoria e informação em telecomunicação;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
comunicação no campo áudio visual - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
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comunicação no campo áudio visual - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
comunicação no campo áudio visual - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
comunicação no campo áudio visual; assessoria,
consultoria e informação em telecomunicações [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em telecomunicações - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
telecomunicações - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em telecomunicações;
radiocomunicação
[informação
em];
radiocomunicação
[consultoria
em];
radiocomunicação
[assessoria
em];
radiocomunicação; radiofonia - [informação em];
radiofonia - [consultoria em]; radiofonia - [assessoria
em]; radiofonia; serviços de carregamento,
compartilhamento e postagem de fotos áudio e vídeo
[transmissão] - [informação em]; serviços de
carregamento, compartilhamento e postagem de
fotos áudio e vídeo [transmissão] - [consultoria em];
serviços de carregamento, compartilhamento e
postagem de fotos áudio e vídeo [transmissão] [assessoria em]; serviços de carregamento,
compartilhamento e postagem de fotos áudio e vídeo
[transmissão]; serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação] - [informação em]; serviços de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento [telecomunicação] - [consultoria em];
serviços de comunicação para a transmissão de uma
transação eletrônica de um estabelecimento até uma
central de processamento [telecomunicação] [assessoria em]; serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação]; televisionamento - [informação
em];
televisionamento
[consultoria
em];
televisionamento
[assessoria
em];
televisionamento; transmissão de filmes de televisão
via cabo, satélite, rede de telecomunicação [informação em]; transmissão de filmes de televisão
via cabo, satélite, rede de telecomunicação [consultoria em]; transmissão de filmes de televisão
via cabo, satélite, rede de telecomunicação [assessoria em]; transmissão de filmes de televisão
via cabo, satélite, rede de telecomunicação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905536118 13/11/2012
Tit.NORMA CASTRO MENDONÇA MENDES
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00511247184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Padoca Gourmet

003

CFE(4) 7.1.25
NCL(10) 45 serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados;
Procurador: MOISÉS FRANCISCO DA SILVA
No.905536134 13/11/2012
003
Tit.ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO
PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62500855000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PAULICEIA LITERÁRIA 2013

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários;
Procurador: WILSON SILVEIRA

CFE(4) 2.9.8; 16.3.13; 27.5.1
NCL(10) 09 acopladores acústicos; agendas
eletrônicas; amplificadores; antenas; aparelhos para
transmissão de som; caixas para alto-falantes;
computador (memórias para -); computadores;
controle remoto (aparelho para -); disquetes (drives
de -) para computadores; dvd (tocadores de -); fitas
magnéticas; fitas para gravação de som; fitas para
limpar cabeçotes de gravação; fones de ouvido;
gravação de som (suportes para -); lanternas
ópticas; microfones; modems; mouse pads
[informática]; óculos; programas de computador
gravados; programas de jogos de computador;
telefone (aparelhos de -); telefones portáteis;
telefônicos (fios -); aparelho de cd para veículo;
aparelho de gravação de vídeo; cartuchos com fita
para impressoras matriciais; disquete para
computador; dvd, disco digital de vídeo; teclado para
computador;
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA (NOME ANTERIOR FERNANDO MARCHETTI)
No.905536177 13/11/2012
003
Tit.MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS
S.A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01116811000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MODAL ADMINISTRAÇÃO DE
PATRIMÔNIO

No.905536142 13/11/2012
003
Tit.LIFENERGY PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13461092000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: YES BEAUTY

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios [assessoria em]; avaliações de negócios; consultoria
profissional em negócios; informações de negócios;
previsões econômicas;
Procurador: ALEXANDRE DA CUNHA LYRIO

CFE(4) 5.3.14; 27.5.1
NCL(10) 32 bebidas não-alcoólicas; bebida
energética não alcoólica;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
CFE(4) 11.1.21; 11.3.7,20
NCL(10) 43 cafés [bares];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905536126 13/11/2012
003
Tit.COOÉRATIVA HABITACIONAL DA
AGRICULTURA FAMILIAR LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05088777000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COOHAF COOPERATIVA HABITACIONAL
DE AGRICULTURA FAMILIAR

No.905536193 13/11/2012
Tit.GRACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CEREAIS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93007979000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EXTRA

No.905536150 13/11/2012
003
Tit.GOLD LEAF IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12927483000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KISS KISS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1

003

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 769

NCL(10) 32 água mineral [bebida]; aperitivos nãoalcoólicos; cerveja; coquetéis não-alcoólicos;
extratos de fruta não alcoólicos; fruta (bebidas não
alcoólicas à base de -); frutas, verduras e legumes
(sucos de -) [bebidas]; licores (produtos para fabricar
-); limonadas; mel (bebidas não alcoólicas à base
de-); suco de fruta; suco de tomate [bebida]; xaropes
para bebidas; xaropes para limonada; achocolatado
em pó para bebida; água-de-coco; bebida em
xarope; bebida energética não alcoólica; bebida
fermentada não alcoólica; garapa [bebida]; guaraná
[bebida não alcoólica]; pó para suco; refrigerante
[bebida]; xarope de fruta; xarope para bebida não
alcoólica;
Procurador: PAULO RICARDO FERRAZ
PALHARES
No.905536215 13/11/2012
003
Tit.VALPER ELETROFERRAGENS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81554933000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ENERBLU

[substituto do leite]; manteiga; margarina; milho (óleo
de -); óleo de milho; pepinos em conserva; polpas de
frutas; preparações para sopas [frutas, legumes e
verduras]; presunto; queijos; salsichas; sardinhas;
soja (leite de - ) [substituto do leite]; sopas
(preparações para -) [frutas, legumes e verduras];
tomate (suco de -) para cozinha; uvas secas
[passas]; vegetais para cozinha (caldos de -); alho
(óleo de-) [comestível]; almôndega; azeite de dendê;
banana; bananada; bebidas lácteas fermentadas;
caldo de ave para cozinha; caldo de carne para
cozinha; caldo de fruto do mar para cozinha; caldo
de legume para cozinha; caldo de peixe para
cozinha; carne fresca; cenoura em conserva;
charque ou carne seca; coco ralado; codorna; creme
de leite; doce de leite; embutido [frios]; frutos do mar;
hambúrguer de carne; legume em conserva; leite
condensado; leite de coco; leite em pó; lingüiça;
lombo; milho em conserva; molho de carne;
mortadela; óleo de canola; óleo de soja; ovo em
conserva; ovo fresco; paio; palmito (em conserva);
pé de porco [chispe]; pó para milk-shake à base de
leite; polpa de tomate; requeijão; salame; seleta de
legume em conserva; tomate seco; vegetal em
conserva;
Procurador: ADILSON GABARDO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905536290 13/11/2012
003
Tit.GOLD LEAF IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12927483000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KISS KISS

No.905536240 13/11/2012
003
Tit.ROSANGELA DA ROCHA PEDRO (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13662164000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUILT NORDESTE

CFE(4) 26.2.7; 27.5.23; 29.1.4; 29.1.8,12
NCL(10)
09
antenas;
antenas;
conectores
[eletricidade]; conexões elétricas; fios elétricos;
indutores [eletricidade]; interruptores elétricos;
inversores [eletricidade]; medidores (aparelhos
elétricos -); redutores [eletricidade]; tomadas, bocais
e outros contatos [conexões elétricas]; adaptador
[elemento elétrico básico]; adaptador [eletricidade parte de aparelho];
Procurador: LEILA KRAUSE SIGNORELLI
No.905536223 13/11/2012
Tit.VARMELING & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08439482000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRIUNFANTE

003

CFE(4) 1.3.9; 5.5.22; 5.11.18; 27.5.1,11
NCL(10) 41 ensino (serviços de -); exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos;
Procurador: VLADIMIR MINÁ VALADARES DE
ALMEIDA
No.905536266 13/11/2012
003
Tit.KELEN PATRICIA LOPES QUEIROZ (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13753426000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LIBELLA MODAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 29 ajvar [pimentão em conserva]; alho em
conserva; alimentos à base de peixe; atum; aves
não vivas; azeite de oliva para uso alimentar; bacon;
banha de porco para uso alimentar; batata em
flocos; bebidas lácteas [onde o leite predomina];
caça (carne de -); caldo (preparações para fazer -);
caldos concentrados; carne; carne (molhos de -);
carne de porco; carnes salgadas; cebolas em
conserva; cogumelos em conserva; compotas;
concentrados (caldos -); concentrados (consomês -);
creme batido; creme chantilly; croquetes; ervilhas em
conserva; fermentos láticos para uso culinário;
fígado; filé de peixe; frutas (geléias de -); frutas
(polpa de -); frutas (saladas de -); frutas
cristalizadas; frutas em conserva; frutas, legumes e
verduras cozidos; frutas, legumes e verduras em
conserva; frutas, legumes e verduras secos;
gelatina; geléias de frutas cítricas; gorduras
comestíveis; iogurte; laticínios; leite; leite de soja

CFE(4) 3.13.1; 29.1.11
NCL(10) 25 confeccionado (vestuário -); vestuário *;
Procurador: MATUSALÉM MEDEIROS DE ABREU
JÚNIOR
No.905536274 13/11/2012
Tit.OPTICA ILLUMINATA LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09493882000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ÓPTICA ILLUMINATA

003

CFE(4) 2.9.8; 16.3.13; 27.5.1
NCL(10) 14 abotoaduras; adereços [jóias e
bijuterias]; alfinetes de gravatas; anéis [jóias e
bijuterias]; brincos; broches [jóias e bijuterias];
chaveiros de bijuteria; colares [jóias e bijuterias];
estojos de relógios de pulso; jóias (caixas para -);
mecanismos de relógios; metais preciosos não
trabalhados ou semitrabalhados; mostradores de
relógios; ornamentos para calçados [de metal
precioso]; pedras preciosas; prendedores de
gravatas; pulseiras de relógios; relógios (vidros de -);
relógios despertadores;
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA (NOME ANTERIOR FERNANDO MARCHETTI)
No.905536312 13/11/2012
003
Tit.VLX BRASIL OPERADORA E AG. DE VIAGENS
E TURISMO EVENTOS E ENTRETENIMENTOS
EIRELI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09475024000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VLX BRASIL

CFE(4) 26.4.1-2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 39 acompanhamento de viajantes;
cruzeiros (organização de -) [viagens]; locação de
automóveis; organização de cruzeiros [viagens];
reserva de assentos para viagem; reservas para
viagens; transporte (corretagem de -); transporte
(reservas para -); viagens (reservas para -); viajantes
(acompanhamento de -); viajantes (transporte de -);
visitas turísticas; agenciamento de navio; agente de
viagem; assessoria consultoria e informação em
empreendimento turístico; assessoria, consultoria e

770 DIRMA – Despachos em Pedidos

informação em viagem e turismo; guia de turismo;
leasing [aluguel] de veículos;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905536320 13/11/2012
003
Tit.LIFENERGY PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13461092000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: YES NATURALS
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computador [serviço de informática]; banco de dados
(aluguel de servidor de -, para terceiros) [informação em]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática] - [informação
em]; suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados - [informação em]; tratamento de
informação/dados [serviço de informática];
Procurador: MORAES & GONÇALVES
ADVOGADOS
No.905536347 13/11/2012
003
Tit.LIFENERGY PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13461092000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Yes Curves

de -) [educação ou entretenimento]; competições
desportivas (organização de -); educação física;
informações
sobre
educação
[instrução];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de competições
desportivas; orientação [treinamento]; serviços de
personal trainer [serviços de academia de ginástica];
treinamento prático [demonstração]; assessoria,
consultoria e informação em educação física;
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; curso técnico de formação;
personal trainer;
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
No.905536371 13/11/2012
Tit.CIMOLAI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8834431
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CIMOLAI

003

CFE(4) 5.3.14; 27.5.1
NCL(10) 32 bebidas não-alcoólicas; bebida
energética não alcoólica;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905536339 13/11/2012
003
Tit.PROJEDATA INFORMÁTICA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04560916000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INIFLEX

CFE(4) 9.1.10; 27.5.1
NCL(10) 32 bebidas não-alcoólicas; bebida
energética não alcoólica;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905536355 13/11/2012
003
Tit.SILVIO LOECHELT CAVICCHIOLI - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17054272000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BOUTIQUE DO PESCADO

CFE(4) 26.11.3; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 06 cabos de metal, não elétricos; canos de
metal; cofres de metal; colunas metálicas para
edificações; construções de metal; metais comuns,
brutos ou semitrabalhados; minérios de metal; trilhos
de metal; tubos de metal; vigas de metal; aço; fio e
cabo blindado não elétrico;
Procurador: GIACOMO GUARNERA
No.905536380 13/11/2012
003
Tit.GOLD LEAF IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12927483000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KISS KISS

CFE(4) 26.1.16; 26.1.19; 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de software de computador [informação em]; análise de sistemas [informática] [informação em]; análise de sistemas [informática];
atualização de software de computador - [informação
em]; atualização de software de computador;
conversão de dados e programas de computador
[exceto conversão física]; elaboração [concepção] de
software de computador - [informação em];
elaboração [concepção] de software de computador;
instalação de software de computador - [informação
em]; instalação de software de computador;
manutenção de software de computador [informação em]; manutenção de software de
computador;
programação
de
computador
[informática] - [informação em]; programação de
computador [informática]; recuperação de dados
[informática]; software de computador (aluguel de -) [informação
em];
software
de
computador
(atualização de -) - [informação em]; software de
computador (atualização de -); software de
computador (elaboração [concepção] de-) [informação
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador (instalação de -) - [informação em];
software de computador (instalação de -); software
de computador (manutenção de -) - [informação em];
software de computador (manutenção de -); análise
e processamento de dados [serviço de informática] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em software - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação - [informação em]; assistência técnica
em software - [informação em]; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática] - [informação em];
atualização de informação em banco de dados de

CFE(4) 3.9.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905536363 13/11/2012
003
Tit.ALVES & DIHL ACADEMIA DE BOXE LTDA - ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10399852000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBE DO BOXE

CFE(4) 21.3.23; 26.4.3; 26.4.16; 27.5.1
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde]; clubes (serviços
de -) [lazer ou educação]; competições (organização

CFE(4) 2.9.8; 16.3.13; 27.5.1
NCL(10) 18 alças de valises; armações para sacolas
de mão; bolsas; bolsas (armações para -); bolsas de
caça; bolsas de mão; bolsas de viagem; carteiras de
bolso; couro (fios de -); couro (imitações de -);
embalagem (bolsas de couro para -); imitações de
couro; malas de roupas para viagem; malas de
viagem; maletas para documentos; mochilas
(bornais); mochilas escolares; pastas escolares;
sacolas de compras; sacolas de compras com rodas;
valises; carteira para moeda; chaveiro [artigo de
couro, tipo carteira];
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA (NOME ANTERIOR FERNANDO MARCHETTI)
No.905536398 13/11/2012
003
Tit.IRIS COMUNICAÇÃO E ARTE LTDA. (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07195872000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ÍRIS COMUNICAÇÃO INTEGRADA
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CFE(4) 6.19.1
NCL(10) 45 serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados;
Procurador: MOISÉS FRANCISCO DA SILVA
No.905536436 13/11/2012
Tit.FRANZOLIN ENGENHARIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17075381000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRANZOLIN ENGENHARIA

CFE(4) 25.5.1; 26.4.10
NCL(10)
42
consultoria
em
design
e
desenvolvimento de hardware de computador [informação em]; consultoria em design e
desenvolvimento de hardware de computador [consultoria em]; consultoria em design e
desenvolvimento de hardware de computador [assessoria em]; consultoria em design e
desenvolvimento de hardware de computador;
criação e manutenção de web sites para terceiros [informação em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros - [consultoria em]; criação e
manutenção de web sites para terceiros [assessoria em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros; assessoria, consultoria e informações
sobre artes gráficas - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre artes gráficas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre artes gráficas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre artes
gráficas; criação de homepage - [informação em];
criação de homepage - [consultoria em]; criação de
homepage - [assessoria em]; criação de homepage;
Procurador: TÂNIA RENATA GINEVRO

003

CFE(4) 26.4.12; 27.5.1
NCL(10) 37 construção *; construção civil
(supervisão de trabalhos de -); consultoria na área
de construção civil; construção e reparação de obra
civil;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905536444 13/11/2012
Tit.GALDINO VASSELAI & CIA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 86377694000104
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 6.19.9; 6.19.16; 24.3.1; 26.1.16; 27.5.1
NCL(10) 29 açúcar (frutas cobertas com -);
concentrados (caldos -); frutas cobertas com açúcar;
frutas congeladas; frutas conservadas em álcool;
frutas cozidas; frutas cristalizadas; frutas em
conserva; frutas enlatadas; frutas, legumes e
verduras cozidos; frutas, legumes e verduras em
conserva; frutas, legumes e verduras secos; geléias
de frutas cítricas; geléias para uso alimentar;
legumes (saladas de -); legumes enlatados; polpas
de frutas; preparações para sopas [frutas, legumes e
verduras]; purê de tomate; tomate (suco de -) para
cozinha; legume em conserva; polpa de tomate;
seleta de legume em conserva; tomate em conserva;
tomate seco;
Procurador: ZANCANER COSTA, BASTOS E
SPIEWAK SOCIEDADE DE ADVOGADOS
No.905536479 13/11/2012
Tit.CIMOLAI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8834431
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CIMOLAI

No.905536401 13/11/2012
003
Tit.LIFENERGY PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13461092000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Yes Curves

CFE(4) 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 25 bermudas; blazers [vestuário]; calças;
calças compridas; camisas; camisetas; casacos
[vestuário]; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); jaquetas; leggings [calças]; saias;
sobretudos [vestuário]; vestuário *;
Procurador: LEILA KRAUSE SIGNORELLI
CFE(4) 9.1.10; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de xaropes e preparações para bebidas;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA

Tit.SAKATA SEED SUDAMÉRICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62196167000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOMATES COMO ANTIGAMENTE

No.905536452 13/11/2012
003
Tit.LIFENERGY PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13461092000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MEGA DETOX

003

CFE(4) 26.11.3; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 12 veículos para locomoção por via
terrestre, aérea, fluvial, marítima ou ferroviária;
Procurador: GIACOMO GUARNERA
No.905536487 13/11/2012
Tit.N. MONTEIRO OLIVEIRA - ME (BR/AP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11925293000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: D`HOMENS

003

No.905536410 13/11/2012
003
Tit.COOPERATIVA AGRÍCOLA DA REGIÃO DE
PLANALTINA-COOTAQUARA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04363876000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COOTAQUARA

CFE(4) 5.3.14; 27.5.1
NCL(10) 32 bebidas não-alcoólicas; bebida
energética não alcoólica;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905536460 13/11/2012

003

CFE(4) 24.17.15; 27.5.1
NCL(10) 25 bermudas; bonés; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; ceroulas; cuecas;
íntima (roupa -); roupa de baixo; roupa íntima;
roupas íntimas absorventes de transpiração; roupas
íntimas antitranspirantes; bermuda para prática de
esporte;
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Procurador: O PRÓPRIO.
No.905536509 13/11/2012
003
Tit.LIFENERGY PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13461092000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MEGA DETOX

luvas [vestuário]; macacões; malhas [vestuário];
meias; pijamas; pulôveres; roupa íntima; roupa para
ginástica; roupões de banho; saias; sandálias;
sobretudos [vestuário]; suéteres; chinelo [vestuário
comum];
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA (NOME ANTERIOR FERNANDO MARCHETTI)
No.905536533 13/11/2012
003
Tit.A.F. TEIXEIRA - SERVIÇOS PARA CÃES - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17122712000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOVE FOR DOGS

CFE(4) 5.3.14; 27.5.1
NCL(10) 05 nutricionais (complementos -);
suplementos alimentares
minerais; vitaminas
(preparações para -); suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em barra
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905536517 13/11/2012
Tit.FABRICIO ROBERTO SPANNENBERGER
ECKER (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92088490078
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROTA SERRA BIER SERRA BIER

003

CFE(4) 5.7.2; 11.3.2; 24.1.12; 27.5.1
NCL(10) 39 acompanhamento de viajantes;
excursões (organização de -); organização de
excursões; visitas turísticas; assessoria consultoria e
informação em empreendimento turístico; guia de
turismo;
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA

CFE(4) 6.19.9; 6.19.16; 24.3.1; 26.1.16; 27.5.1
NCL(10) 31 abóboras; abóboras; alface fresca; alhoporó; beterraba; bulbos de flores; bulbos de plantas;
ervas frescas; flores naturais; flores naturais
(guirlandas de -); frutas frescas; frutas, verduras e
legumes frescos; gérmen para uso botânico; grãos
[sementes]; guirlandas de flores naturais; hortaliças
frescas; milho; mudas [plântulas]; pepinos frescos;
plantas; plantas (sementes de -); sementes de
plantas; abacate fresco; abacaxi fresco; legume
fresco; pepino fresco; tomate fresco; verdura in
natura;
Procurador: ZANCANER COSTA, BASTOS E
SPIEWAK SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CFE(4) 2.9.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 44 toalete de animais de estimação [informação em]; toalete de animais de estimação [consultoria em]; toalete de animais de estimação [assessoria em]; toalete de animais de estimação;
veterinária (assistência -) - [informação em];
veterinária (assistência -) - [consultoria em];
veterinária (assistência -) - [assessoria em];
veterinária (assistência -); clínica veterinária [informação em]; clínica veterinária - [consultoria
em]; clínica veterinária - [assessoria em]; clínica
veterinária; estética para animal [toalete animal] [informação em]; estética para animal [toalete
animal] - [consultoria em]; estética para animal
[toalete animal] - [assessoria em]; estética para
animal [toalete animal]; higiene animal [toalete
animal] - [informação em]; higiene animal [toalete
animal] - [consultoria em]; higiene animal [toalete
animal] - [assessoria em]; higiene animal [toalete
animal]; psicologia animal - [informação em];
psicologia animal - [consultoria em]; psicologia
animal - [assessoria em]; psicologia animal;
vacinação de animal a domicílio - [informação em];
vacinação de animal a domicílio - [consultoria em];
vacinação de animal a domicílio - [assessoria em];
vacinação de animal a domicílio;
Procurador: JAIR ALVES JUNIOR
No.905536541 13/11/2012
Tit.CIMOLAI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8834431
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CIMOLAI

003

No.905536525 13/11/2012
003
Tit.GOLD LEAF IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12927483000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KISS KISS

CFE(4) 26.11.3; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 19 asfalto;
Procurador: GIACOMO GUARNERA

CFE(4) 2.9.8; 16.3.13; 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; bermudas;
bonés; calçados *; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; jaquetas; lenços de pescoço;

No.905536550 13/11/2012
003
Tit.SAKATA SEED SUDAMÉRICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62196167000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOMATES COMO ANTIGAMENTE

No.905536568 13/11/2012
003
Tit.CASA MILLE- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA. EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17025567000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA MILLE

CFE(4) 7.1.8; 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -) - [informação em]; comercial ou industrial
(assessoria em gestão -) - [consultoria em];
comercial ou industrial (assessoria em gestão -) [assessoria em]; comercial ou industrial (assessoria
em gestão -); comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de iluminação - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de iluminação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de cabos e fios de metal comuns
não elétricos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de cabos e fios de metal comuns não
elétricos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de cabos e fios de metal comuns não
elétricos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de cabos e fios de metal comuns não
elétricos; comércio (através de qualquer meio) de
cordas e fios - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de cordas e fios - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de cordas e fios
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cordas e fios; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas ferramentas
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas - [assessoria em]; comércio (através de
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qualquer meio) de máquinas ferramentas; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de tubos
flexíveis não metálicos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de tubos flexíveis não
metálicos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos flexíveis não metálicos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tubos metálicos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de tubos
metálicos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos metálicos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de tubos
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
tubos rígidos não metálicos para a construção [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção;
Procurador: CANNON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.905536576 13/11/2012
003
Tit.ERICA BEATRIZ LEMES PIMENTEL VERDERI ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08774073000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PEP PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
POSTURAL

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde]; academias
[educação]; educação física; serviços de instrução
de aulas de atividade física; serviços de personal
trainer [serviços de academia de ginástica];
assessoria, consultoria e informação em educação
física; yoga e yogaterapia, meditação e filosofia da
índia, sendo atividade desenvolvida em academias
de ginástica;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905536584 13/11/2012
003
Tit.ALESSANDRA DOS SANTOS BRANDO - ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04648282000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E E ESTILO EXCLUSIVO
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CFE(4) 1.1.1; 1.1.5; 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.905536592 13/11/2012
Tit.CIMOLAI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8834431
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CIMOLAI

003

CFE(4) 26.11.3; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de sinalização [instalação,
manutenção e construção];
Procurador: GIACOMO GUARNERA
No.905536606 13/11/2012
003
Tit.COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR
PASSAGEIROS E CARGAS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04505268000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COOPERTRAS COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIRO E
CARGAS

CFE(4) 26.1.16
NCL(10) 39 transporte; transporte de passageiros;
Procurador: MOISÉS FRANCISCO DA SILVA
No.905536614 13/11/2012
003
Tit.SAKATA SEED SUDAMÉRICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62196167000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOMATES COMO ANTIGAMENTE

CFE(4) 6.19.9; 6.19.16; 24.3.1; 26.1.16; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial - [informação em]; assessoria em gestão
comercial ou industrial - [consultoria em]; assessoria
em gestão comercial ou industrial - [assessoria em];
assessoria em gestão comercial ou industrial;
comercial ou industrial (assessoria em gestão -) [informação em]; comercial ou industrial (assessoria
em gestão -) - [consultoria em]; comercial ou
industrial (assessoria em gestão -) - [assessoria em];
comercial ou industrial (assessoria em gestão -);
industrial ou comercial (assessoria em gestão -) [informação em]; industrial ou comercial (assessoria
em gestão -) - [consultoria em]; industrial ou
comercial (assessoria em gestão -) - [assessoria
em]; industrial ou comercial (assessoria em gestão ); promoção de vendas [para terceiros] - [informação
em]; promoção de vendas [para terceiros] [consultoria em]; promoção de vendas [para
terceiros] - [assessoria em]; promoção de vendas
[para
terceiros];
administração
comercial
[informação em]; administração comercial [consultoria em]; administração comercial [assessoria
em];
administração
comercial;
administração de empresa - [informação em];
administração de empresa - [consultoria em];
administração de empresa - [assessoria em];
administração de empresa; assessoria, consultoria e
informação em promoção de vendas - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em promoção de vendas; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para
animais - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para animais - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para animais; comércio (através de qualquer meio)
de alimentos para bebês - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para bebês
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para bebês - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para bebês; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à agricultura, à horticultura e à silvicultura
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias químicas destinadas à
agricultura, à horticultura e à silvicultura - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à agricultura, à
horticultura e à silvicultura - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
químicas destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas a conservar
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alimentos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
a conservar alimentos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas a conservar alimentos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
químicas destinadas a conservar alimentos;
Procurador: ZANCANER COSTA, BASTOS E
SPIEWAK SOCIEDADE DE ADVOGADOS
No.905536622 13/11/2012
003
Tit.ALEXSANDRA JUNQUEIRA LEITE RIBEIRO ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13759171000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PORTTARE

CFE(4) 3.5.15; 26.1.1; 26.1.4; 27.5.1
NCL(10) 43 creches [berçários] - [informação em];
creches [berçários] - [consultoria em]; creches
[berçários] - [assessoria em]; creches [berçários];
berçário (serviços de - ) - [informação em]; berçário
(serviços de - ) - [consultoria em]; berçário (serviços
de - ) - [assessoria em]; berçário (serviços de - );
creche - [informação em]; creche - [consultoria em];
creche - [assessoria em]; creche;
Procurador: TÂNIA RENATA GINEVRO
No.905536665 13/11/2012
003
Tit.ULISSES FERREIRA COMONIAN ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05797695000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VALUE SOFT SISTEMAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes; comércio (através de qualquer
meio) de imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905536630 13/11/2012
003
Tit.MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS
S.A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01116811000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MODAL ADMINISTRADORA DE
RECURSOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 bancários (serviços -);
Procurador: ALEXANDRE DA CUNHA LYRIO
No.905536649 13/11/2012
003
Tit.CANGURU CENTRO DE EDUCAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO INFANTIL SOCIEDADE
SIMPLES LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06966475000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CANGURU CENTRO DE EDUCAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 42 computadores (projeto de sistema de -);
hardware de computador (consultoria em -);
instalação de software de computador; manutenção
de software de computador; recuperação de dados
[informática]; software de computador (atualização
de -); software de computador (elaboração
[concepção] de-);
software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -); análise de suporte e sistema
[serviço de informática]; análise e processamento de
dados [serviço de informática]; assessoria,
consultoria e informação em software; computação
gráfica [serviços de informática]; engenharia da
computação [projeto de -]; implantação de sistema
[informática]; serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática]; suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados;
Procurador: ANA MARIA COSTA (NOME
ANTERIOR ANA MARIA COSTA ALVES)

CFE(4) 26.1.16
NCL(10) 45 serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados;
Procurador: MOISÉS FRANCISCO DA SILVA
No.905536690 13/11/2012
Tit.CONFECCOES PAM PAM INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44186054000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KIMINIS

003

CFE(4) 27.5.2
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; aventais
[vestuário]; blazers [vestuário]; capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; cintos [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); couro (roupas de -); esportes (sapatos
para -) *; fantasia (roupas de -); gabardines
[vestuário]; jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário];
malhas [vestuário]; praia (roupas de -); roupas de
banho; roupas de couro; roupas íntimas absorventes
de transpiração; roupas para esqui náutico; trajes;
trajes de banho; vestuário *; bermuda para prática
de esporte;
Procurador: CONE SUL ASS. EM PROP. IND. E
INTELECTUAL
No.905536711 13/11/2012
Tit.NEILSON DA SILVA E SILVA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02515925537
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Banda IdeiaXekke

003

No.905536673 13/11/2012
003
Tit.COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR
PASSAGEIROS E CARGAS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04505268000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COOPERTRAS COOPERATIVA DE
TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIRO E
CARGAS
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; composição musical (serviços
de -) - [informação em]; composição musical
(serviços de -) - [consultoria em]; composição
musical (serviços de -) - [assessoria em];
composição musical (serviços de -); entretenimento [consultoria em]; entretenimento - [assessoria em];
entretenimento; espetáculos ao vivo (apresentação
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de -) - [informação em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [consultoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [assessoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -);
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [informação em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [consultoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [assessoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; produção de shows - [informação em];
produção de shows - [consultoria em]; produção de
shows - [assessoria em]; produção de shows;
produção musical - [informação em]; produção
musical - [consultoria em]; produção musical [assessoria em]; produção musical; shows (produção
de -) - [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); teatro de variedades
[espetáculos musicais] - [informação em]; teatro de
variedades [espetáculos musicais] - [consultoria em];
teatro de variedades [espetáculos musicais] [assessoria em]; teatro de variedades [espetáculos
musicais]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [informação em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento] [consultoria em]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [assessoria em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento];
banda de música [serviços de entretenimento] [informação em]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [assessoria em];
banda de música [serviços de entretenimento];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [informação em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [consultoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [assessoria em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento];
empresário
[organização
e
produção de espetáculos] - [informação em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [consultoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [assessoria em];
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; grupo musical - [informação em]; grupo
musical - [consultoria em]; grupo musical [assessoria em]; grupo musical; promotor de eventos
[se artísticos/culturais] - [informação em]; promotor
de eventos [se artísticos/culturais] - [consultoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [assessoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
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Marca: PORTTARE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
25
agasalhos
para
as
mãos;
antiderrapantes
para
botas
e
sapatos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); banho (calções
de -); banho (chinelos de -); banho (roupas de -);
banho (roupões de -); banho (sandálias de -); banho
(toucas de -); blazers [vestuário]; bolsos; bonés;
botas (antiderrapantes para -); botas (canos de -);
botas (ferragens para -); botas (viras para -); botas *;
botas para esportes *; botinas; cachecóis; calçados
*; calçados em geral *; calcanheiras para meias;
calças; camisas; camisetas; capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; chapéus [chapelaria]; chapéus,
bonés etc; cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário];
colarinhos [vestuário]; coletes; coletes [roupa íntima];
couro (roupas de -); couro (roupas de imitação de -);
cuecas; impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -);
jaquetas; leggings [calças]; ligas; ligas de meias;
lingerie (fr.); macacões; malhas [vestuário]; meias;
meias; meias (calcanheiras para -); meias (ligas de ); meias-calças; palas de boné; paletós; papel
(chapéus de -) [vestuário]; pijamas; pijamas; praia
(roupas de -); roupa de baixo; roupa de baixo; roupa
íntima; roupa para ginástica; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupas íntimas antitranspirantes;
roupões de banho; saias; saias-calças; sandálias;
sapatos (antiderrapantes para -); sapatos de praia;
trajes de banho; uniformes; vestuário *; xales;
babador não descartável; baby-doll; bermuda para
prática de esporte; biquíni; calçado esportivo; calção
para banho; camisola; chinelo [vestuário comum];
chuteira; cinta [vestuário comum]; fardão; jaleco;
maiô;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905536762 13/11/2012
Tit.W. PINTADO LEITE - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08048515000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FOLHA GAÚCHA

CFE(4) 24.9.5; 27.5.1
NCL(10) 32 isotônicas (bebidas -); bebida energética
não alcoólica;
Procurador: VIEIRA DE MELLO WERNECK ALVESADVOGADOS S/C
No.905536797 13/11/2012
003
Tit.MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS
S.A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01116811000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MODAL PRIVATE EQUITY

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 bancários (serviços -);
Procurador: ALEXANDRE DA CUNHA LYRIO
No.905536800 13/11/2012
Tit.DAVID MARTINS DE MIRANDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43814615000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VOZ DA LIBERTAÇÃO

003

003

No.905536738 13/11/2012
003
Tit.MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS
S.A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01116811000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MODAL ADMINISTRAÇÃO DE
PATRIMÔNIO
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 09 discos compactos [áudio e vídeo]; discos
compactos, rom (ingl.); discos fonográficos; fitas
para gravação de som;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 16 escrever (artigos para -); impressas
(publicações -); jornais; revistas [periódicos];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 bancários (serviços -);
Procurador: ALEXANDRE DA CUNHA LYRIO
No.905536754 13/11/2012
003
Tit.ALEXSANDRA JUNQUEIRA LEITE RIBEIRO ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13759171000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

No.905536789 13/11/2012
003
Tit.VEDOZI LIMITED (NG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7933266
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CINTRON PREMIUM ENERGY DRINK
DRINK IT, LIVE IT

No.905536819 13/11/2012
003
Tit.LCPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14461553000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HOSPITAL MA+S
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Marca: COOPERBARRA COOPERATIVA DE
PROFISSIONAIS ATUANTES DO RAMO DE
TRANSPORTES E SERVIÇOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 44 centro médico; hospitais; assessoria,
consultoria e informação em assistência médica,
prestada por médicos e outros especialistas da área
médica; assessoria, consultoria e informação
médica; assessoria, consultoria e informação na
área médica; assessoria, consultoria e informações
sobre medicina, assistência médica e odontológica;
consultas médicas [serviços médicos]; exame
bacteriológico [análise clínica];
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 38 radiodifusão;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905536860 13/11/2012
003
Tit.JOSIVAL SANTOS DE MORAIS GESSO - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13178493000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CEARÁ GESSO

No.905536835 13/11/2012
003
Tit.FATINEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DOCES
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00193704000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Fatinel

CFE(4) 26.4.1; 28.19; 29.1.12
NCL(10) 37 construção civil (supervisão de trabalhos
de -) - [informação em]; construção civil (supervisão
de trabalhos de -) - [consultoria em]; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [assessoria em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -);
reparos (informação sobre -) - [informação em];
reparos (informação sobre -) - [consultoria em];
reparos (informação sobre -) - [assessoria em];
reparos (informação sobre -);
Procurador: FEBRAMPA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 20.5.1
NCL(10) 30 doces*;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905536843 13/11/2012
003
Tit.MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05230601000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MODAL ASSET MANAGEMENT

No.905536878 13/11/2012
Tit.GISELE A. F. SABOYA COMERCIO DE
SUPLEMENTOS ALIMENTARES (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17139774000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPLEMENTOS ALIMENTARES
MONSTRÃO

003

CFE(4) 5.1.4
NCL(10) 45 serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados;
Procurador: MOISÉS FRANCISCO DA SILVA
No.905536908 13/11/2012
003
Tit.RAVEL RACINE VEICULOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37616430000223
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RAVEL

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 39 aluguel de veículos - [informação em];
aluguel de veículos - [consultoria em]; aluguel de
veículos - [assessoria em]; aluguel de veículos;
locação de automóveis - [informação em]; locação
de automóveis - [consultoria em]; locação de
automóveis - [assessoria em]; locação de
automóveis; locação de caminhões - [informação
em]; locação de caminhões - [consultoria em];
locação de caminhões - [assessoria em]; locação de
caminhões;
Procurador: TÂNIA RENATA GINEVRO
No.905536916 13/11/2012
Tit.DENIS APARECIDO RAMOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19145952892
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHAMA DE FOGO CHURRASCARIA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 bancários (serviços -);
Procurador: ALEXANDRE DA CUNHA LYRIO
No.905536851 13/11/2012
Tit.IGREJA PENTECOSTAL "DEUS E AMOR"
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43208040000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VOZ DA LIBERTAÇÃO

003

CFE(4) 2.1.16; 26.13.25; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905536886 13/11/2012
Tit.COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS
ATUANTES DO RAMO DE TRANSPORTES E
SERVIÇOS -COOPERBARRA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08059034000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -) [informação em]; auto-serviço (restaurantes de -) [consultoria em]; auto-serviço (restaurantes de -) [assessoria em]; auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -) - [informação em]; bar (serviços de -) [consultoria em]; bar (serviços de -) - [assessoria
em]; bar (serviços de -); bufê (serviço de -) [informação em]; bufê (serviço de -) - [consultoria
em]; bufê (serviço de -) - [assessoria em]; bufê
(serviço de -); cafés [bares] - [informação em]; cafés
[bares] - [consultoria em]; cafés [bares] - [assessoria
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em]; cafés [bares]; lanchonetes - [informação em];
lanchonetes - [consultoria em]; lanchonetes [assessoria em]; restaurantes - [informação em];
restaurantes - [consultoria em]; restaurantes [assessoria em]; restaurantes; restaurantes de autoserviço - [informação em]; restaurantes de autoserviço - [consultoria em]; restaurantes de autoserviço - [assessoria em]; restaurantes de autoserviço; assessoria consultoria e informação em
culinária - [informação em]; assessoria consultoria e
informação em culinária - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em culinária [assessoria em]; assessoria consultoria e informação
em culinária; assessoria, consultoria e informação
em culinária - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em culinária - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
culinária - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em culinária; assessoria, consultoria e
informação técnica em serviço de alimentação [informação em]; assessoria, consultoria e
informação técnica em serviço de alimentação [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação técnica em serviço de alimentação [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação técnica em serviço de alimentação;
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre restaurante - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante; churrascaria [restaurante] - [informação
em]; churrascaria [restaurante] - [consultoria em];
churrascaria [restaurante] - [assessoria em];
churrascaria [restaurante];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905536924 13/11/2012
003
Tit.MANDAMENTUS PATRONUS COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15707141000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AVIVAMENTO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 educação religiosa; produção de
programas de rádio e televisão; rádio (programas de
entretenimento de -);
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 2.3.4; 2.3.23; 27.5.1,10
NCL(10) 25 botas *; calçados de madeira; calçados
em geral *; chinelos [pantufas]; sandálias; calçado
esportivo; chinelo [vestuário comum];
Procurador: ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA

No.905536959 13/11/2012
Tit.MISTER FIXE, LDA (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8836388
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Mister Fixe

No.905536983 13/11/2012
003
Tit.FLOR DO FOGO EPIFANIA COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15706918000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FLOR DO SOL

003

CFE(4) 1.15.21; 3.9.1; 9.3.1; 9.7.1
NCL(10) 44 assessoria, consultoria e informação
sobre cuidados médicos; estética [tratamento da
pele e cabelo]; estética facial e corporal; manicure e
pedicure; spa
[serviços médicos ou estéticos];
tratamento médico;
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.905536967 13/11/2012
Tit.TUMENAS & BONTEMPI SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14855037000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ODB ORDEM DOS DENTISTAS DO
BRASIL

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905536991 13/11/2012
Tit.BUENO E MONTOIA LTDA - ME (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13028984000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAÍSA

003

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905536940 13/11/2012
Tit.IGREJA PENTECOSTAL "DEUS E AMOR"
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43208040000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VOZ DA LIBERTAÇÃO

003

CFE(4) 26.2.7; 27.5.2
NCL(10) 44 odontologia; assessoria, consultoria e
informação odontológica; odontologia [cirurgiãodentista]; serviços prestados por entidades sindicais,
a saber, serviços médicos para os seus associados;
Procurador: CONE SUL ASS. EM PROP. IND. E
INTELECTUAL
No.905536975 13/11/2012
003
Tit.ROBERLEI DA SILVA MACHADO - ME. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10816693000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ABUZADA SHOES

CFE(4) 5.1.3; 27.5.1
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); cursos por correspondência;
educação (informações sobre -) [instrução] [assessoria em]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos; livros (publicação de -);
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos;
orientação [treinamento]; assessoria, consultoria e
informação ensino; curso de idioma; cursos livres
[ensino]; universidade [serviço de educação];
Procurador: CLÁUDIO SAMPAIO PORTELA
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No.905537017 13/11/2012
003
Tit.ALESSANDRA DOS SANTOS BRANDO - ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04648282000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: E E ESTILO EXCLUSIVO
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produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sacos e sacolas; comércio (através de
qualquer meio) de tapeçarias murais; comércio
(através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905537092 13/11/2012
Tit.JOSÉ LUIZ MANO RAMOS 58899839115
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17120919000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRACARNE

003

CFE(4) 1.1.1; 1.1.5; 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 25 botas *; calçados *; calçados em geral *;
sandálias; sapatos de praia; chinelo [vestuário
comum];
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.905537076 13/11/2012
003
Tit.ARK BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE UTENSÍLIOS E ARTIGOS DE BAZAR EM
GERAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12124596000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ArK Brasil

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
35
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação]; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
médicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de chapelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cutelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
louça de faiança; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de bengalas; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de carpetes e tapetes; comércio (através de
qualquer meio) de decorações para árvores de natal;
comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de escovas; comércio (através de qualquer meio) de
fotografias; comércio (através de qualquer meio) de
guarda-chuvas; comércio (através de qualquer meio)
de guarda-sóis; comércio (através de qualquer meio)
de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
de calcular; comércio (através de qualquer meio) de

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
boates; entretenimento; organização de bailes;
planejamento de festas; produção de shows; aluguel
de salão de festas para eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: C. MARCAS - MASCAS E PATENTES
LTDA.
No.905537130 13/11/2012
Tit.CVL CIRURGIA GERAL E
VIDEOLAPAROSCOPIA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03719536000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SALUTAR

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 açafrão [temperos]; aromáticas
(preparações -) para uso alimentar; carne (produtos
para amaciar -) para uso doméstico; condimentos;
conservar alimentos (sal para -); molhos
[condimentos]; produtos para dourar carnes [ham
glaze]; tempero [condimento]; temperos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905537114 13/11/2012
003
Tit.ENVELOPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
ESPECIAIS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10574479000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EP ENVELOPACK

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de matérias plásticas para embalagem;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de papel ou papelão; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905537122 13/11/2012
003
Tit.GUTEMBERG PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08875616000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SENSUAL EAZY

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica; centro médico;
enfermagem [médica]; hospitais; médica (serviços de
clínica-); saúde (serviços de -); serviços de clínica
médica; assessoria, consultoria e informação em
assistência médica, prestada por médicos e outros
especialistas da área médica; assessoria, consultoria
e informação médica; assessoria, consultoria e
informação na área médica; assessoria, consultoria
e informação no campo da saúde e da medicina;
assessoria, consultoria e informações sobre
medicina, assistência médica e odontológica;
cirurgias médicas [serviços médicos]; coleta, em
domicílio, de material para análise clínica
médica/veterinária; consultas médicas [serviços
médicos]; exame bacteriológico [análise clínica];
exame de seqüência genética; investigação de
paternidade [exame]; laboratório de análise clínica;
perícia médica; perícia médica/perito médico-legista;
serviços de raio-x; tratamento médico;
Procurador: DARCI ROSA DIAS DE CARVALHO
No.905537157 13/11/2012
Tit.PATRICIA LELIS DA SILVA 28159930828
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16786538000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MISTER MUSCLE SIDNEY SPORT
NUTRITION

003
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 demonstração de produtos - [informação
em]; demonstração de produtos - [consultoria em];
demonstração de produtos - [assessoria em];
demonstração de produtos; distribuição de amostras
- [informação em]; distribuição de amostras [consultoria em]; distribuição de amostras [assessoria em]; distribuição de amostras; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias dietéticas
para uso medicinal - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias dietéticas
para uso medicinal - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias dietéticas
para uso medicinal - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias dietéticas
para uso medicinal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905537165 13/11/2012
Tit.VANESSA PRETTO GUERRA - (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04799295000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BE FREE ENGLISH SCHOOL

CFE(4) 26.7.9
NCL(10) 41 serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, apresentação de
cursos, treinamentos, palestras e seminários;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905537203 13/11/2012
003
Tit.DINAMICA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA -ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09233055000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DINÂMICA ASSESSORIA CONTÁBIL

CFE(4) 26.1.18; 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 36 consultoria em seguros; informações
sobre seguros; seguros; seguros (consultoria em -);
seguros (corretagem de -); seguros (informações
sobre -); seguros de saúde; seguros de vida;
assessoria consultoria e informação técnica em
seguro; comercialização de seguro saúde;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 contabilidade - [informação em];
contabilidade - [consultoria em]; contabilidade [assessoria
em];
contabilidade;
assessoria,
consultoria e informação em contabilidade [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em contabilidade - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em contabilidade;
Procurador: MARCIO BENEDETTI

No.905537238 13/11/2012
003
Tit.GUTEMBERG PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08875616000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BE COOL

003

CFE(4) 26.11.21; 27.5.1
NCL(10) 41 ensino (serviços de -); assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação ensino; curso
de idioma - [informação em]; curso de idioma [consultoria em]; curso de idioma - [assessoria em];
curso de idioma;
Procurador: PAULO JOSÉ LUNKES
No.905537181 13/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS
ADOLESCENTES GESTANTES E IDOSOS DO
BAIRRO DE VILA PRAIANA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07496005000104
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: Ministério de Casais Uma só Carne

No.905537211 13/11/2012
003
Tit.ABM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05043530000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ABM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS CRECI
7130J

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
boates; entretenimento; organização de bailes;
planejamento de festas; produção de shows; aluguel
de salão de festas para eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: C. MARCAS - MASCAS E PATENTES
LTDA.
No.905537289 13/11/2012
003
Tit.CASA DO KI CHURRASCO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38696969000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KI CHURRASCO CARNES TEMPERADAS
& CIA.

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis - [consultoria em];
administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; corretagem * [informação em]; corretagem * - [consultoria em];
corretagem * - [assessoria em]; corretagem *;
corretores imobiliários - [informação em]; corretores
imobiliários - [consultoria em]; corretores imobiliários
- [assessoria em]; corretores imobiliários; imobiliários
(corretores -) - [informação em]; imobiliários
(corretores -) - [consultoria em]; imobiliários
(corretores -) - [assessoria em]; imobiliários
(corretores -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905537220 13/11/2012
003
Tit.ROCHANETOSEGUROS - CORRETORA E
CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11437477000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RN ROCHA NETO Corretora e Consultoria
de Seguros

CFE(4) 3.4.4; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: ALESSANDRA MARTINS ABDAO
CELESTINO DE ARAUJO
No.905537297 13/11/2012
003
Tit.L.A COMERCIO DE ACABAMENTOS PARA
CONSTRUCAO LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08044904000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIA SETE LOUÇAS METAIS
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOH MEDICAL

NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: EMERSON SALBEGO HOFART
No.905537343 13/11/2012
003
Tit.RGR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
- EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16826555000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WINE & CO.

CFE(4) 27.5.1,23
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de ventilação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana; comércio (através de qualquer meio) de
cabos e fios de metal comuns não elétricos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metal comum; comércio (através de qualquer meio)
de tubos metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção;
Procurador: LEILA KRAUSE SIGNORELLI
No.905537300 13/11/2012
003
Tit.ARK BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE UTENSÍLIOS E ARTIGOS DE BAZAR EM
GERAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12124596000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MI CASA

CFE(4) 7.1.24; 27.5.1
NCL(10)
35
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cutelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de porcelana; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de molduras; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias para uso em lavanderia; comércio
(através de qualquer meio) de tapeçarias murais;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905537319 13/11/2012
003
Tit.LOH ENTERPRISES IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13728699000152

CFE(4) 3.1.1; 27.5.1; 27.5.23,25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos dentários; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
médicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários; comércio
(através de qualquer meio) de artigos ortopédicos;
comércio (através de qualquer meio) de cera
dentária; comércio (através de qualquer meio) de
material de sutura; comércio (através de qualquer
meio) de material para obturações dentárias;
comércio (através de qualquer meio) de membros,
olhos ou dentes artificiais;
Procurador: DARCI ROSA DIAS DE CARVALHO
No.905537327 13/11/2012
003
Tit.POUSADA DO MARCÃO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10614507000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POUSADA DO MARCÃO

CFE(4) 10.3.4; 21.3.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 43 acomodações temporárias (aluguel de ); aluguel de acomodações temporárias; auto-serviço
(restaurantes de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
casas para turistas [alojamento]; colônia de férias
[alojamento];
hotéis;
pensões
[alojamento];
restaurantes de auto-serviço; camping [provimento
de acomodações];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905537335 13/11/2012
Tit.GATA JEANS CONFECÇÕES E
PARTICIPAÇÕES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14369800000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: METAL JEANS

CFE(4) 27.5.1

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 33 aguardente destilada de vinho ou de
suco de frutas; extratos de fruta [alcoólicos]; licores;
menta (licores de -); vinho; bebida fermentada
alcoólica; vinho de fruta;
Procurador: CELSO DE CARVALHO MELLO
No.905537360 13/11/2012
003
Tit.COINSTEL INSTALAÇÕES LÉTRICAS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88196068000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COINSTEL COMÉRCIO E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 37 alvenaria (serviços de -); arcondicionado (instalação e reparo de aparelhos de ); construção *; consultoria na área de construção
civil; elevadores (instalação e reparo de -); instalação
e reparo de alarme antifurto; instalação e reparo de
alarmes de incêndio; instalação e reparo de
aparelhos elétricos; instalação e reparo de
elevadores; instalação e reparo de equipamentos de
aquecimento; instalação e reparo de equipamentos
de refrigeração; instalação e reparo de fornos;
instalação, manutenção e reparo de máquinas;
instalação, manutenção e reparo de máquinas e
equipamentos de escritório; pavimentação de rua;
serviços de isolamento para edificações; supervisão
de trabalhos de construção civil; supressão de
interferência em aparelhos elétricos; telefones
(instalação e reparo-); assessoria, consultoria e
informação
em
supervisão
de
construção;
assessoria, consultoria e informações sobre
montagem/construção
de
estrutura
predial;
automação industrial [instalação e manutenção de
máquinas]; cabo telefônico [instalação de -];
calefação (instalação, reparo e manutenção de
equipamentos de - ); construção e reparação de
obra
civil;
construtor
(serviços
de
-);
impermeabilização em obra civil; instalação e
conserto de ar condicionado, inclusive de veículo;
instalação e conserto de rádio-comunicação;
instalação, manutenção e conserto de computador
[hardware]; instalação, manutenção e reparo de
estrutura de letreiro e de painel elétrico e eletrônico,
inclusive de veículo; manutenção de equipamentos
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elétricos; pavimentação de estrada; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou]; serviços
de
sinalização
[instalação,
manutenção
e
construção];
Procurador: ERNESTO LUIZ HOLDERBAUM
No.905537386 13/11/2012
003
Tit.RALF RODRIGO MARCINEIRO ESMERALDINO
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04121125665
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MISTER TERRA BRASIL

CFE(4) 1.5.1; 24.9.5; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 organização de bailes; organização de
concursos de beleza; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; planejamento de
festas; produção de filmes, exceto para fins de
publicidade; produção de shows; produção de
vídeos; agência de modelos para artistas (modelos
vivos); agência fotográfica; agente artístico; literário
e cultural [promotor de evento]; cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -); decoração de festa,
cerimonial e outros eventos; desfile de moda
somente para entretenimento;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.

NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905537424 13/11/2012
Tit.J C G SILVA RESTAURANTE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10311644000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Osteria 7 Capitões

003

CFE(4) 18.3.2; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
restaurantes;
Procurador: ARGEMIRO MATIAS DE OLIVEIRA
No.905537432 13/11/2012
003
Tit.S.P. BONÉS PROMOCIONAIS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04927214000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: A RUA É NÓIZ

roupa íntima; roupa para ginástica; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de imitação couro; roupões
de banho; saias; saias-calças; sungas; suspensórios;
ternos; toucas de banho; toucas de natação; trajes;
túnicas; uniformes; vestuário *; viseiras; bermuda
para prática de esporte; biquíni; camisola;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905537459 13/11/2012
Tit.E. DE S. TERRA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04242180000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DACOSTA

003

CFE(4) 5.7.6; 7.1.9; 26.11.12; 27.5.1
NCL(10) 30 amendoins (confeitos de -); caramelos
[doces]; doces*; amendoim doce; pasta de
amendoim; rapadura [açúcar mascavo, em forma de
pequeno tijolo]; suspiro;
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.905537483 13/11/2012
003
Tit.FRANCISCO AFONSO DA COSTA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24334591000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPERMERCADO MAÍSA

No.905537408 13/11/2012
003
Tit.JOSÉ MENDES DOS SANTOS JÚNIOR (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87710145515
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Banda Plurais

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 bonés; camisetas; chapéus, bonés etc;
gorros; vestuário *; chinelo [vestuário comum];
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 29.1.11,15
NCL(10) 41 banda de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.

música

[serviços

de

No.905537440 13/11/2012
Tit.BRIDGE BUSINESS EIRELI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01858702000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STAR UP

003

No.905537416 13/11/2012
003
Tit.NIFA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14994043000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FLOR DE JU

CFE(4) 5.5.20; 27.5.1

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1,8
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; banho
(calções de -); banho (roupas de -); bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; cachecóis; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisas;
camisetas; capuzes [vestuário]; casacos [vestuário];
cintos [vestuário]; coletes; confeccionado (vestuário ); corpete; faixas [vestuário]; jaquetas; jérseis
[vestuário]; luvas [vestuário]; macacões; malhas
[vestuário]; meias; parcas; pijamas; roupa de baixo;

CFE(4) 26.4.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta;
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para bebês;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
[lâminas] de barbear; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de aquecimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
cozimento; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de distribuição de água; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de instalações sanitárias; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de produção de vapor;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de refrigeração; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de secagem; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de chapelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
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comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para fumantes; comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de
armarinho]; comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes; comércio (através de qualquer
meio) de cartas de baralho; comércio (através de
qualquer meio) de chicotes, arreios e artigos de
selaria; comércio (através de qualquer meio) de
colchetes e ilhoses [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de cordas e fios;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;
comércio (através de qualquer meio) de couro;
comércio (através de qualquer meio) de decorações
para árvores de natal; comércio (através de qualquer
meio) de dentifrícios; comércio (através de qualquer
meio) de desinfetantes; comércio (através de
qualquer meio) de emplastros; comércio (através de
qualquer meio) de escovas; comércio (através de
qualquer meio) de espelhos; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais;
comércio (através de qualquer meio) de fogos de
artifício; comércio (através de qualquer meio) de
fósforos; comércio (através de qualquer meio) de
gelo; comércio (através de qualquer meio) de
graxas; comércio (através de qualquer meio) de
guarda-chuvas; comércio (através de qualquer meio)
de guarda-sóis; comércio (através de qualquer meio)
de imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de loções para os
cabelos; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas de calcular; comércio
(através de qualquer meio) de materiais para
artistas; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de material de limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de matérias tintoriais; comércio
(através de qualquer meio) de óleos essenciais;
comércio (através de qualquer meio) de palha de
aço; comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
pentes e esponjas; comércio (através de qualquer
meio) de pincéis; comércio (através de qualquer
meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar; comércio (através de
qualquer meio) de produtos abrasivos para limpeza;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sabões; comércio (através de qualquer meio) de
sacos e sacolas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de sementes, plantas e flores naturais;
comércio (através de qualquer meio) de tabaco;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; comércio
(através de qualquer meio) de velas; comércio
(através de qualquer meio) de velas e pavios para
iluminação;
Procurador: DARCI ROSA DIAS DE CARVALHO
No.905537491 13/11/2012
003
Tit.RALF RODRIGO MARCINEIRO ESMERALDINO
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04121125665
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MISTER SEA BRASIL
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CFE(4) 1.5.1; 24.9.5; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 organização de bailes; organização de
concursos de beleza; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; planejamento de
festas; produção de filmes, exceto para fins de
publicidade; produção de shows; produção de
vídeos; agência de modelos para artistas (modelos
vivos); agência fotográfica; agente artístico; literário
e cultural [promotor de evento]; cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -); decoração de festa,
cerimonial e outros eventos; desfile de moda
somente para entretenimento;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905537505 13/11/2012
003
Tit.SINDICATO DOS HOSPITAIS E
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
(BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15555329000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SINDHESUL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 assessoria, consultoria e informação
sobre serviços legais no campo das leis de
privacidade e segurança, normas e regulamentos [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre serviços legais no campo das leis
de privacidade e segurança, normas e regulamentos
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre serviços legais no campo das leis
de privacidade e segurança, normas e regulamentos
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre serviços legais no campo das leis
de privacidade e segurança, normas e regulamentos;
assessoria, consultoria e informações sobre
segurança no trabalho - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre segurança no
trabalho - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre segurança no trabalho [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre segurança no trabalho;
representação e defesa de causas de caráter social,
defesa dos direitos humanos, defesa do meio
ambiente, defesa das minorias étnicas perante
órgãos da administração pública ou diante da
opinião pública - [informação em]; representação e
defesa de causas de caráter social, defesa dos
direitos humanos, defesa do meio ambiente, defesa
das minorias étnicas perante órgãos da
administração pública ou diante da opinião pública [consultoria em]; representação e defesa de causas
de caráter social, defesa dos direitos humanos,
defesa do meio ambiente, defesa das minorias
étnicas perante órgãos da administração pública ou
diante da opinião pública - [assessoria em];
representação e defesa de causas de caráter social,
defesa dos direitos humanos, defesa do meio

ambiente, defesa das minorias étnicas perante
órgãos da administração pública ou diante da
opinião
pública;
representação
jurídica
de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos - [informação em];
representação jurídica de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos [consultoria em]; representação jurídica de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos - [assessoria em];
representação jurídica de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos;
representação, diante da administração pública ou
de entidades privadas, de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos [informação em]; representação, diante da
administração pública ou de entidades privadas, de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos - [consultoria em];
representação, diante da administração pública ou
de entidades privadas, de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos [assessoria
em];
representação,
diante
da
administração pública ou de entidades privadas, de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
assistência jurídica aos associados - [informação
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, assistência jurídica aos associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
representação diante da administração pública ou de
entidades privadas. - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, representação diante da administração
pública ou de entidades privadas. - [consultoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, representação diante da
administração pública ou de entidades privadas. [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
diante da administração pública ou de entidades
privadas.;
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.905537513 13/11/2012
003
Tit.ONYX CONSTRUCAO E INCORPORACAO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10384637000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECNOBENS

CFE(4) 7.1.24; 27.5.1
NCL(10)
35
administração
comercial
do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
assessoria em gestão comercial ou industrial;
assessoria em gestão de negócios; comercial ou
industrial (assessoria em gestão -); compras para
terceiros (serviços de -) [compra de produtos e
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talher, exceto estojo para faqueiro; vasilhame;
xícara;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

serviços para outras empresas]; apoio administrativo
e secretariado; assessoria, consultoria e informação
em gestão de negócios para companhias industriais
ou comerciais; franchising (venda e licenciamento de
-), tratando-se de administração de negócios em
franchising; franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração de ne; organização e administração
de empresa;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905537521 13/11/2012
Tit.JAÍLSON JOSE PACIFICO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88818500953
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A GRANDE EVANGÉLICA

003

No.905537564 13/11/2012
Tit.A MARTINS DOCES - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17120847000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VALDETE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 drogaria [comércio]; farmácia [comércio
de produtos farmacêuticos];
Procurador: ROBERTO M C FREIRE MARCAS E
PATENTES LTDA.
No.905537548 13/11/2012
003
Tit.ARK BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE UTENSÍLIOS E ARTIGOS DE BAZAR EM
GERAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12124596000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: mi casa

CFE(4) 1.5.4; 27.5.1
NCL(10) 35 demonstração de produtos; distribuição
de amostras; marketing; pesquisa de dados em
arquivos de computador [para terceiros]; pesquisa de
marketing; processamento administrativo de pedidos
de compra; publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade por catálogos de vendas;
serviços de telemarketing; comércio (através de
qualquer meio) de adesivos para papelaria ou para
uso doméstico - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de adesivos para papelaria ou
para uso doméstico; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de ensino;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para o registro, a transmissão e a reprodução de
som ou imagens; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de chapelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
encadernação; comércio (através de qualquer meio)
de bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
couro; comércio (através de qualquer meio) de fios e
fibras para uso têxtil; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos musicais; comércio (através
de qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de material de instrução
e de ensino; comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
óleos essenciais; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos
têxteis;
distribuição
de
brindes;
telemarketing;
Procurador: LUIZ CARLOS KETTZ BRAGA
No.905537530 13/11/2012
003
Tit.FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO RIO DE
JANEIRO LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15778056000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FARMÁCIA T FARMÁCIA DO
TRABALHADOR RJ

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 bolos; bombons; chocolate; confeitos;
confeitos *; doces [confeitos]; doces*; gomas de
mascar; pudins; waffles; brigadeiro, cajuzinho e
quindim; quindim, brigadeiro e cajuzinho;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905537572 13/11/2012
Tit.GATA JEANS CONFECÇÕES E
PARTICIPAÇÕES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14369800000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: METAL JEANS

CFE(4) 7.1.24; 27.5.1
NCL(10) 21 abridores de garrafas; açucareiros;
adornos para centros de mesa; alho (espremedores
de -) [utensílio para cozinha]; apagadores de velas;
apanha-migalhas; argolas para guardanapos; bacias
[recipientes]; bacias [tigelas]; baixelas [serviços] para
licores; baldes; baldes para gelo; bandejas; bases
para pratos [utensílios de mesa]; batedeiras
[coqueteleiras]; bateria de cozinha; caçarolas; caixas
de bombons; caixas de vidro; canecas; cestas para
pão; chaleiras; colheres para misturar [utensílios de
cozinha]; concha [acessórios de mesa]; copos;
copos para beber; coqueteleiras; cubos de gelo
(formas para -); descansos de talheres para mesa;
enfeites de porcelana; escovas *; formas para bolos;
frigideiras; jarras de vidro; lixeiras; louças; luvas para
uso doméstico; necessaires ou frasqueiras
equipadas com artigos de toalete; paliteiros; passar
roupa (tábuas para -); pauzinhos para comida
oriental; pauzinhos para mexer coquetéis; peneiras
[utensílios domésticos]; porcelanas; porta-sabonetes;
porta-toalha para mesa; potes; pratos; provadores
de vinho [pipetas]; queijeira (redomas para -);
recipientes para cozinha ou uso doméstico; sacarolhas; tábuas para pão; taças; toalhas (trilhos e
argolas para pendurar -); utensílios para cosméticos;
utensílios para cozinha; utensílios para mesa;
utensílios para toalete; varais de roupa; vasos;
vassouras; vidro (tigelas de -); vidro pintado; vidros
[recipientes]; almotolia [pequeno vaso de folha, de
feitio cônico, para azeite e outros líquidos,
principalmente oleosos]; balde para bebida;
biscoiteira; bule de chá; caixa protetora [estojo] para
caixa de sabão em pó; cálice; cesta de café da
manhã [vazia]; cesta de natal [vazia]; cesta de vime
para pão; colheres, garfos, escumadeiras, conchas
[utensílios de cozinha], exceto parte de faqueiro;
compoteira; cuia para chimarrão [recipiente];
cumbuca de gelo; descanso para panela, exceto de
papel ou tecido; descanso para prato, exceto de
papel ou tecido; descaroçador de azeitona; elo para
guardanapo; escova usada na limpeza doméstica;
garrafas para água; pano emborrachado para
limpeza; pegador de azeitona; porta-retrato; porta-

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 anáguas; artigos de malha [vestuário];
bermudas; blazers [vestuário]; bonés; cachecóis;
calças; calças compridas; camisas; camisetas;
capotes; capuzes [vestuário]; casacos [vestuário];
coletes; combinação [roupa íntima]; combinações
[vestuário]; confeccionado (vestuário -); corpete;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); gabardines [vestuário];
jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário];
leggings [calças]; lenços de pescoço; lingerie (fr.);
macacões; malhas [vestuário]; parcas; penhoar;
pijamas; ponchos; pulôveres; robe; roupa de baixo;
roupa íntima; roupa para ginástica; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de imitação couro; saias;
saias-calças; sáris; sobretudos [vestuário]; suéteres;
sungas; ternos; togas; trajes; trajes de banho;
túnicas; uniformes; vestuário *; batina; beca;
bermuda para prática de esporte; biquíni; camisola;
canga; farda; jaleco; maiô; spencer;
Procurador: EMERSON SALBEGO HOFART
No.905537580 13/11/2012
003
Tit.SINDICATO DOS HOSPITAIS E
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
(BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15555329000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SINDHESUL
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios [informação em]; assessoria em gestão de negócios
- [consultoria em]; assessoria em gestão de negócios
- [assessoria em]; assessoria em gestão de
negócios; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [informação
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [consultoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [assessoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados.; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios - [informação em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
administração de convênios de benefícios [consultoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, administração de convênios de
benefícios - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios;
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.905537599 13/11/2012
003
Tit.EXSUBERANCE CABELEIREIROS LTDA - ME.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16877984000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXSUBERANCE CABELO & ESTÉTICA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 beleza (salões de -); cabeleireiro (salões
de -); barbeiro (serviços de - ); estética [tratamento
da pele e cabelo];
Procurador: ROBERTO M C FREIRE MARCAS E
PATENTES LTDA.
No.905537629 13/11/2012
Tit.TCNB - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
IMOBILIARIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17005640000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TCNB IMOBI

003

CFE(4) 7.1.24; 26.2.5; 27.5.1
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial; agências imobiliárias; aluguel (serviços de
cobrança de -); aluguel de apartamentos; aluguel de
escritórios [imóveis]; apartamentos (aluguel de -);
arrendamento de fazendas; arrendamento de
imóveis; avaliação imobiliária; cobrança de aluguel
(serviços de -); corretagem *; corretores imobiliários;
imobiliária (avaliação -); imobiliárias (agências -);
imobiliários (corretores -); imóveis (administração de
-); imóveis (arrendamento de -); locação de
apartamentos (agências imobiliárias de -); aluguel de
loja [imóvel]; assessoria, consultoria e informação
em administração de patrimônio; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
comércio de imóveis; imóveis [compra e venda de -];
incorporação de imóvel; loteamento imobiliário;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905537645 13/11/2012
003
Tit.TCNB - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PESADOS
DE CONCRETO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14621525000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TCNB STRUT

CFE(4) 7.1.24; 26.2.5; 27.5.1
NCL(10) 19 aglutinantes para conservação de
estradas; água (encanamentos não metálicos de -);
água (válvulas para encanamentos de -), não
metálicos ou plásticos; alabastro; alabastro (vidro de
-); alçapões (tampas não metálicas para -); alcatrão;
alcatroadas (tiras -), para construção; alto-fornos
(cimento para -); amarração de embarcações (cais
flutuantes não metálicos para -); amianto
(argamassa de -); andaimes não metálicos; anúncios
(suportes não metálicos para afixação de -); aquários
[estruturas]; ardósia; ardósia (pó de -); ardósias para
telhados; areia [exceto areia para fundição]; areia
argentífera; areia para aquários; arenito (tubos para ); arenito para construção; argamassa; argamassa
para construção; argentífera (areia -); argila *; argila
refratária; arte (objetos de -) de pedra, concreto ou
mármore; asfalto; asfalto (pavimentos de -); assoalho
(tacos para -); assoalhos em parquetes; aviários não
metálicos [estruturas]; azulejos não metálicos para
construção;
bagaços
de
cana-de-açúcar
(aglomerados de -) [material de construção]; balastro
[brita de escória]; balaústres; balizas não luminosas
e não metálicas; banheiras para aves [estruturas não
metálicas]; barracas; barro para tijolos; betumado
(papelão -); betume; betuminosos (produtos -) para
construção; bicicletários não metálicos; blocos não
metálicos para pavimentação; bustos de pedra,
concreto ou mármore; cabines de banho não
metálicas; cabines telefônicas, não metálicas;
caibros [carpintaria]; caibros para telhados; cais
flutuantes não metálicos para amarração de

embarcações; caixa para construção debaixo
d'água; caixas de correspondência, de alvenaria;
caixilhos não metálicos para construção; caixilhos
para estufas, não metálicos; cal; calcária (pedra -);
calcário argiloso; calha (canos não metálicos para -);
calhas não metálicas; calhas não metálicas para
construção; câmaras mortuárias, não metálicas
[sepultamento]; canos não metálicos para calha;
canos para drenagem, não metálicos; canos rígidos
não
metálicos
[construção];
caramanchões
[estruturas];
casas
pré-fabricadas;
cascalho;
cerâmica (matérias-primas para -); cercaduras não
metálicas para túmulos; cercas de paliçadas, não
metálicas; cercas não metálicas; cercas não
metálicas para segurança em estradas; chaminés
(chapéus de -), não metálicos; chaminés (proteção
para -) não metálica; chaminés (tubos de -), não
metálicos; chaminés não metálicas; chamota [argila
cerâmica refratária]; cimento (placas de -); cimento
(postes de -); cimento (revestimentos de -) à prova
de fogo; cimento *; cimento de amianto
[fibrocimento]; coberturas não metálicas para
construção; cofragens não metálicas para concreto;
compensados de madeira; concreto; concreto
(cofragens não metálicas para -); concreto
(elementos de -) para construção; condutos forçados
[não metálicos]; construção (madeira para -);
construção (materiais de -), não metálicos;
construção (painéis não metálicos para -);
construção (papel de -); construção (papelão para -);
construção (revestimentos não metálicos para -);
construção (vidro de -); construções não metálicas;
construções transportáveis não metálicas; cornijas
(molduras não metálicas para -); cornijas não
metálicas; cortiça aglomerada; cristal de rocha;
degraus não metálicos para escadas; divisórias não
metálicas; dormentes não metálicos para estradas
de ferro; drenagem (canos para -), não metálicos;
dutos não metálicos para instalações de ventilação e
ar condicionado; embarcações (cais flutuantes não
metálicos para amarração de -); encanamentos não
metálicos de água; escadas não metálicas; escoras
não metálicas; escórias (pedras de -); escórias
[materiais de construção]; esquadrias para portas,
não metálicas; estábulos; estaca-pranchas não
metálicas; estacas não metálicas; estacas não
metálicas para amarração; estátuas de pedra,
concreto ou mármore; estatuetas de pedra, concreto
ou mármore; estelas funerárias não metálicas;
estradas (folhas e placas de material sintético para
marcação de -); estradas (granulados de vidro para
marcação de -); estradas de ferro (dormentes não
metálicos para -); estradas de ferro (travessas não
metálicas para -); estruturas não metálicas para
construção; estufas (caixilhos para -), não metálicos;
estufas transportáveis não metálicas; estuque
[gesso] *; feiras (barracas de -); feltro para
construção; foguetes (rampas não metálicas para
lançamento de -); folhas de madeira compensada;
forçados (condutos -) [não metálicos]; fornalhas
(cimento para -); forros [revestimentos] não
metálicos para construção; fundição (moldes não
metálicos para -); galinheiros não metálicos; gelosias
[venezianas] não metálicas; geotêxteis; gesso
[gipsita]; giz bruto; grade [treliça] não metálica;
granito; hulha (alcatrão de -); janelas (caixilhos para ), não metálicos; janelas de batente, não metálicas;
janelas não metálicas; junco para construção;
ladrilhagem (aglutinantes para -); ladrilhos não
metálicos para construção; lajes lustrosas; lajes não
metálicas; lajes tumulares [lápides]; lambris
[madeira]; lambris não metálicos; lápides [pedras
funerárias]; lápides não metálicas para túmulos;
linhas de transmissão de energia elétrica (postes
não metálicos para -); lintéis não metálicos; lustrosas
(lajes -); lustrosos (pavimentos -); macadame;
madeira (papelão de pasta de -), para construções;
madeira (pavimentos de -); madeira compensada
(folhas de -); madeira manufaturada; madeira
moldável; madeira para compensados; madeira para
construção; madeira para fabricação de utensílios
domésticos; madeira semitrabalhada; madeira
serrada; magnésia (cimento de -); marga calcária;
mármore; marquises não metálicas para construção;
mastros [postes] não metálicos; materiais de
construção refratários, não metálicos; materiais de
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construção, não metálicos; materiais de reforço não
metálicos para construção; moldável (madeira -);
molduras não metálicas para construção; molduras
não metálicas para cornijas; molduras para portas,
não metálicas; monumentos funerários
não
metálicos; monumentos, não metálicos; mosaicos
para construção; mosquiteiros não metálicos;
mosquiteiros não metálicos; oleiro (argila de -);
olivina para construção; painéis não metálicos para
construção; painéis sinalizadores não mecânicos,
não luminosos e não metálicos; paliçadas não
metálicas; papel de construção; papelão para
construção; parapeitos de lareira; parquete (tacos de
assoalho em -); parquetes (assoalhos em -);
pavimentos lustrosos; pedra; pedra artificial; pedra
calcária; pedras de construção; pedras de escórias;
pedras refratárias; pérgulas [construções não
metálicas]; persianas de exterior, não metálicas ou
têxteis; piche [breu]; pintura à pistola (cabines não
metálicas para -); piscinas [estruturas não metálicas];
pisos não metálicos; pisos não metálicos para
construção; placas comemorativas, não metálicas;
placas de cimento; placas não metálicas para
túmulos; plataformas pré-fabricadas não metálicas;
pocilgas; poleiros; pórfiros [rochas]; portais não
metálicos; portas (painéis não metálicos para -);
portas não metálicas *; portas sanfonadas não
metálicas; postes não metálicos; postes não
metálicos para linhas de transmissão de energia
elétrica; postes telegráficos não metálicos; pranchas
[madeira para construção]; pranchas não metálicas
para saltos; prolongamentos não metálicos de
chaminés; purgadores [válvula de drenagem] não
metálicos ou plásticos; quartzo; ramificação (canos
não metálicos de -); refratários (materiais de
construção - ), não metálicos; reservatórios de
alvenaria; revestimento de ruas (materiais para -);
revestimentos
[materiais
de
construção];
revestimentos
betuminosos
para
telhados;
revestimentos de cimento à prova de fogo;
revestimentos de madeira; revestimentos não
metálicos para construção; revestimentos não
metálicos para paredes e muros; revestimentos não
metálicos para paredes, para construção; ringues de
patinação [estruturas não metálicas]; ripas de
telhado; ripas não metálicas; ruas (materiais para
construção e revestimento de -); sarjeta, não
metálica;
seixos
para
aquários;
sepulturas
(cercaduras não metálicas para -); sílica [quartzo];
silos não metálicos; sinais para estradas, não
luminosos, não mecânicos e não metálicos;
sinalização não luminosa, não mecânica e não
metálica; soleiras não metálicas; suportes não
metálicos para afixação de anúncios; tábuas; tábuas
de assoalho; tábuas para passagem, não-metálicas;
tacos de assoalho em parquete; tacos para
assoalho; tapume de vinil; telefônicas (cabines -),
não metálicas; telhado, não metálico, contendo
células solares; telhados (algerozes não metálicos
para -); telhados (caibros para -); telhados
(coberturas não metálicas para -); telhados não
metálicos; telhas não metálicas; terracota; tetos não
metálicos; tijolos; tijolos (aglutinantes para -); tijolos
(barro para -); trabalhos de pedra; traves [vigas] não
metálicas; traves não metálicas; travessas não
metálicas para estradas de ferro; treliças não
metálicas; tufo [calcário]; túmulos (cercaduras não
metálicas para -); túmulos não metálicos; venezianas
não metálicas; vidraças [exceto vidros para janelas
de automóveis]; vidraças para construção; vidro
(granulados de -) para marcação de estradas; vidro
de alabastro; vidro de construção; vidro de
segurança; vidro isolante [construção]; vidros para
construção [vidraças]; vigamentos não metálicos
para construção; vigas de suporte não metálicas
[partes de escadas]; vigas não metálicas; vitrais;
xilólito; xistos; abrigo pré-fabricado não metálico;
adobe [tijolo seco ao sol]; aduela [ombreira de porta];
alcatrão de hulha (coal tar); alcatrão em bruto de
origem vegetal (material de pavimentação); alcatrão
esteárico para construção; alizar de janela de
madeira; aquário [estrutura do tipo tanque]; areia;
areia monazítica para construção; argamassa de
amianto; argila para construção; armação de treliça
[sistema de vigas cruzadas empregado no
travejamento das pontes]; arquibancada; artigo para
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instalação hidráulica; balcão [varanda ou sacada];
banca de jornal não metálica; banco de cimento ou
concreto; banheiro público [cabine]; barraca de feira;
barracas para venda de alimentos, não metálicas;
barreira rodoviária, exceto de metal; basalto;
basculante não metálico; bóia para caixa d'água;
breu [pavimentação]; caibro para construção; cais
não metálico de embarque; caixa d'água
[reservatório para abastecimento]; caixão não
metálico para construção sub-aquática; caixilho de
madeira; caixilho para janela de correr, exceto de
metal; calcário; caldeira [estrutura]; cano de cimento
ou faiança; carpete de madeira; casa pré-fabricada,
exceto de metal; casa transportável, exceto de
metal; cavalete ou suporte não metálico desmontável
para banheira; cimento armado; cimento de altoforno; cimento de pouzzolane; cobertura para parede
e assoalho; concreto armado; cré para construção
[calcário, argila]; cumeeira de telhado não metálica;
deque não metálico para piscina; dreno para
construção; duto para água, gás ou ar comprimido
[metálico]; duto para água, gás ou ar comprimido
[não metálicos]; edificação não metálica; esquadria
não metálica; esticador [mourão]; fasquia de madeira
[pedaço de madeira comprido e estreito; ripa]; fibra
sintética para concreto; florão; guichê; jaú não
metálico [andaime]; lã de madeira; lajota; lâmina de
madeira; manilha; mesa de cimento ou concreto;
mosquiteiro [tela não metálica contra insetos
colocada em janelas e/ou portas]; mourão; móvel em
cimento ou concreto; papel ou papelão alcatroado
para telhado; parede divisória não metálica
substituível; pilastra não metálica para construção;
placa identificadora de logradouro público não
metálica; placas e cavaletes de plástico usados para
sinalização de pedestres; prateleira [construção];
quadro de janela e porta; quiosques de plástico e
fibras usados para exposições e coberturas; ralo não
metálico; ringue de estrutura não metálica; roseta de
estuque; sanca; sarjeta [escoadouro]; sarrafo de
madeira; tábua de madeira; tela não metálica; tela
protetora para piscina; tela protetora para varanda;
telha de amianto; tira alcatroada para construção;
tira de madeira; tora de madeira; tubo de plástico pvc
[tubos não metálicos para instalações de água ou
esgoto]; venezianas não metálicas para exteriores;
vidro para janela de dupla camada para isolamento
térmico e acústico;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905537661 13/11/2012
Tit.TONIOLO E JUSTO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05683070000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EXPERIENTES

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; produção de filmes
publicitários; propaganda; publicação de textos
publicitários; publicidade; publicidade on-line em
rede
de
computadores;
sistematização
de
informações em bancos de dados de computador;
textos publicitários (publicação de -); venda de
assinaturas de serviços de telecomunicações para
terceiros; administração comercial; administração
comercial de shopping center; publicidade por
qualquer meio; serviços de processamento de dados
[compilação em banco de dados];
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905537688 13/11/2012
003
Tit.MICROTEX TECIDOS - EIRELLI - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01968755000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TECIDOS MICROTEX

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 24 material têxtil; tecidos *; tecidos para uso
têxtil;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905537700 13/11/2012
Tit.NATÁLIA REZENDE AYRES (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06974226667
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Harmoniza Estética

003

CFE(4) 16.3.13; 27.5.1
NCL(10) 16 revistas [periódicos];
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905537670 13/11/2012
Tit.GRUPO CLASSE CONTABIL EPP (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17026977000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING CLASSE CONTÁBIL

003

CFE(4) 27.1.1
NCL(10) 44 assistência médica; centro médico;
cirurgia plástica; fisioterapia; fisioterapia; massagem;
médica (serviços de clínica-); plástica (cirurgia -);
saúde (serviços de -); serviços de clínica médica;
serviços de saúde em spa; análise e prognóstico
nutricional; assessoria, consultoria e informação em
assistência médica, prestada por médicos e outros
especialistas da área médica; assessoria, consultoria
e informação em estética pessoal [tratamento de
pele e cabelo]; assessoria, consultoria e informação
em massagem; assessoria, consultoria e informação
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em nutrição; assessoria, consultoria e informação
médica; assessoria, consultoria e informação na
área médica; assessoria, consultoria e informação
no campo da saúde e da medicina; assessoria,
consultoria e informação sobre beleza; assessoria,
consultoria e informação sobre cuidados médicos;
bronzeamento artificial; cirurgias médicas [serviços
médicos]; consultas médicas [serviços médicos];
depilação; estética [tratamento da pele e cabelo];
estética facial e corporal; nutricionista [serviço de -];
orientação nutricional; spa [serviços médicos ou
estéticos]; tratamento médico;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
tecidos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905537750 13/11/2012
Tit.TCNB - MANUTENCAO COMERCIAL E
RESIDENCIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14427987000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TCNB CONDO

003

No.905537769 13/11/2012
Tit.DM LOCACOES DE MOVEIS LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14022212000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: D´marks Locações Home

No.905537718 13/11/2012
003
Tit.BIKE VIP CLUB & TURISMO LTDA - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17022885000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIKE VIP CLUB

CFE(4) 4.5.5; 27.5.1
NCL(10) 39 aluguel de veículos; visitas turísticas;
agência de viagem, exceto reserva de hotel;
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo; guia de turismo;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905537734 13/11/2012
Tit.WEDGE CALÇADOS LTDA ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00218308000108
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 3.5.19
NCL(10) 25 botas *; botinas; calçados *; calçados
em geral *; chinelos [pantufas]; sandálias; sapatos
(gáspeas para -); sapatos (viras para -); sapatos de
futebol; sapatos de praia; chinelo [vestuário comum];
chuteira;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905537742 13/11/2012
003
Tit.MICROTEX TECIDOS - EIRELLI - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01968755000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECIDOS MICROTEX

reparação em colocação de calha; construção e
reparação em colocação de cerca de arame;
construção e reparação em colocação de piso;
construtor
(serviços
de
-);
dedetização;
desentupimento e limpeza de cano e tubulação;
desinfecção e limpeza de piscina; impermeabilização
em obra civil; instalação e conserto de telefone;
instalação, manutenção e conserto de computador
[hardware];
lavanderia;
limpeza,
reparo,
e
manutenção de rede de esgoto; pedreiro [serviços
de - ];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 14.5.1; 26.2.5; 27.5.1
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
aluguel de equipamentos de limpeza; aluguel de
escavadeiras; aluguel de guindaste; aluguel de
máquinas para varrer ruas; alvenaria (serviços de -);
animais nocivos (exterminação de -) exceto para
agricultura; ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -); assentamento de tijolos; cobertura
de telhado (serviços de -); colocação de papel de
parede; computadores (instalação, manutenção e
reparo de -); conserto de bomba; construção
(informação sobre -); construção *; construção civil
(supervisão de trabalhos de -); consultoria na área
de construção civil; desinfecção; desratização;
edificações (impermeabilização de -); edifícações
(limpeza de fachada de -); edifícios (limpeza de
interiores de -); encanamento (serviços de -);
envernizamento; equipamento de construção
(aluguel de -); escavadeiras (aluguel de -);
exterminação de animais nocivos, exceto para
agricultura; fechaduras de segurança (reparo de -);
impermeabilização de edificações; informação sobre
construção; informação sobre reparos; instalação de
equipamentos de cozinha; instalação de portas e
janelas; instalação e reparo de alarme antifurto;
instalação e reparo de alarmes de incêndio;
instalação e reparo de aparelhos elétricos; instalação
e reparo de dispositivos de irrigação; instalação e
reparo de equipamentos de aquecimento; instalação
e reparo de equipamentos de refrigeração;
isolamento (serviços de -) para edificações; janelas
(instalação de portas e - ); lavagem; lavagem a seco;
lavagem de roupa; limpeza de chaminé; limpeza de
fachada de edificações; limpeza de interiores de
edifícios; limpeza de janelas; manutenção de
piscinas; marcenaria [reparo]; papel de parede
(colocação de-); passar roupa a ferro; passar roupa
a vapor; pintura, de interior e de exterior; piscinas
(manutenção de - ); portas e janelas (instalação de ); reboco (serviços de -); reparos (informação sobre ); roupa (passar -) a ferro; serviços de carpintaria;
supervisão de trabalhos de construção civil; aluguel
de máquina para limpeza; aplicação de tinta e
impermeabilizante;
assessoria,
consultoria
e
informação em dedetização; assessoria, consultoria
e informação em manutenção de instalações de
esgoto; assessoria, consultoria e informação em
reparo e manutenção de utensílios domésticos;
assessoria, consultoria e informação em serviços de
revestimentos; assessoria, consultoria e informação
em
supervisão
de
construção;
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura
predial;
assistência técnica e manutenção de computador
[hardware]; assistência técnica, consultoria e
informação sobre filtros para piscina; bombeiro
hidráulico (serviços de - ); cabo telefônico [instalação
de -]; calafetagem; colocação de piso e pedra;
construção e reparação de obra civil; construção e
reparação em colocação de alvenaria; construção e

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 aluguel de cadeiras, mesas, toalhas de
mesa e artigos de vidro;
Procurador: AURÉLIO DA SILVA
No.905537777 13/11/2012
Tit.KIDSPLASH ROUPAS E ACESSORIOS
INFANTIS - EIRELI - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17054789000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Kid Splash Coisas de Criança

003

CFE(4) 26.1.5; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905537785 13/11/2012
003
Tit.EXATA COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07695918000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EOS
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CFE(4) 26.1.5; 27.5.1
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água de colônia; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético;
algodão para fins cosméticos (hastes com pontas de
-); algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; âmbar [perfume]; amêndoas (sabonete
de -); anti-séptico bucal, exceto para uso medicinal;
antitranspirante (sabonete -); antitranspirantes
[produtos de toalete]; aromáticos [óleos essenciais];
barbear (produtos para -); batons para os lábios;
beleza (máscaras de -); bergamota (óleo de -);
bigode (cera para -); bronzear (preparações para-)
[cosméticos]; cabelos (preparações para ondular -);
cedro (óleos essenciais de -); cera para depilação;
cílios postiços (substâncias adesivas para fixar -);
clarear (cremes para -) a pele; cosméticos;
cosméticos (estojos de -); cosméticos (estojos de);
cosméticos para os cílios; cremes cosméticos;
decalques decorativos para uso cosmético;
defumação
(produtos
para
-)
[perfumaria];
dentifrícios; descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; desodorantes [perfumaria]; esmalte para
unhas; essências etéreas; extratos de flores
[perfumaria]; fragrâncias (mistura de -); gaulteria
(óleo de -) [perfumaria]; geléia de petróleo para uso
cosmético; gorduras para uso cosmético; ionona
[perfumaria]; jasmim (óleo de -); lápis de
sobrancelhas; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos; leite de amêndoas para uso cosmético;
leites de limpeza para toalete; lenços impregnados
com loções cosméticas; limão (óleos essenciais de ); loções capilares; loções cosméticas (lenços
impregnados com -); loções para uso cosmético;
loções pós-barba; madeira aromática; maquiagem
(pó para -); maquiagem (produtos para -);
maquiagem (produtos para remover -); maquiagem
para o rosto; menta para perfumaria; neutralizadores
(produtos -) para permanentes nos cabelos; óleos
essenciais; pedra-pomes; pedras de alúmen [pedrasume] [adstrigente]; pele (produtos cosméticos para
cuidados da -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
perfumes de flores (bases para -); permanentes nos
cabelos (produtos neutralizadores para -); petróleo
(geléia de -) para uso cosmético; piperonal
[heliotropina]; pomadas para uso cosmético;
produtos
depilatórios;
próteses
dentárias
(preparações para limpeza de -); próteses dentárias
(produtos para polimento de -); pulverizadores para
perfumar hálito; rosa (óleo de -); sabonete
antitranspirante para os pés; sabonete desodorante;
sobrancelhas (cosméticos para as -); terpenos [óleos
essenciais]; tinturas cosméticas; tinturas para os
cabelos; toalete (produtos de-); unhas (produtos
para o cuidado das -); xampus; condicionador
[cosmético];
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905537793 13/11/2012
Tit.FYI TREINAMENTO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10464213000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUANUVEM

003

CFE(4) 1.15.11; 18.3.21; 27.5.1
NCL(10) 41 ensino (serviços de -); prático
(treinamento -) [demonstração] - [consultoria em];
prático (treinamento -) [demonstração]; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]; cursos livres [ensino];
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.905537815 13/11/2012
Tit.FYI TREINAMENTO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10464213000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUANUVEM

003

CFE(4) 1.15.11; 18.3.21; 27.5.1
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática];
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; hospedagem de web sites;
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA

CFE(4) 26.4.1; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
avaliações de negócios - [assessoria em]; avaliações
de negócios; consultoria em organização de
negócios; consultoria profissional em negócios;
gestão (consultoria em -) de negócios; informações
de negócios; levantamentos de informações de
negócios; administração comercial; administração de
empresa; administração de holding [tipo de
empresa]; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios e comercialização de produtos
sob contrato de franquia; assessoria, consultoria e
informação em gestão de negócios para companhias
industriais ou comerciais; assessoria, consultoria e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios; assessoria, consultoria e
informação empresarial; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905537858 13/11/2012
003
Tit.CRUZADINHAS PARA CONCURSO LTDA - ME.
(BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17018209000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CRUZADINHAS PARA CONCURSEIRO

No.905537823 13/11/2012
003
Tit.Ô DE CASA HOSTEL E VIAGENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13165996000137
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.1.25; 27.5.1
NCL(10) 43 aluguel de acomodações temporárias;
bar (serviços de -); casas para turistas [alojamento];
albergue;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905537831 13/11/2012
003
Tit.EUROPA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00370175000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIDA EUROPA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 gravuras; impressas (publicações -);
impresso (material -); impressos [gravuras]; livros;
periódicos; revistas [periódicos]; kits educacionais,
compreendendo livros e cassetes de áudio,
embalados como uma unidade; kits educacionais,
compreendendo livros e cds ou dvds, embalados
como
uma
unidade;
kits
educacionais,
compreendendo
livros
e
mídia
magnética,
embalados como uma unidade;
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.905537866 13/11/2012
003
Tit.STIVAL ALIMENTOS IND. E COM LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76727122000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MIX
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 amido para uso alimentar; arroz; arroz
(lanches à base de -); arroz (tortas de -); aveia
(alimentos à base de -); aveia (farinha de -); aveia
(flocos de -); aveia descascada; aveia moída; barras
de cereais hiperprotéicas; biscoitos; biscoitos;
biscoitos amanteigados; biscoitos de água e sal;
bolachas; bolo (massa para -); bolo (pó para -);
bolos; bolos (flavorizantes para -), exceto óleos
essenciais; café; canjica; cereais (lanches à base de
-); cereais (preparações feitas com -); cereais secos
(flocos de -); cevada (farinha de -); cevada
descascada; cevada moída; chá*; chocolate;
cobertura de bolo [glacê]; creme [culinária]; cuscuz
[sêmola]; descascada (aveia -); descascada (cevada
-); espaguete; especiarias; farinha de canjica; farinha
de milho; farinha de milho; farinha moída (produtos
de -); flocos de aveia; flocos de milho; flocos de
milho; germen de trigo para alimentação humana;
grãos de canjica; lanches à base de arroz; lanches à
base de cereais; massas [alimentares]; massas
alimentares; milho moído; milho para pipoca; milho
torrado; moído (milho -); pão; pipoca (milho para -);
pizzas; refeições à base de noodles; sagu; tabule;
tapioca; tapioca (farinha de -) para uso alimentar;
tempero [condimento]; temperos; torrado (milho -);
tortas de arroz; tortillas; vanilina [sucedâneos de
baunilha]; waffles; aveia integral em pó; barra
dietética de cereais; bolo, preparado para consumo
final, confeitado ou não; canjica (milho para - );
complemento/ suplemento alimentar composto por
cereais [não medicinal]; farinha de arroz [para uso
alimentar]; farinha de batata; farinha de cevada;
farinha de mandioca; farinha de tapioca; farinha de
trigo; farinha integral [uso alimentar]; farofa; fécula
de arroz; floco de cereal; fubá; pipoca doce [pronta];
pipoca salgada [pronta]; suspiro;
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.905537874 13/11/2012
003
Tit.LUIS AUGUSTO ALBERGE LOMBARDI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04353230913
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: 19 dezenove

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 33 alcoólicas (bebidas -) [exceto cerveja];
bebidas alcóolicas prontas; coquetéis *; vinho;
bebida fermentada alcoólica; vinho de fruta;
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.905537939 13/11/2012
003
Tit.FELICIO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74247537000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIDA FELÍCIO
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CFE(4) 26.4.1; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial; agências imobiliárias; aluguel (serviços de
cobrança de -); aluguel de apartamentos; aluguel de
escritórios [imóveis]; arrendamento de fazendas;
arrendamento de imóveis; corretores imobiliários;
imobiliária (avaliação -); locação de apartamentos
(agências imobiliárias de -); administração de
carteira locatícia; administração de condomínio;
aluguel de loja [imóvel]; assessoria, consultoria e
informação em administração de patrimônio;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária; comércio de imóveis; imóveis [compra e
venda de -];
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.

CFE(4) 24.17.5; 26.3.18; 26.11.9
NCL(10) 25 aventais [vestuário]; bandanas;
bermudas; bonés; calças; camisetas; capotes;
cartolas; chapéus, bonés etc; coletes; cuecas;
gorros; uniformes; viseiras; canga;
Procurador: AMARO DONISETE NOGUEIRA
No.905537998 13/11/2012
003
Tit.AUDREY MARTINS SOUZA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08113844708
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECOTECH ENGENHARIA AMBIENTAL

No.905537963 13/11/2012
003
Tit.CAROLINE FERREIRA GONÇALVES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32365327850
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: cap10

CFE(4) 27.5.1; 27.5.8; 27.5.11,24
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde] - [informação
em]; academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde] - [consultoria em];
academia de ginástica (serviços de-) [treinamento
físico e para a saúde] - [assessoria em]; academia
de ginástica (serviços de-) [treinamento físico e para
a saúde]; serviços de personal trainer [serviços de
academia de ginástica] - [informação em]; serviços
de personal trainer [serviços de academia de
ginástica] - [consultoria em]; serviços de personal
trainer [serviços de academia de ginástica] [assessoria em]; serviços de personal trainer
[serviços de academia de ginástica]; yoga e
yogaterapia, meditação e filosofia da índia, sendo
atividade desenvolvida em academias de ginástica [informação em]; yoga e yogaterapia, meditação e
filosofia da índia, sendo atividade desenvolvida em
academias de ginástica - [consultoria em]; yoga e
yogaterapia, meditação e filosofia da índia, sendo
atividade desenvolvida em academias de ginástica [assessoria em]; yoga e yogaterapia, meditação e
filosofia da índia, sendo atividade desenvolvida em
academias de ginástica;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905537980 13/11/2012
003
Tit.LOKUFE IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA
ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08603846000128
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 1.5.2; 26.11.5; 27.5.1
NCL(10) 42 engenharia - [informação em];
engenharia; pesquisa no campo de proteção
ambiental; proteção ambiental (pesquisa no campo
de - ); assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia; assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia industrial - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia industrial; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo de
engenharia genética; cálculo e dimensionamento na
área de engenharia; controle ambiental de poluição
do ar e sonora; engenharia agrícola [projeto de -];
engenharia de controle de qualidade [projeto de -];
engenharia de material [projeto de -]; engenharia
florestal [projeto de -]; projeto de engenharia de
qualquer natureza;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905538005 13/11/2012
Tit.ANDERSON LUIZ ARAUJO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17130077000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Jokers Menswear

003

CFE(4) 1.1.1; 4.5.2; 9.7.25; 26.15.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
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No.905538013 13/11/2012
Tit.FRANCISCO ZUCCATO NETO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32123064831
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GO SURF BLOG
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003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 massas alimentares; pizzas;
Procurador: MIRELLA GUIMARÃES CHIARADIA

CFE(4) 1.15.24; 24.17.8
NCL(10) 41 publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable] - [informação
em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905538030 13/11/2012
Tit.C. J. MARTINS LTDA - ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06142159000208
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FABBRICA17

No.905538072 13/11/2012
Tit.FORNERIA CATARINA COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08687997000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORNERIA CATARINA

003

CFE(4) 27.3.2; 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; bermudas; cachecóis; calças;
camisas; camisetas; capuzes [vestuário]; casacos
[vestuário]; coletes; corpete; gorros; jaquetas;
macacões; polainas; suéteres;
Procurador: DEPOSITT MARCAS LTDA
No.905538137 13/11/2012
Tit.ARTE VISUAL CONFECÇÕES LTDA - ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00951709000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIRA ARTE KIDS

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
cantinas; restaurantes;
Procurador: MIRELLA GUIMARÃES CHIARADIA

CFE(4) 26.1.6; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 18 bolsas; bolsas de mão; bolsas de
viagem; bolsa do vestuário comum;
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.905538056 13/11/2012
003
Tit.CIAPACK COSMETICOS E PERFUMARIA IND E
COM LTDA EPP (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12396135000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FLOR DE DAHLIA COSMÉTICOS E
PERFUMARIA MULTIMARCAS

CFE(4) 5.5.21; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria;
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/C LTDA.
No.905538064 13/11/2012
Tit.FORNERIA CATARINA COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08687997000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FORNERIA CATARINA

003

No.905538099 13/11/2012
003
Tit.PAULO RENATO ARGENTINO UMBUZEIRO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17075808000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECO CAMP JIU JITSU

CFE(4) 24.15.15; 24.17.25; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10)
41
congressos
(organização
e
apresentação de -); ensino (serviços de -); festas
(planejamento de -); organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de congressos;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905538102 13/11/2012
Tit.ARTE VISUAL CONFECÇÕES LTDA - ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00951709000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIRA ARTE KIDS

003

CFE(4) 27.3.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: DEPOSITT MARCAS LTDA
No.905538145 13/11/2012
003
Tit.JOÃO ADOLFO PADILHA WENDPAP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00909252467
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Comodum

CFE(4) 3.5.19,24
NCL(10) 35 aluguel de espaço publicitário [consultoria em]; aluguel de espaço publicitário;
aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação - [consultoria em]; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação; espaço
publicitário (aluguel de -) - [consultoria em]; espaço
publicitário (aluguel de -); feiras (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários; mala direta
(publicidade por -); negócios (consultoria profissional
em -) - [consultoria em]; publicidade on-line em rede
de computadores - [consultoria em]; publicidade online em rede de computadores;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905538170 13/11/2012
Tit.ARTEPROJETOS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04742194000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

003
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Procurador: O PRÓPRIO.

Marca: ARTEPROJETO

No.905538218 13/11/2012
003
Tit.PHARNUTRI MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS
DE NUTRIÇÃO LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14577949000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Pharnutri Valorizando a vida.

CFE(4) 24.17.25; 26.4.2; 26.4.5; 26.4.22; 27.5.25
NCL(10) 42 arquitetura; consultoria em arquitetura;
decoração de interiores; desenho de plantas para
construção; engenharia; assessoria, consultoria e
informações
sobre
arquitetura;
assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia; criação
e projeto de planta para construção; engenharia civil
[projeto de -]; projeto de arquitetura; projeto de
decoração;
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA
No.905538196 13/11/2012
003
Tit.FIT CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. - ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14580004000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FIT CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

CFE(4) 7.1.8; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 36 agências imobiliárias; agências
imobiliárias; aluguel de apartamentos; aluguel de
apartamentos; aluguel de escritórios [imóveis];
aluguel de escritórios [imóveis]; corretores
imobiliários; corretores imobiliários; imobiliárias
(agências -); imobiliárias (agências -); imobiliários
(corretores -); imobiliários (corretores -); locação de
apartamentos (agências imobiliárias de -); locação
de apartamentos (agências imobiliárias de -); aluguel
de loja [imóvel]; aluguel de loja [imóvel]; comércio de
imóveis; comércio de imóveis; imóveis [compra e
venda de -]; imóveis [compra e venda de -];
incorporação de imóvel; incorporação de imóvel;
loteamento imobiliário; loteamento imobiliário;
Procurador: MARCO ANTONIO MOURA DE
ARAÚJO
No.905538200 13/11/2012
Tit.GLAUCY ALBONETI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05827301981
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Líder Camisetas

003

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1; 27.5.23; 29.1.14
NCL(10) 25 camisas; camisetas;

CFE(4) 5.1.16; 19.11.4; 29.1.2-3
NCL(10) 05 biológicas (preparações -) para uso
médico; diagnóstico (preparações para -) para uso
medicinal; digestivos para uso farmacêutico; ésteres
para uso farmacêutico; nutricionais (complementos ); preparações farmacêuticas; proteína (suplemento
alimentar de -); químicas (preparações -) para uso
farmacêutico; químico-farmacêuticas (preparações ); sais de água mineral; sais de sódio para uso
medicinal; sais para uso medicinal; suplementos
alimentares minerais; vitaminas (preparações para ); alimento para bebês em condições especiais;
aminoácido para tratamento de desnutrição ou
deficiência protéica; quimioterápico; solução para
nutrição parenteral [para uso medicinal]; suplemento
nutricional [vitaminas ou minerais] para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em líquido para uso medicinal; vitamina e sais
minerais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905538412 14/11/2012
003
Tit.JOSÉ AMILCAR ZAFALAN CARRIJO (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01014209439
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARAÍBA 360

CFE(4) 27.7.11
NCL(10) 42 fornecimento de mecanismos de busca
para a internet;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905538617 14/11/2012
003
Tit.MAGASKA'S PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02088916000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NATURALL MIX

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.15,23
NCL(10) 30 açafrão [temperos]; açafrão-da-terra,
para uso alimentar; aditivos de glúten para uso
culinário; adoçantes naturais; água do mar [para
cozinha]; aipo (sal de -); alcaçuz [confeito]; alcaçuz
[confeito]; alcaparras; aletrias [massas]; algas
[condimentos]; alimentares (massas -); alimentos
(essências para -) [exceto essências etéreas e óleos
essenciais];
alimentos
farináceos;
amêndoas
(bolinhos ou biscoitos de -); amêndoas (confeitos de
-); amêndoas (pasta de -); amêndoas torradas;
amendoins (confeitos de -); amido para uso
alimentar; anis [grãos]; anis estrelado; aromáticas
(preparações -) para uso alimentar; arroz; arroz
(lanches à base de -); arroz (tortas de -); aveia
(alimentos à base de -); aveia (farinha de -); aveia
(flocos de -); aveia descascada; aveia moída; barras
de cereais hiperprotéicas; batata (farinha de -) para
uso alimentar; baunilha [flavorizante]; bebidas
(flavorizantes para -), exceto óleos essenciais;
bebidas à base de cacau; bebidas à base de café;
bebidas à base de chá; bebidas à base de
chocolate; bicarbonato de sódio para fins culinários;
biscoitos; bolachas; bolo (massa para -); brioches;
cacau; cacau (bebidas à base de -); cacau (bebidas
de -) com leite; café (bebidas à base de -); café
(bebidas de -) com leite; café (preparações vegetais
para uso como substitutos de-); café (sucedâneos de
-); café não torrado; canela [especiaria]; canjica;
caramelos [doces]; caril [curry (ingl.)] [especiaria];
carne (produtos para amaciar -) para uso doméstico;
carne (sucos de -); carne (tortas de -); cereais
(lanches à base de -); cereais (preparações feitas
com -); cereais secos (flocos de -); cerveja (vinagre
de -); cevada (farinha de -); cevada descascada;
cevada moída; chá (bebidas à base de -); chá
gelado; cheeseburgers [sanduíches]; chicória
[sucedâneo de café]; chocolate (bebidas à base de ); chocolate (bebidas de -) com leite; comestíveis
(gelados -); confeitos; congelado (iogurte -); coulis de
frutas
[molhos];
cravos-da-índia
[especiaria];
descascada (aveia -); descascada (cevada -); doces
[confeitos]; engrossar alimentos (agentes para -) em
cozimento; ervas de horta em conserva; especiarias;
essências para alimentos [exceto essências etéreas
e óleos essenciais]; extrato de malte para uso
alimentar; farináceos (alimentos -); farinha de rosca;
farinha de canjica; farinha de milho; farinha moída
(produtos de -); flavorizantes para bebidas, exceto
óleos essenciais; flavorizantes para bolos, exceto
óleos
essenciais;
flavorizantes
para
café;
flavorizantes, exceto óleos essenciais; flocos de
aveia; flocos de milho; fondants [confeitos]; frutas
(geléias de -) [confeitos]; gelado (chá -); gelado
(iogurte -); gelados comestíveis; geléia real; geléias
de frutas [confeitos]; gengibre (bolo ou pão de -);
gengibre [especiaria]; germen de trigo para
alimentação humana; glicose para fins culinários;
glúten preparado para fins alimentares; grãos de
canjica; halva; hortelã-pimenta (doces com -);
infusões não medicinais; lanches à base de arroz;
lanches à base de cereais; maçapão; malte
(biscoitos de -); malte para consumo humano;
maltose; marinados; massas [alimentares]; massas
com ovos [talharim]; mel; melaço (xarope de -);
melaço para uso alimentar; milho (farinha de -);
milho (flocos de -); milho moído; moído (milho -);
molhos [condimentos]; noz-moscada; pãezinhos;
pão; pão de gengibre; papas de farinha alimentares
à base de leite [mingau]; pasta de amêndoas; pasta
de soja [condimento]; picles mistos [condimento];
pimenta; pimenta-da-jamaica [tempero]; preparações
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vegetais para uso como substitutos de café; quiches;
ravióli; real (geléia -); sagu; salada (molho para -);
sementes de linhaça para alimentação humana;
sêmola para alimentação humana; soja (farinha de ); soja (molho de -); soja (pasta de -) [condimento];
sorvetes; sorvetes (agentes para engrossar -);
sorvetes (pós para preparar -); sucedâneos de café;
tapioca (farinha de -) para uso alimentar; temperos;
acarajé; açúcar de fécula; açúcar de fruta; açúcar
líquido; agente para engrossar sorvete; alcaravia
(cominho-armênio); alecrim; alfafa [condimento]; alho
[condimento]; amendoim doce; araruta [fécula de -];
aveia integral em pó; bala comestível; barra dietética
de cereais; bicarbonato de sódio para uso culinário;
cacau [doce de-]; cacau em pó; café em grão; café
em pó; cajuzinho, brigadeiro e quindim; canapé;
canelone [massa alimentícia]; canjica (milho para - );
casquinha para sorvete; chá da china; chá de flor;
chá de fruta; erva para infusão, exceto medicinal;
extrato de café; extrato de tomate; farinha de arroz
[para uso alimentar]; farinha de aveia; farinha de
cevada; farinha de tapioca; farinha integral [uso
alimentar]; fécula de araruta; fécula de arroz; floco
de cereal; frozens [iogurte congelado]; guaraná [pó
para preparar bebida]; leite de soja [condimento];
louro; marzipã [pasta de amêndoa e açúcar];
orégano; pasta de amendoim; pedaços tostados de
madeira natural adicionados ao vinho para melhorar
o sabor; rapadura [açúcar mascavo, em forma de
pequeno tijolo]; saladas preparadas prontas para
comer, consistindo principalmente de macarrão;
urucum para uso alimentar [condimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905538625 14/11/2012
003
Tit.MAGASKA'S PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02088916000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NATURALL MIX

CFE(4) 26.1.1; 27.5.15,23
NCL(10) 30 açafrão [temperos]; açafrão-da-terra,
para uso alimentar; aditivos de glúten para uso
culinário; adoçantes naturais; água do mar [para
cozinha]; aipo (sal de -); alcaçuz [confeito];
alcaparras; aletrias [massas]; algas [condimentos];
alimentares (massas -); aveia (alimentos à base de ); aveia (farinha de -); aveia (flocos de -); aveia
descascada; aveia moída; bebidas à base de chá;
cacau; cacau (bebidas à base de -); cacau (produtos
de -); cereais (lanches à base de -); cereais
(preparações feitas com -); cereais secos (flocos de ); cevada (farinha de -); cevada descascada; cevada
moída; chá (bebidas à base de -); condimentos;
confeitos; descascada (aveia -); descascada (cevada
-); extrato de malte para uso alimentar; farináceos
(alimentos -); farinha de milho; farinha moída
(produtos de -); flocos de aveia; flocos de milho;
hortelã-pimenta (doces com -); malte (biscoitos de -);
malte para consumo humano; maltose; milho (farinha
de -); milho (flocos de -); milho moído; molhos
[condimentos]; mostarda (farinha de -); nozmoscada; pimenta; pimenta-da-jamaica [tempero];
pimentão [temperos]; real (geléia -); sêmola para
alimentação humana; soja (farinha de -); soja (molho
de -); soja (pasta de -) [condimento]; sucedâneos de
café; tempero [condimento]; temperos; torrado (milho
-); agente para engrossar sorvete; aveia integral em
pó; chá da china; chá de flor; chá de fruta; extrato de
café; extrato de tomate; farinha de aveia; farinha de
batata; fécula de araruta; floco de cereal; louro;
orégano; pedaços tostados de madeira natural
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adicionados ao vinho para melhorar o sabor; tortas
[doces e salgadas]; urucum para uso alimentar
[condimento];
Procurador: O PRÓPRIO.

Tit.INTEGRE CRIATIVA LTDA - ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14644874000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOOPA

No.905538633 14/11/2012
003
Tit.NERIVALDO VIEIRA DA SILVA ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11116397000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NERI VIDROS

CFE(4) 26.2.7; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
(através de qualquer meio) de espelhos; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de molduras;
comércio (através de qualquer meio) de vidro bruto
ou semi-acabado;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905538641 14/11/2012
Tit.MYRIO FERNANDES DE ALMEIDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01880012000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACEFONE

No.905538668 14/11/2012
Tit.SAROLLI & CAMARGO CORRETORA DE
SEGUROS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16973464000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SafetySeg

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 38 bbs [serviços de telecomunicação];
canais de telecomunicação (provimento de-), para
serviços de telecompras; celular (comunicação por
telefone -); computador (comunicação por terminais
de -); computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-); comunicação por terminais
de computador; comunicações por telefone;
fornecimento de conexões de telecomunicações
para uma rede mundial de computadores;
informações sobre telecomunicação; serviços de
difusão sem fim [telecomunicações]; telechamadas
(serviços de -) [rádio, telefone ou outros meios de
comunicação
eletrônica];
telecomunicações
(informações sobre -); telecomunicações (serviços
de roteamento e junção de -); assessoria consultoria
e informação em telecomunicação; assessoria,
consultoria e informação em telecomunicações;
consultoria referente a implantação, operação,
gerenciamento
e
suporte
de
redes
de
telecomunicações e suas configurações; habilitação
de celular [serviço de telecomunicação]; provedor de
acesso [telecomunicação];
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905538650 14/11/2012

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 aluguel de espaço publicitário;
atualização de material publicitário; demonstração de
produtos; externa (publicidade -) [letreiros, outdoors];
material publicitário (atualização de -); material
publicitário (distribuição de -); publicidade externa
[letreiros, outdoors]; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico; comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias adesivas destinadas à
indústria;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA

003

CFE(4) 26.1.2; 26.2.7; 27.5.1
NCL(10) 36 consultoria em seguros; informações
sobre seguros; seguro contra acidentes; seguros;
seguros (consultoria em -); seguros (corretagem de ); seguros (informações sobre -); seguros contra
incêndio; seguros de saúde; seguros de vida;
administração de seguro; administração de segurosaúde; assessoria consultoria e informação técnica
em seguro; assessoria, consultoria e informação em
seguros; assessoria, consultoria e informação sobre
seguros de saúde; assessoria, consultoria e
informações sobre seguros [serviços financeiros];
cobertura de seguro médico para viajante [segurosaúde]; comercialização de seguro saúde; seguro
contra acidente; subscrição de seguro; vistoria prévia
em veículo para seguradora e corretora de seguro;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905538676 14/11/2012
Tit.MARLENE CORREIA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53077512904
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARLENE CABELEIREIRA

003
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CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 44 manicure; massagem; salões de beleza;
salões de cabeleireiro; assessoria, consultoria e
informação em estética pessoal [tratamento de pele
e cabelo]; assessoria, consultoria e informação em
massagem; assessoria, consultoria e informação
sobre beleza; barbeiro (serviços de - ); corte de
cabelo masculino, feminino e infantil; depilação;
estética [tratamento da pele e cabelo]; estética facial
e corporal; manicure e pedicure;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905538684 14/11/2012
Tit.DURLI & MOURA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10913824000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PASTEL QUENTE CURITIBA

003

CFE(4) 1.15.5; 11.3.5; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905538706 14/11/2012
Tit.DURLI & MOURA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10913824000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PASTEL QUENTE CURTIBA

No.905538714 14/11/2012
Tit.NUTRACIENCIAS REPRESENTACOES
COMERCIAIS EIRELI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15520542000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NUTRACIENCIAS

003

003

CFE(4) 1.15.5; 11.3.5; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 30 massas [alimentares]; massas
alimentares; pastéis [pastelaria]; pastéis [pastelaria];
pastelaria; pastel;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905538692 14/11/2012
Tit.DURLI & MOURA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10913824000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PASTEL QUENTE CURITIBA

CFE(4) 1.15.5; 11.3.5; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares];
lanchonetes; restaurantes;
Procurador: ADILSON GABARDO

003

CFE(4) 27.5.8; 27.5.17; 27.5.25; 29.1.3,5
NCL(10) 35 agências de publicidade - [assessoria
em];
agências
de
publicidade;
marketing;
apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [ompi] [assessoria em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista [ompi]; representação comercial [ompi];
telemarketing;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905538722 14/11/2012
003
Tit.WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05869639000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WF BRASIL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 pintura, de interior e de exterior; reparos
(informação sobre -); serviços de carpintaria;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905538749 14/11/2012
003
Tit.WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05869639000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WF BRASIL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 agenciamento de mão-de-obra;
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas; assessoria,
consultoria e informações sobre administração de
pessoal; terceirização [fornecimento de mão-deobra];
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905538757 14/11/2012
003
Tit.ALMEIDA & PESSOLATO TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11172002000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: APTECNET

CFE(4) 27.5.1; 27.5.3,25
NCL(10) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros - [informação em]; criação e manutenção
de web sites para terceiros - [consultoria em];
criação e manutenção de web sites para terceiros [assessoria em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros; dados (recuperação de -) [informática]
- [informação em]; dados (recuperação de -)
[informática] - [consultoria em]; dados (recuperação
de -) [informática] - [assessoria em]; dados
(recuperação de -) [informática]; fornecimento de
mecanismos de busca para a internet - [informação
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
internet - [consultoria em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a internet - [assessoria
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; hospedagem de web sites - [informação
em]; hospedagem de web sites - [consultoria em];
hospedagem de web sites - [assessoria em];
hospedagem de web sites; manutenção (criação e -)
de web sites para terceiros - [informação em];
manutenção (criação e -) de web sites para terceiros
- [consultoria em]; manutenção (criação e -) de web
sites para terceiros - [assessoria em]; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros;
mecanismos de busca (fornecimento de - ) para a
internet - [informação em]; mecanismos de busca
(fornecimento de - ) para a internet - [consultoria
em]; mecanismos de busca (fornecimento de - ) para
a internet - [assessoria em]; mecanismos de busca
(fornecimento de - ) para a internet; recuperação de
dados [informática] - [informação em]; recuperação
de dados [informática] - [consultoria em];
recuperação de dados [informática] - [assessoria
em];
recuperação
de
dados
[informática];
planejamento, confecção, manutenção e atualização
de páginas eletrônicas - [informação em];
planejamento, confecção, manutenção e atualização
de páginas eletrônicas - [consultoria em];
planejamento, confecção, manutenção e atualização
de páginas eletrônicas - [assessoria em];
planejamento, confecção, manutenção e atualização
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xales; baby-doll; calçado para uso profissional;
camisola; canga; jaleco;
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.

de páginas eletrônicas; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática] [consultoria em]; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática] [assessoria
em];
serviços
de análise
de
processamento de dados [serviço de informática];
sites de busca [fornecimento de mecanismos de
busca na internet] - [assessoria em]; sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na internet];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905538773 14/11/2012
Tit.NUTRACIENCIAS REPRESENTACOES
COMERCIAIS EIRELI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15520542000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AFILINET

003

003

CFE(4) 26.15.1; 27.5.8; 27.5.17,25
NCL(10) 35 agências de publicidade - [assessoria
em]; agências de publicidade; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; marketing; representação
comercial [ompi]; telemarketing;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905538781 14/11/2012
003
Tit.KYRALY COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69035913000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SAPATOFOLIA

CFE(4) 25.12.25; 27.5.1
NCL(10) 25 alpercatas; botas *; botas de esqui;
botas para esportes *; botinas; calçados *; calçados
de madeira; calçados em geral *; chinelos [pantufas];
cintos [vestuário]; esportes (sapatos para -) *;
galochas; meias; palmilhas; sandálias; sapatos de
futebol; sapatos de praia; calçado esportivo; calçado
para uso profissional; calçados para snowboarding;
chinelo [vestuário comum]; chuteira; coturno;
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.905538790 14/11/2012
Tit.RAÇÕES TERTULIA LTDA EPP (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04400844000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TERTÚLIA NUTRIÇÃO E PECUÁRIA

No.905538811 14/11/2012
Tit.RAÇÕES TERTULIA LTDA EPP (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04400844000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LINHA PRÓ PESO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 31 algarobilho para consumo animal;
alimento para gado; alimentos para animais;
alimentos para animais de estimação; amendoim
(farinha de -) para animais; amendoim (torta de -)
para animais; animais (alimentos para -); animais
(objetos comestíveis para mascar para -); animais
(preparações para engorda de -); animais confinados
(alimento para -); animais de criação (preparações
para engorda de -); animais de estimação (alimentos
para -); bebidas para animais de estimação; cal para
forragem animal; camas para gado (produtos para -);
cereais (subprodutos do processamento de -), para
consumo animal; destilaria (resíduos de -) para
consumo animal; engorda de animais (preparações
para -); ervas para consumo humano ou animal;
farelos (massa de -) para consumo animal; farinha
de linhaça para consumo animal; farinha de peixe
para consumo animal; farinha para animais;
forragem animal (cal para -); forragens fortificantes
para animais; gado (produtos para camas para -);
gado (torta para -); gado (turfa para cama para -);
gérmen de trigo para consumo animal; grãos para
consumo animal; leveduras para consumo animal;
linhaça para consumo animal; milho (torta de -) para
gado; objetos comestíveis para mascar para
animais; papas para engorda de animais de criação;
pássaros (alimentos para -); resíduos de destilaria
para consumo animal; sal para gado; sêmola para
aves de criação; subprodutos do processamento de
cereais, para consumo animal; torta de amendoim
para animais; torta de colza para gado; torta para
gado; torta para gado; açúcar para animal; alfafa
[alimento para animal]; biscoito para animal de
estimação; bloco de sal para animais; capim [ração
animal]; carne para animal [alimento para animais];
cereal para animal; farinha de osso para animal;
ração para animal; suplemento alimentar para ração
de animal; torta [alimento para animal]; vegetal para
animal;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905538803 14/11/2012
Tit.MELODY ROCK IND. E COM. DE
CONFECÇÕES LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07247415000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MELODY ROCK

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 31 algarobilho para consumo animal; algas
para consumo humano ou animal; alimento para
gado; alimentos para animais; alimentos para
animais de estimação; amendoim (farinha de -) para
animais; amendoim (torta de -) para animais; animais
(alimentos para -); animais (objetos comestíveis para
mascar para -); animais (preparações para engorda
de -); animais confinados (alimento para -); animais
de criação (preparações para engorda de -); animais
de estimação (alimentos para -); bebidas para
animais de estimação; cal para forragem animal;
camas para gado (produtos para -); cereais
(subprodutos do processamento de -), para consumo
animal; colza (torta de -) para gado; destilaria
(resíduos de -) para consumo animal; engorda de
animais (preparações para -); ervas para consumo
humano ou animal; farelos (massa de -) para
consumo animal; farinha de linhaça para consumo
animal; farinha de peixe para consumo animal;
farinha para animais; forragem animal (cal para -);
forragens fortificantes para animais; gado (produtos
para camas para -); gado (torta para -); gado (turfa
para cama para -); gérmen de trigo para consumo
animal; grãos para consumo animal; leveduras para
consumo animal; linhaça para consumo animal;
milho (torta de -) para gado; objetos comestíveis
para mascar para animais; papas para engorda de
animais de criação; pássaros (alimentos para -);
resíduos de destilaria para consumo animal; sal para
gado; sêmola para aves de criação; subprodutos do
processamento de cereais, para consumo animal;
torta de amendoim para animais; torta de colza para
gado; torta para gado; torta para gado; turfa para
cama para gado; açúcar para animal; alfafa [alimento
para animal]; biscoito para animal de estimação;
bloco de sal para animais; capim [ração animal];
carne para animal [alimento para animais]; cereal
para animal; farinha de osso para animal; ração para
animal; suplemento alimentar para ração de animal;
torta [alimento para animal]; vegetal para animal;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905538820 14/11/2012
003
Tit.ZIMMERMANN DOCES E SALGADOS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13808025000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MELÂNIA DOCES E SALGADOS

003

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; banho (calções de -); banho
(roupas de -); banho (roupões de -); bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; calçados *; calçados em
geral *; camisas; camisas (palas para -); camisas
(peitilhos de -); camisetas; camisetas (peitilhos de -);
cintos [vestuário]; gorros; jaquetas; meias; pijamas;
polainas; saias; saias-calças; sungas; vestuário *;
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CFE(4) 9.7.19; 27.5.1; 29.1.2,29.1.5-6
NCL(10) 43 cafeterias;
Procurador: JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI
No.905538838 14/11/2012
003
Tit.LIMITE VERTICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00724353000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LIMITE VERTICAL

RPI 2207 de 24/04/2013

pesagem; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de salvamento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos dentários; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
médicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes; comércio (através
de qualquer meio) de cera dentária; comércio
(através de qualquer meio) de material de sutura;
comércio (através de qualquer meio) de material
para curativos; comércio (através de qualquer meio)
de material para obturações dentárias; comércio
(através de qualquer meio) de membros, olhos ou
dentes artificiais; comércio (através de qualquer
meio) de móveis; comércio (através de qualquer
meio) de preparações higiênicas para uso medicinal;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
dietéticas para uso medicinal;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905538854 14/11/2012
003
Tit.TAGARTHA INDÚSTRIA E MONTAGENS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11961864000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TAGARTHA

CFE(4) 25.1.25; 26.11.1; 27.5.1; 29.1.6,8
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; cachecóis; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; capotes; capuzes
[vestuário]; casacos [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); gravatas; jaquetas; jardineiras
[vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings [calças];
lenços de pescoço; macacões; malhas [vestuário];
paletós; parcas; penhoar; pulôveres; roupas de
couro; roupas de imitação couro; saias; saias-calças;
sáris; sarongues; sobretudos [vestuário]; suéteres;
ternos; trajes; túnicas; vestuário *; xales; echarpe;
spencer;
Procurador: VIVIANE ROCHA CARREGAL
No.905538846 14/11/2012
003
Tit.VALEMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13904476000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VM VALEMEDICAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos científicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cirúrgicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cronométricos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de controle (inspeção); comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de medição; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de

assessoria,
consultoria
e
informação
em
telecomunicações; noticiário [serviço de transmissão
de -]; provedor de acesso [telecomunicação];
televisionamento; transmissão [emissão] de sinal de
telecomunicação por satélite; transmissão de filmes
de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação;
Procurador: LUIZ RODRIGUES SILVA
No.905538897 14/11/2012
003
Tit.CONNDEAL COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08083408000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONNDEAL

CFE(4) 13.1.6; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial; representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905538919 14/11/2012
003
Tit.COMERCIAL GONÇALVES E RAMOS LTDA
EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02770013000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: R REALCE

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 06 alumínio; batentes de metal;
construções de metal; construções transportáveis de
metal; divisórias de metal; folhas de alumínio; grades
de metal; janelas de metal; persianas externas de
metal; portas de metal *; portões de metal; alumínio,
perfil lateral em; chapa de alumínio; perfil lateral em
alumínio; solda metálica;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905538862 14/11/2012
Tit.WMW COMUNICAÇÕES PRODUÇÕES E
PUBLICIDADE LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01884833000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TV UNIÃO NATAL-RN

003

CFE(4) 4.5.15; 26.2.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alfinetes e agulhas [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho]; comércio (através de qualquer meio) de
fitas e laços; comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria; comércio (através
de qualquer meio) de rendas e bordados;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905538927 14/11/2012
003
Tit.TAGARTHA INDÚSTRIA E MONTAGENS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11961864000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TAGARTHA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 38 agências de notícias; comunicação por
redes de fibra óptica; comunicação por terminais de
computador; comunicações por telefone; notícias
(agências de -); satélite (transmissão por -);
telecomunicações (informações sobre -); teledifusão;
teledifusão por cabo; agência de notícias/jornalismo
(se transmissão/difusão de informações); assessoria
consultoria e informação em telecomunicação;
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Tit.EMPRESA AGROPECUÁRIA LOMBARDI DE
BARROS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05993429000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ODEON ODEON

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 11 acessórios moldados para fornalhas;
acessórios moldados para fornos; acumuladores de
vapor; aquecedores para ferros; aquecimento
(filamentos elétricos de -); ar (aparelhos para
resfriamento do -); ar (secadores de -); armações
metálicas para fornos; barras de fornalha; bombas
de calor; caldeiras a gás; calor (trocadores de -)
[exceto partes de máquinas]; câmaras frigoríficas;
condensadores de gás [exceto peças de máquinas];
elementos
aquecedores;
esterilizadores;
evaporadores; filtros [partes de instalações
domésticas ou industriais]; fornalhas (acessórios
moldados para -); fornalhas (aparelhos de
carregamento para -); fornalhas (resfriadores para -);
fornos (acessórios moldados para -); frigoríficas
(câmaras -); frigoríficos (armários -); frigoríficos
(recipientes -); incineradores; pasteurizadores;
recipientes frigoríficos; refrigeradores (máquinas e
aparelhos -); resfriamento de leite (instalações para ); abóbada de fornalha industrial; aquecedor
industrial; assador comercial e industrial; balcão
frigorífico de uso industrial; caldeira absorvedoraevaporadora
[máquina];
carrinhos/carrocinhas/barracas para a venda de
alimentos com balcões aquecidos ou resfriados;
forno e fornalha industrial; forno para fundição;
geladeira industrial e comercial; máquina e
equipamento para secagem;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905538943 14/11/2012
003
Tit.C & M PROJETOS E ASSESSORIA EM AR
CONDICIONADO LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00798634774
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DA CLIMATIZAÇÃO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria;
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(10) 30 açúcar *; amêndoas (bolinhos ou
biscoitos de -); amêndoas (confeitos de -); amêndoas
(pasta de -); amendoins (confeitos de -); biscoitos;
biscoitos amanteigados; bolachas; bolo (massa para
-); bolos; bombons; brioches; cacau; cacau (produtos
de -); café; café (preparações vegetais para uso
como substitutos de-); café (sucedâneos de -);
canela [especiaria]; caramelos [doces]; cereais
(preparações feitas com -); cereais secos (flocos de ); chocolate; chocolate (bebidas à base de -);
chutney [condimento]; comestíveis (gelados -);
confeitos; doces [confeitos]; fondants [confeitos];
massa para bolo; pastilhas [confeitos]; pudins;
sorvete; sorvetes; tortas; waffles; bala comestível;
barra dietética de cereais; bolo, preparado para
consumo final, confeitado ou não; brigadeiro,
cajuzinho e quindim; cacau [doce de-]; cajuzinho,
brigadeiro
e quindim; churros [doce]; quindim,
brigadeiro e cajuzinho; rapadura [açúcar mascavo,
em forma de pequeno tijolo]; suspiro; tortas [doces e
salgadas];
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.905538960 14/11/2012
003
Tit.EMPRESA AGROPECUÁRIA LOMBARDI DE
BARROS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05993429000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ODEON ODEON

No.905538986 14/11/2012
003
Tit.2TRADE BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA
E EXPORTADORA E CONSULTORIA LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10309775000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OAZÔ

CFE(4) 27.3.3; 27.5.1
NCL(10) 18 bolsas; bolsas de mão; bolsas de
viagem; bolsas para equipamentos esportivos*;
bolso (carteiras de -); carteiras de bolso; estojos de
cosméticos [nécessaire]; malas de roupas para
viagem; malas de viagem; maletas para
documentos; mochilas; mochilas; mochilas (bornais);
pastas [malas]; pastas escolares; porta-chaves; praia
(bolsas de -); roupas (malas de -) para viagem;
valises; porta-cartão [carteiras]; porta-cheques
[carteiras]; porta-moedas [carteiras];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905539028 14/11/2012
Tit.FERNANDO SANTOS ABREU CALIGARIS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34861024862
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDEOFERTA

CFE(4) 1.15.11; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905538951 14/11/2012

003

003

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.905538978 14/11/2012
Tit.LA MARIA JOIAS EIRELI (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14986217000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LM La Maria joias

003

CFE(4) 3.7.8; 17.5.1; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial; representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905539044 14/11/2012
Tit.APPLY SYSTEM LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16482400000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: APPLY SYSTEM

003
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CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática];
atualização
de
software
de
computador;
computadores (projeto de sistema de -); instalação
de software de computador; manutenção de
software
de
computador;
programação
de
computador [informática]; projeto de sistema de
computador;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.

CFE(4) 20.7.5; 27.5.1; 29.1.6,8
NCL(10) 16 blocos de notas [cadernos]; livros;
material didático [exceto aparelhos]; material escolar
[papelaria]; caderno de caligrafia; caderno escolar;
Procurador: DIOGO MARTINS BOOS
No.905539087 14/11/2012
003
Tit.FABIO NEVES DO NASCIMENTO ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13728144000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PROJETTE MÓVEIS DE MINAS

No.905539052 14/11/2012
003
Tit.NASCIMENTO & RAMOS LTDA ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12085034000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: S SALUTI PIZZARIA

CFE(4) 11.1.1; 26.15.25; 27.5.1
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905539060 14/11/2012
003
Tit.C & M PROJETOS E ASSESSORIA EM AR
CONDICIONADO LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05549706784
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: C&M PROJETOS DE AR CONDICIONADO

No.905539095 14/11/2012
003
Tit.C.I.N.D. CENTRO INTEG DE NUTRICAO E
DIETETICA LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60936838000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KILOCAL GASTRONOMIA DIET E LIGHT

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(10) 43 alimentação natural, macrobiótica
[preparação de alimentos para consumo];
Procurador: M M MARCAS E PATENTES S C LTDA

CFE(4) 27.5.1; 27.5.3; 29.1.1; 29.1.4,12
NCL(10) 42 projetos técnicos (estudos para -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905539079 14/11/2012
Tit.PAZINI & GROSELLI LTDA-ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15285110000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CADERDOZE

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 20 armários; balcões; berços; camas *;
mesas *; mobiliário (peças de -); poltronas; racks
(ingl.); sofás;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.

003

No.905539109 14/11/2012
Tit.GEM TRADING COMPANY , LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8836990
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DB DEWBUSTERS

003

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 25 camisetas; chapéus [chapelaria];
chapéus, bonés etc; luvas [vestuário]; luvas de
esqui; luvas sem dedos; meias; mitras [chapéus];
vestuário *;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905539117 14/11/2012
003
Tit.LUIZ CARLOS PALMA & CIA LMTA (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37413861000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PALMA

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
lubrificantes; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos;
Procurador: GERALDO DA CUNHA MACEDO
No.905539125 14/11/2012
003
Tit.CIBELE VON DENTZ JORDAN SANCHEZ DE LA
CAMPA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30903554852
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: cibele campa

CFE(4) 27.5.8; 27.5.14,22
NCL(10) 25 camisas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905539133 14/11/2012
003
Tit.S & S ATIVIDADES VETERINÁRIAS LTDA - ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09322489000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VET ANÁLISES LABORATÓRIO
VETERINÁRIO SC
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elétricas]; trancas para rodas de veículos; trincos de
metal; tubos de metal; varas de metal; aço
galvanizado; aço laminado; chapa de alumínio;
chapa metálica; chapa modelo [metálica]; grampo
de metal [ferragem]; haste de metal; lâmina de
metal; laminado de metal; trava de metal para roda
de veículo;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905539168 14/11/2012
Tit.STARX ELETRÔNICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00444057000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STARX BRASIL

003

CFE(4) 9.1.1; 24.17.25; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica; veterinária
(assistência -); clínica veterinária; coleta, em
domicílio, de material para análise clínica
médica/veterinária; vacinação de animal a domicílio;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905539141 14/11/2012
Tit.J F IDIOMAS LTDA. - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10739997000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENGLISH HOUSE

003

CFE(4) 7.1.8; 27.5.1
NCL(10) 41 curso de idioma;
Procurador: MARCO ANTONIO MOURA DE
ARAÚJO
No.905539150 14/11/2012
Tit.DHELFOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ACESSÓRIOS LTDA. - E.P.P. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05747933000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DHF SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS

003

CFE(4) 27.5.1,11
NCL(10) 06 abraçadeiras de metal; aço (canos de -);
aço (chapas de -); aço (fios de -); aço (ligas de -);
alumínio; alumínio (folhas de -) *; anéis de metal *;
bocais de metal; cabo de aço; cabos de metal, não
elétricos; caixas de metal comum; canos de metal;
cargas (cintas de metal para sustentação de -);
chapas e placas de metal; chapas grossas de ferro;
cintas de aço; cordas de metal; correntes de metal *;
correntes de metal de segurança; divisórias de
metal; dobradiças de metal; emblemas de metal para
veículos; esferas de aço; fechaduras de metal para
veículos; fios de metal comum; fios de metal para
atar; folhas de aço; folhas de alumínio; ganchos de
metal; ligas de metal comum; mastros de metal;
metais comuns, brutos ou semitrabalhados; molas
[ferragens de metal]; moldes de metal para fundição;
parafusos de metal; pisos de metal; porcas de metal;
pranchas de metal [folhas]; ripas de metal; tampões
de metal; tonéis de metal; trancas de metal [exceto

CFE(4) 1.1.2
NCL(10) 09 acopladores [processamento de dados];
acopladores acústicos; acumuladores (caixas de -)
[baterias]; acumuladores elétricos; acumuladores
elétricos para veículos [baterias]; acústicos
(acopladores -); agendas eletrônicas; agulhas de
toca-discos (aparelhos para trocar -); agulhas para
toca-discos; alarmes acústicos [som]; alarmes de
incêndio; alta freqüência (aparelhos de -); altímetros;
alto-falantes; amperímetros; ampliação (aparelhos
para -) [fotografia]; amplificadores; anodo (baterias
de -); anodos; antenas; antenas sem fio (mastros
para -); anti-roubo (dispositivos de alarme -);
aparelhos de gps [sistema de posicionamento
global]; aparelhos de radar; aparelhos para medição;
aparelhos para registrar a quilometragem de
veículos [odômetro]; aparelhos para transmissão de
som; arquivos de imagem [downloadable]; arquivos
de música [downloadable]; audiovisual (aparelhos
para ensino -); baterias (caixas de -) [acumuladores];
baterias de alta tensão; baterias para iluminação;
baterias solares; bobinas elétricas; bobinas
eletromagnéticas; bocais, tomadas e outros contatos
[conexões elétricas]; botões de campainha; cabos
coaxiais; cabos de fibra óptica; cabos elétricos;
cabos elétricos (mangas de junção para -); caixas de
distribuição [eletricidade]; calculadoras de bolso;
calcular (máquinas de -); cálculo (discos de -);
calibradores; câmaras escuras [fotografia]; câmeras
[fotografia]; câmeras cinematográficas; câmeras de
vídeo;
campainhas
[cigarras];
campainhas
[dispositivos de alarme]; campainhas elétricas;
campainhas elétricas de porta; capacidade
(medidores de -); capacitores [condensadores
elétricos]; carregadores de pilhas e baterias;
carregadores para baterias elétricas; cartões
magnéticos codificados; chips [circuitos integrados];
cinematográficas (câmeras -); circuitos integrados;
codificadores magnéticos; código de barras (leitores
de -); compactos (discos -) [áudio e vídeo];
compactos (discos -), rom (ingl.); computador
(memórias para -); computador (periféricos de -);
computador (programas de -) [para download];
computador (teclados de -); computadores;
computadores (impressoras para -); computadores
portáteis
[laptop];
condensadores
elétricos
[capacitores]; condensadores ópticos; conexões
elétricas; conjuntores; controle remoto (aparelho
para -); conversores elétricos; dados (suportes
magnéticos para -); detectores; dimmers [interruptor
de graduação de intensidade luminosa]; discos
compactos [áudio e vídeo]; discos compactos, rom
(ingl.);
discos
magnéticos;
discos
ópticos;
disjuntores; disparadores de obturador [fotografia];
disquetes (drives de -) para computadores; drives de
disquetes para computadores; dvd (tocadores de -);
eletromagnéticas (bobinas -); fibra óptica (cabos de ); fibras ópticas; fios elétricos; fios magnéticos; fitas

magnéticas; flash [fotografia]; fones de ouvido;
fusíveis; gradiente (indicadores de -); identificação
(cartões magnéticos para -); impressoras para
computadores; incêndio (alarmes de -); indutores
[eletricidade]; interfaces [para computadores];
interruptores de graduação de intensidade luminosa
[dimmer];
interruptores
elétricos;
jogos
de
computador (programas de -); juke boxes
[informática]; kits hands-free para telefones;
lâmpadas de flash [fotografia]; lâmpadas de lastro;
laptops; leitores [equipamentos de processamentos
de dados]; leitores de código de barras; leitores
ópticos de caractere; magnética (unidades de fita -)
[para computadores]; magnéticos (codificadores -);
medição (instrumentos para -); medidores;
medidores (aparelhos elétricos -); medidores
[contadores]; microfones; modems; monitorar
(aparelhos elétricos para -); monitores [periféricos de
computador]; monitores [programas de computador];
mouse [informática]; mouse pads [informática];
navegação (dispositivos de -) para veículos
[computador de bordo]; notebook [computadores];
oculares
[instrumentos
ópticos];
ópticos
(condensadores -); ópticos (instrumentos e
aparelhos -); pads (mouse -) [informática]; pager;
pen drives; periféricos de computador; pilhas
elétricas; placas de circuito impresso; portáteis
(telefones -); precisão (aparelhos medidores de -);
pressão (indicadores de -); prismas [óptica];
processadores
[unidades
centrais
de
processamento] [informática]; processamento de
dados (dispositivos para -); programas de
computador [para download]; programas de
computador gravados; programas de jogos de
computador;
programas
operacionais
para
computador [gravados]; projeção (aparelhos para -);
rádios; rádios para veículos; rádios toca-fitas
portáteis; radiotelefonia (aparelhos para -);
receptores de áudio e de vídeo; receptores de
telefone; redes de segurança; reguladores de
intensidade luminosa [dimmer]; relés elétricos;
resistências elétricas; rotores [eletricidade]; satélite
(aparelhos de navegação por -); sinais eletrônicos
(transmissores de -); sinalização (lanternas de -);
sinalizadores [luzes pisca-pisca]; sirenes; som
(aparelhos para gravação de -); som (aparelhos para
reprodução de -); som (fitas para gravação de -);
sonares; suportes ópticos para dados; telefone
(aparelhos de -); telefone (receptores de -); telefones
(kits hands free para -); telefones portáteis;
telégrafos [aparelhos]; televisão (aparelhos de -);
temperatura (indicadores de -); tensão (aparelhos de
proteção contra variação de -); toca-cd [discos
compactos]; toca-discos; tocadores de dvd;
tocadores portáteis de mídia; toca-fitas; tomadas,
bocais e outros contatos [conexões elétricas];
tradutores eletrônicos de bolso; transformadores
[eletricidade];
transistores
[eletrônicos];
transmissores de sinais eletrônicos; transponder;
unidades
centrais
de
processamento
[processadores] [informática]; veículos (dispositivos
de navegação para -) [computador de bordo]; vídeo
(monitores de -); videocassetes (aparelhos de -);
videocassetes [fitas]; walkie-talkies; adaptador
[elemento elétrico básico]; adaptador [eletricidade parte de aparelho]; agulha para aparelho de
sonorização; alarme de segurança; alto-falante,
amplificador, rádio e toca-fita para automóvel;
aparelho de cd para veículo; aparelho de
comunicação; aparelho de gravação de vídeo;
aparelho de gravação e de reprodução de
videocassete; aparelho de resistência; aparelho de
telecomunicação;
aparelho
de
videocassete;
aparelho desmagnetizador de fita; aparelho e
unidade de controle eletrônico para processamento,
avaliação e medição de sinal gerado por sensor;
aparelho elétrico para comutação; aparelho ótico
para criação de imagem; aparelho ou instrumento
cinematográfico; aparelho ou instrumento de
aferição; aparelho ou instrumento de alarme;
aparelho ou instrumento de controle; aparelho ou
instrumento de proteção; aparelho ou instrumento de
reprodução; aparelho ou instrumento de segurança;
aparelho ou instrumento de sinalização; aparelho ou
instrumento óptico; aparelho para cd; aparelho para
jogo adaptado para uso em televisão; aparelho para
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leitura de microfilme; aparelho para produção,
distribuição e conversão de energia elétrica;
aparelho projetor de filme; aparelho totalizador;
aparelho, placa e acessórios de telecomunicação;
bateria de anodo; bateria elétrica, termoelétrica,
inclusive para veículo; bloqueador eletrônico de
chamada; bobina [parte de computador]; borne
[eletricidade]; braço acústico para aparelho de
comunicação; cabo com revestimento de chumbo
para corrente contínua; cabo para bateria
[eletricidade]; caixa de som; caixa protetora [estojo]
de máquina fotográfica; capas [estojos] de cd e dvd;
carregador magnético e ótico; cartão com circuito
integrado [cartão inteligente]; cartucho, cd e disquete
para vídeo game [jogo]; cd-rom [disco]; cd-rom
[drive]; circuito decodificador de cor de equipamento
transmissor de tv; computador de bordo para
veículo; computador de força [interruptor para -];
datador
elétrico;
dispositivo
portátil
de
armazenamento de dados [pen drive (ing)]; disquete
para computador; dvd, disco digital de vídeo; dvd,
disco digital de vídeo - aparelho; equipamento de
sonorização; estabilizador de voltagem; estojo para
filmadora e vídeo; estojo porta-cds; fita para
computador; lanterna de sinalização; máquina de
computar; máquina de edição de som e imagem;
mp3 (tocador de ou suporte para-); notebook
[microcomputador portátil, menor que o laptop];
placa para acumulador elétrico; porta-cd; portadisquete; porteiro-eletrônico; radar; receptor de som;
regulador para iluminação de palco; software para
jogo e entretenimento [programa de computador];
suporte para disco; timer [dispositivo que indica,
através de sinal sonoro, o término de um intervalo de
tempo]; timer [dispositivo que liga ou desliga
automaticamente
qualquer
equipamento,
em
momento predeterminado]; toques para telefone
celular [downloadable]; wattímetro [instrumento para
medida de potência elétrica];
Procurador: JOSÉ PAULO ELOIS SUNHIGA
No.905539176 14/11/2012
003
Tit.NASCI PRA DEUS - EDITORA E PRODUÇÕES
MUSICAIS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16983179000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINISTÉRIO DE LOUVOR NASCI PRA
DEUS

CFE(4) 5.3.20; 27.5.1
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento]; grupo musical;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905539192 14/11/2012
003
Tit.COELHO & CORREIA COSMETICOS LTDA ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12554562000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NUTRIELY
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NCL(10) 05 nutricionais (complementos -);
suplementos alimentares minerais; suplemento
nutricional [vitaminas ou minerais] para uso
medicinal; suplemento nutricional de óleo comestível
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal; vitamina e sais
minerais;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 1.15.9; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de desinfetantes; comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório;
comércio (através de qualquer meio) de material de
instrução e de ensino; comércio (através de qualquer
meio) de material de limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas para
embalagem; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905539222 14/11/2012
Tit.LAPIN SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15541503000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LAPIN

003

No.905539265 14/11/2012
003
Tit.GOLD LEAF IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12927483000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KISS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 água de colônia; antitranspirante
(sabonete -); batons para os lábios; brilho para os
lábios; cabelos (tinturas para os -); cosméticos;
cosméticos (estojos de -); cremes cosméticos;
desodorantes [perfumaria]; lápis para uso cosmético;
loções capilares; maquiagem (produtos para -);
maquiagem para o rosto; perfumes; sabonetes;
unhas (esmalte para -); unhas postiças; xampus;
acetona para uso pessoal; algodão para a higiene
pessoal;
antiperspirante
[desodorante];
condicionador [cosmético];
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA (NOME ANTERIOR FERNANDO MARCHETTI)
No.905539281 14/11/2012
003
Tit.SHANDONG RIKE CHEMICAL CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8834636
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RIKE

CFE(4) 26.5.9; 27.5.1
NCL(10) 35 aluguel de máquinas e equipamentos de
escritório *; aluguel de máquinas fotocopiadoras;
comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores;
Procurador: M M MARCAS E PATENTES S C LTDA
No.905539257 14/11/2012
Tit.NUTRACIENCIAS REPRESENTACOES
COMERCIAIS EIRELI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15520542000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NUTRAVERVE

003

CFE(4) 25.7.20; 26.1.1; 28.3
NCL(10) 01 acetatos [ produtos químicos];
aglutinantes para concreto; concreto (aglutinantes
para -); couro (substâncias químicas para
impermeabilização de -); couro (substâncias
químicas para impregnação de -); couro (substâncias
químicas para renovar -); desidratantes (preparações
-) para uso industrial; emulsificadores; plastificantes;
reagentes químicos, exceto para uso médico ou
veterinário; resinas sintéticas não processadas;
acetato de policloreto de vinila [pvc] para indústria;
Procurador: RODRIGO GOMES GALVEZ
No.905539290 14/11/2012
003
Tit.LUIZ CARLOS PALMA & CIA LMTA (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37413861000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PALMA

CFE(4) 5.3.11; 27.5.8; 27.5.17; 29.1.3,5

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 799

comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos agrícolas não manuais; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas;
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KISS KISS

No.905539354 14/11/2012
003
Tit.CLINICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15752710000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANIMED BELÉM PLANO DE SAÚDE
ANIMAL

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 37 lavagem de veículos automotivos;
limpeza de veículo; lubrificação de veículos;
manutenção de veículos; manutenção e reparo de
automóveis; polimento de veículo; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo]; assessoria,
consultoria e informação em reparo e manutenção
de veículos; centro de diagnóstico de veículo
(serviços de -) [serviços de manutenção/reparo de
automóveis]; conversão de veículos a gasolina para
gás natural; instalação e reparação de alarme para
veículo;
Procurador: GERALDO DA CUNHA MACEDO
No.905539311 14/11/2012
Tit.WANIR VASCONCELOS DE MENESES
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09890521687
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Original DUFRADE ESPECIARIAS &
TEMPEROS

CFE(4) 3.1.6; 3.1.8; 3.6.1; 27.5.1
NCL(10) 36 plano de saúde, venda e administração;
Procurador: CLÁUDIO SAMPAIO PORTELA

003

CFE(4) 27.5.2
NCL(10) 30 condimentos; molhos [condimentos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905539320 14/11/2012
003
Tit.BM DUMONT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68864982000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BM DUMONT EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS

CFE(4) 26.4.12; 27.5.1; 29.1.1; 29.1.3,6
NCL(10) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão de negócios;
comercial ou industrial (assessoria em gestão -) [assessoria em]; comercial ou industrial (assessoria
em gestão -); negócios (consultoria em gestão de -);
administração de empresa - [assessoria em];
administração de empresa; administração de holding
[tipo de empresa] - [assessoria em]; administração
de holding [tipo de empresa]; agenciamento de
mercadoria [intermediação] - [assessoria em];
agenciamento de mercadoria [intermediação];

No.905539362 14/11/2012
Tit.BY ART (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8834415
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BY ART

003

No.905539397 14/11/2012
Tit.THAIS QUEIJO LOPES MARINARI - ME.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17072853000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M MERCADO LOKO

CFE(4) 26.4.7
NCL(10) 41 informações sobre entretenimento
[lazer]; organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de seminários; publicação on-line de
livros e jornais eletrônicos;
Prior.:12 3 920 463
16/05/2012 FR
Procurador: MARTINEZ & ASSOCIADOS S/S LTDA.
No.905539370 14/11/2012
Tit.BORELLA CONSTRUÇÕES LTDA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03041198000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BORELLA CONSTRUÇÕES

CFE(4) 2.9.8; 16.3.13; 27.5.1
NCL(10) 03 água de colônia; algodão para uso
cosmético; antitranspirante (sabonete -); batons para
os lábios; brilho para os lábios; cabelos (tinturas para
os -); cosméticos; cosméticos (estojos de);
cosméticos para os cílios; cremes cosméticos;
desodorante
(sabonete
-);
desodorantes
[perfumaria]; esmalte para unhas; lápis para uso
cosmético; loções capilares; maquiagem (produtos
para -); maquiagem (produtos para remover -);
perfumes; sabonetes; unhas postiças; xampus;
acetona
para
uso
pessoal;
antiperspirante
[desodorante]; condicionador [cosmético];
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA (NOME ANTERIOR FERNANDO MARCHETTI)
003

CFE(4) 27.5.1,8
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); promoção de vendas [para terceiros];
representação comercial [ompi];
Procurador: AUNIMARK SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA. ME

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 imóveis [compra e venda de -];
incorporação de imóvel;
Procurador: MARGARETE RODRIGUES
No.905539389 14/11/2012
003
Tit.GOLD LEAF IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12927483000153

No.905539435 14/11/2012
Tit.FABIO QUEIROZ DA SILVA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00828066400
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PAPERPAX

003

CFE(4) 5.3.11; 5.3.14; 27.5.1
NCL(10) 16 anotações (blocos para -); bilhetes;
blocos [papelaria]; blocos de notas [cadernos];
blocos de papel em múltiplas vias [papelaria]; blocos
para anotações; blocos para desenho; bobinas para
fitas de tinta; caixas de papelão ou papel; canetas;
canetas [material de escritório]; canetas para
desenho; canetas-tinteiro; capas [papelaria]; cartão
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postal; cartas [mapas]; cartas, cartões, etc *; cartões
de felicitações; cartões de participação [papelaria];
cartões musicais de felicitações; catálogos;
embalagens de papel para cremes; encadernação
(artigos para -); encadernação (equipamentos e
máquinas para -) [equipamento de escritório];
encadernação (fios para -); encadernação (tela para
-); encadernações; fita adesiva (porta -) [material de
escritório]; fitas adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; fitas auto-adesivas [para papelaria ou
uso doméstico]; fitas corretivas [artigos de escritório];
fitas de papel; fitas de papel e cartões para gravação
de programas de computador; fitas de tinta; fitas de
tinta para impressoras de computador; fitas gomadas
[papelaria]; folhas absorventes de papel ou de
plástico para embalar produtos alimentícios; folhas
de celulose reciclada para embrulhar; folhas de
papel [papelaria]; folhas reguladoras de umidade,
feitas de papel ou de plástico, para embalar produtos
alimentícios; folhetos; formulários [impressos];
fotografias [impressos]; gravuras; guardanapos de
papel; jornais; laços de papel; lápis; lapiseiras;
lenços de papel; lenços de papel para retirar
maquiagem; livros; manuais [impressos]; papéis
soltos (fichários para -); papel (fitas de -); papel
(guardanapos de -); papel (laços de -); papel (pesos
para -); papel *; papel carbono; papel de carta; papel
encerado; papel higiênico; papel laminado; papel
luminoso; papel machê; papel para cobrir vasos de
flores; papel para cópias [papelaria]; papel para
eletrocardiógrafos; papel para embalagem; papel
para embrulho; papel para máquinas registradoras;
papel para radiogramas; papel toalha; papel xuan
[para pintura e caligrafia chinesas]; papelão (artigos
de -); papelão (tubos de -); papelão *; papelão de
pasta [polpa] de madeira; papelaria (artigos de -);
papel-pergaminho; pastas de arquivo; pastas para
documentos [artigos de papelaria]; pastas para
papéis; telas para pintura; tintas *; apara de papel;
bilhete de papel ou de cartolina; bobina de papel e
papelão; caderno escolar; cartão de visita; cartão
impresso para crachá; cartão moldado; cartolina;
diário; embalagens de papel ou plástico;
embalagens feitas de celulose regenerada; fichário
de mesa; fitas de tinta para impressoras; papel
acetinado; papel almaço pautado; papel cartão;
papel contínuo; papel crepom; papel da china; papel
da holanda; papel da índia; papel de seda; papel
descartável para assento sanitário; papel estêncil;
papel marmorizado; papel para gráfica; papel
vegetal; tinta para artista;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905539460 14/11/2012
Tit.BY ART (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8834415
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BY ART

Tit.COPLAS INDÚSTRIA DE PLÁSTCOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67718726000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AG PLAST

CFE(4) 5.5.20; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; botas *; calçados *; calçados em
geral *; calças; calças compridas; camisas;
camisetas; capuzes [vestuário]; casacos [vestuário];
chapéus, bonés etc; confeccionado (vestuário -);
corpete; espartilhos; faixas [vestuário]; faixas para a
cabeça [vestuário]; jaquetas; jardineiras [vestuário];
jérseis [vestuário]; leggings [calças]; lenços de
pescoço; luvas [vestuário]; macacões; malhas
[vestuário]; peles [vestuário]; pijamas; robe; roupa de
baixo; roupa para ginástica; roupa para ginástica
[colante]; roupas de banho; roupas de couro; roupas
de fantasia; roupas de imitação couro; roupões de
banho; saias; saias-calças; sandálias; sobretudos
[vestuário]; túnicas; vestuário *; véus [vestuário];
viseiras; calçado esportivo; echarpe; tira (faixa) para
a cabeça;
Procurador: IMPAR - AGÊNCIA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL LTDA
No.905539486 14/11/2012
003
Tit.BRASCOL REFRIGERAÇÃO LTDA - ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32467177000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOP MILK ORDENHADEIRAS

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 01 aceleradores de vulcanização; acrílicas
(resinas -) não processadas; aglutinantes para
concreto;
cimento
(preparações
para
impermeabilização de -), exceto tintas; cimento
(produtos para conservação de-) exceto tintas e
óleos; concreto (produtos para conservação de -)
exceto tintas e óleos; concreto (substâncias
químicas para aeração de -); descolagem
(preparações para -); desmoldagem (preparações
para -); impermeabilização de cimento (preparações
para -), exceto tintas; plastificantes; substâncias
adesivas para fins industriais; substâncias químicas
industriais; acelerador químico; adesivo natural para
uso industrial; adesivo para chapisco; aditivo químico
para concreto e argamassa de uso na indústria;
aglutinante industrial; reagente químico usado na
indústria e na ciência;
Procurador: ELVIS FERNANDO REGONASCHI
No.905539559 14/11/2012
003
Tit.HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS
LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15016827000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPLEXO HOSPITALAR SÃO MATEUS

003
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905539508 14/11/2012
003
Tit.GARRET PECOITS & CIA. LTDA. - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07903135000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Missouri Gourmet Deli

No.905539575 14/11/2012
Tit.COSTA SCOCCO & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01818815000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHORANGO

CFE(4) 26.4.7
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
hotéis; restaurantes;
Prior.:12 3 920 463
16/05/2012 FR
Procurador: MARTINEZ & ASSOCIADOS S/S LTDA.
No.905539478 14/11/2012
003
Tit.ELUZAI GOMES DE SOUSA - 54963800306
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13863163000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MUSSELIN

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica; enfermagem
[médica]; hospitais; médica (serviços de clínica-);
saúde (serviços de -); assessoria, consultoria e
informação no campo da saúde e da medicina;
cirurgias médicas [serviços médicos]; consultas
médicas [serviços médicos]; laboratório de análise
clínica; serviços de raio-x;
Procurador: MARGARETE RODRIGUES

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1; 29.1.1-3
NCL(10) 43 cafeterias; cantinas; lanchonetes;
restaurantes;
Procurador: LUIZ GUSTAVO BIANCO
No.905539532 14/11/2012

003

003
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CFE(4) 5.7.8; 27.5.1
NCL(10) 30 aletrias [massas]; alimentares (massas ); alimentos farináceos; amêndoas (bolinhos ou
biscoitos de -); amêndoas (pasta de -); amêndoas
torradas; amendoins (confeitos de -); bebidas à base
de cacau; bebidas à base de café; bebidas à base
de chá; bebidas à base de chocolate; biscoitos;
biscoitos; biscoitos amanteigados; biscoitos de água
e sal; bolachas; bolo (massa para -); bolos;
bombons; brioches; café (bebidas à base de -); café
(bebidas de -) com leite; caramelos [doces]; carne
(tortas de -); cereais (preparações feitas com -); chá
gelado;
chá*;
cheeseburgers
[sanduíches];
chocolate; chocolate (bebidas à base de -);
chocolate (bebidas de -) com leite; comestíveis
(gelados -); confeitos; confeitos *; confeitos para
decoração de árvores de natal; creme [culinária];
doces [confeitos]; doces*; empadas [tortas];
espaguete; especiarias; farináceos (alimentos -);
farinha de rosca; frutas (geléias de -) [confeitos];
gelados comestíveis; geléia real; geléias de frutas
[confeitos]; macarrão; massas [alimentares]; massas
alimentares; massas com ovos [talharim]; molhos
[condimentos]; pãezinhos; pãezinhos; panquecas;
pão; pão de gengibre; pastéis [pastelaria]; pizzas;
pudins; rolinhos primavera; sagu; sanduíches;
sorvete; sorvete; sorvetes; sorvetes; talharim;
tapioca; tortas; tortillas; waffles; amendoim doce;
bala comestível; barra dietética de cereais; bolo,
preparado para consumo final, confeitado ou não;
brigadeiro, cajuzinho e quindim; canapé; canelone
[massa alimentícia]; capeletti [massa alimentícia];
casquinha para sorvete; churros [doce]; crepe;
empada; empadão; esfiha; lasanha; nhoque; pastel;
pipoca doce [pronta]; pipoca salgada [pronta]; quibe;
rapadura [açúcar mascavo, em forma de pequeno
tijolo]; suspiro; tortas [doces e salgadas];
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905539591 14/11/2012
003
Tit.S S BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA EPP (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07150239000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TORA MADEIRAS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 40 serragem [serraria];
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905539605 14/11/2012
003
Tit.SORVETEIRAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10377164000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAGIC ICE
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CFE(4) 3.1.14; 26.1.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço; assessoria, consultoria
e informação técnica em serviço de alimentação;
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante; churrascaria [restaurante]; cyber-café
[restaurante];
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905539613 14/11/2012
Tit.YOKO KODAIRA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00906372000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: by Selma

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.905539621 14/11/2012
Tit.EDUARDO HÉRCULES DE SÁ (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00095234721
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Banda Dutton's

CFE(4) 27.5.1; 27.5.10,17
NCL(10) 41 banda de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.

música

[serviços

003

de

No.905539630 14/11/2012
003
Tit.CONSELHOS DE MÃE ENTRETENIMENTO &
COMUNICAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15659150000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Conselhos de Mãe

CFE(4) 26.7.25; 26.11.5; 28.19; 29.1.1
NCL(10) 35 informação comercial e aconselhamento
a consumidores - [informação em]; informação
comercial e aconselhamento a consumidores [consultoria
em];
informação
comercial
e
aconselhamento a consumidores - [assessoria em];
informação comercial e aconselhamento a
consumidores; opinião (pesquisas de -) - [informação
em]; opinião (pesquisas de -) - [consultoria em];
opinião (pesquisas de -) - [assessoria em]; opinião
(pesquisas de -); pesquisas de opinião - [informação
em]; pesquisas de opinião - [consultoria em];
pesquisas de opinião - [assessoria em]; pesquisas
de opinião; publicação de textos publicitários [informação em]; publicação de textos publicitários [consultoria em]; publicação de textos publicitários [assessoria em]; publicação de textos publicitários;
publicidade - [informação em]; publicidade [consultoria em]; publicidade - [assessoria em];
publicidade; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; redação de textos publicitários [informação em]; redação de textos publicitários [consultoria em]; redação de textos publicitários [assessoria em]; redação de textos publicitários;
textos publicitários (publicação de -) - [informação
em]; textos publicitários (publicação de -) [consultoria em]; textos publicitários (publicação de -)
- [assessoria em]; textos publicitários (publicação de
-); assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios; assessoria, consultoria e
informação em marketing - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing;
gerenciamento de banco de dados - [informação
em]; gerenciamento de banco de dados [consultoria em]; gerenciamento de banco de dados
- [assessoria em]; gerenciamento de banco de
dados; pesquisa de mercado - [informação em];
pesquisa de mercado - [consultoria em]; pesquisa de
mercado - [assessoria em]; pesquisa de mercado;
produção de filme publicitário [ompi] - [informação
em]; produção de filme publicitário [ompi] [consultoria em]; produção de filme publicitário [ompi]
- [assessoria em]; produção de filme publicitário
[ompi]; publicidade por qualquer meio - [informação
em]; publicidade por qualquer meio - [consultoria
em]; publicidade por qualquer meio - [assessoria
em]; publicidade por qualquer meio; serviços de
processamento de dados [compilação em banco de
dados]
[informação
em];
serviços
de
processamento de dados [compilação em banco de
dados]
[consultoria
em];
serviços
de
processamento de dados [compilação em banco de
dados] - [assessoria em]; serviços de processamento
de dados [compilação em banco de dados];
Procurador: MIGUEL BARBADO NETO
No.905539648 14/11/2012

003
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Tit.COOPYFRUTAS COOPERATIVA DOS
FRUTICULTORES DA BACIA POTIGUAR (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07497139000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MELÃO FORRO

assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante; churrascaria [restaurante]; cyber-café
[restaurante];
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905539672 14/11/2012
003
Tit.DEBELAK SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01689739000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DEBELAK

CFE(4) 24.17.10; 26.1.3; 27.5.1
NCL(10) 35 análise de custo; assessoria em gestão
comercial ou industrial; assessoria em gestão de
negócios; gestão (consultoria em -) de negócios;
previsões econômicas; promoção de vendas [para
terceiros]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
intermediação comercial para os seus associados.;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, promoção de negócios dos
associados;
Procurador: IMPAR - AGÊNCIA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL LTDA
No.905539656 14/11/2012
Tit.ELIOSMAR INDUSTRIA COMERCIO DE
ESTOPA LTDA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00182544000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: POLI - STOPA

003

CFE(4) 1.5.15; 27.5.1
NCL(10) 37 manutenção de veículos; manutenção e
reparo de automóveis; polimento de veículo; veículo
(polimento de -); veículos (manutenção de -) [assessoria em]; veículos (manutenção de -);
Procurador: RAFAEL DE SÁES MADEIRA
No.905539680 14/11/2012
003
Tit.MULHER BRASILEIRA MODA ATUAL LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95848602000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PERTUTTI

íntimas absorventes de transpiração; roupões de
banho; sungas; toucas de natação; trajes de banho;
bermuda para prática de esporte; biquíni; boné;
canga; maiô;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905539702 14/11/2012
003
Tit.COOPYFRUTAS COOPERATIVA DOS
FRUTICULTORES DA BACIA POTIGUAR (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07497139000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MELÃO SAMBA DOCE

CFE(4) 24.5.1; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão de negócios; custo
(análise de -); gestão (consultoria em -) de negócios;
previsões econômicas; promoção de vendas [para
terceiros]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
intermediação comercial para os seus associados.;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, promoção de negócios dos
associados;
Procurador: IMPAR - AGÊNCIA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL LTDA
No.905539710 14/11/2012
003
Tit.PROTEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI'S
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00947030000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PREÇO IDEAL

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 21 estopa de algodão para limpeza;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905539664 14/11/2012
003
Tit.SORVETEIRAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10377164000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: YOGUFROZEN

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço; assessoria, consultoria
e informação técnica em serviço de alimentação;

CFE(4) 26.1.3; 27.5.25
NCL(10) 24 material têxtil; roupa de cama, mesa e
banho; tecidos para uso têxtil;
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA
No.905539699 14/11/2012
Tit.ORIVALDO CLEMENTE BATISTA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12196001000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GARMIN

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário];
automobilistas (vestuário para -); bandanas; banho
(calções de -); banho (toucas de -); bermudas;
calças; camisas; camisetas; ciclistas (vestuário para
-); combinações [vestuário]; ginástica (roupa para -)
[colante]; macacões; roupa para ginástica; roupa
para ginástica [colante]; roupas de banho; roupas

CFE(4) 5.3.11; 15.7.15; 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905539745 14/11/2012
003
Tit.ANGELA MERICE HESPANHOL SILVA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16798349000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M | H MÊ HESPANHOL
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer
artigos do vestuário; comércio (através de
meio) de bijuteria; comércio (através de
meio) de roupas; comércio (através de
meio) de sapatos;
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
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meio) de
qualquer
qualquer
qualquer

No.905539753 14/11/2012
003
Tit.ALENCAR DE FREITAS CAVALCANTE - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11747041000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AÇAI TROPICAL

CFE(4) 5.1.6; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -) [informação em]; auto-serviço (restaurantes de -);
bar (serviços de -) - [informação em]; bar (serviços
de -); bufê (serviço de -); cafés [bares] - [informação
em]; cafés [bares]; cafeterias - [informação em];
cafeterias; cantinas; lanchonetes - [informação em];
lanchonetes - [consultoria em]; lanchonetes [assessoria em]; lanchonetes; restaurantes [informação em]; restaurantes; restaurantes de autoserviço - [informação em]; restaurantes de autoserviço; assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante; churrascaria [restaurante]; cyber-café
[restaurante] - [informação em]; cyber-café
[restaurante];
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905539761 14/11/2012
Tit.REYNALDO HOKI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73063800791
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SANTA CEVADA

003

CFE(4) 1.15.21; 26.1.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -) [informação em]; auto-serviço (restaurantes de -) [consultoria em]; auto-serviço (restaurantes de -) [assessoria em]; auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -) - [informação em]; bar (serviços de -) [consultoria em]; bar (serviços de -) - [assessoria

em]; bar (serviços de -); bufê (serviço de -) [informação em]; bufê (serviço de -) - [consultoria
em]; bufê (serviço de -) - [assessoria em]; bufê
(serviço de -); cafés [bares] - [informação em]; cafés
[bares] - [consultoria em]; cafés [bares] - [assessoria
em]; cafés [bares]; cafeterias - [informação em];
cafeterias - [consultoria em]; cafeterias - [assessoria
em]; cafeterias; cantinas - [informação em]; cantinas
- [consultoria em]; cantinas - [assessoria em];
cantinas;
lanchonetes
[informação
em];
lanchonetes - [consultoria em]; lanchonetes [assessoria em]; lanchonetes; restaurantes [informação em]; restaurantes - [consultoria em];
restaurantes - [assessoria em]; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço - [informação em];
restaurantes de auto-serviço - [consultoria em];
restaurantes de auto-serviço - [assessoria em];
restaurantes de auto-serviço; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo] - [informação em]; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo] - [consultoria em]; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo] - [assessoria em]; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo]; assessoria consultoria e informação em
culinária - [informação em]; assessoria consultoria e
informação em culinária - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em culinária [assessoria em]; assessoria consultoria e informação
em culinária; assessoria, consultoria e informação
em culinária - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em culinária - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
culinária - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em culinária; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento [informação em]; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relativa à produção de alimento [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relativa à produção de alimento;
assessoria, consultoria e informação sobre o vinho e
suas características - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre o vinho e suas
características - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre o vinho e suas
características - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre o vinho e suas
características; assessoria, consultoria e informação
técnica em serviço de alimentação - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação; assessoria, consultoria e
informações sobre restaurante - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante
[consultoria
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre restaurante; cestas de café da
manhã (fornecimento de -) [serviços de alimentação]
- [informação em]; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação] [consultoria em]; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação] [assessoria em]; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação];
churrascaria [restaurante] - [informação em];
churrascaria [restaurante] - [consultoria em];
churrascaria [restaurante] - [assessoria em];
churrascaria [restaurante]; cyber-café [restaurante] [informação em]; cyber-café [restaurante] [consultoria em]; cyber-café [restaurante] [assessoria em]; cyber-café [restaurante];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905539770 14/11/2012
Tit.ORIVALDO CLEMENTE BATISTA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12196001000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GARMIN

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905539796 14/11/2012
003
Tit.MARCOS ANTONIO BENITES PIZZARIA - EPP.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08652244000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BURGUETO

CFE(4) 3.1.8; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
cantinas; lanchonetes; restaurantes; restaurantes de
auto-serviço;
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905539800 14/11/2012
003
Tit.DROGARIA GLEICELLY LTDA - ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08923586000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DROGARIA FARMA MED PLUS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de material para curativos; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas; comércio (através de qualquer meio)
de preparações higiênicas para uso medicinal;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905539818 14/11/2012
003
Tit.VISION CONSULTORIA & AUDITORIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07944178000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
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jogos de computador; programas operacionais para
computador [gravados]; telefone (aparelhos de -);
telefone (receptores de -); telefones portáteis;
aparelho de navegação por satélite; dispositivo
portátil de armazenamento de dados [pen drive
(ing)]; notebook [microcomputador portátil, menor
que o laptop];
Procurador: NATAN BARIL

Marca: VISION CONSULTORIA AUDITORIA

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: InovaEduca 3.0

No.905539869 14/11/2012
003
Tit.TECNOPLANTA FLORESTAL LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94077518000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PROSPERATO
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 auditoria; assessoria, consultoria e
informação empresarial;
Procurador: ACERTCON REGISTROS E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905539834 14/11/2012
003
Tit.RAMARI AQUILA COMÉRCIO DE
SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00649067000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Black Belt
CFE(4) 3.7.11; 5.3.17; 26.11.13; 27.5.1,17
NCL(10) 29 azeite de oliva para uso alimentar; óleos
comestíveis;
Procurador: RENATO HAHN
No.905539877 14/11/2012
003
Tit.RAMARI AQUILA COMÉRCIO DE
SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00649067000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Black Belt

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 complemento/ suplemento alimentar
para uso medicinal; composição de aminoácido para
tratamento de desnutrição ou deficiência protéica;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento nutricional de óleo
comestível para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em pó para
uso medicinal;
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.905539842 14/11/2012
Tit.POSITIVO INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81243735000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: POSITIVO ORBO

003

No.905539931 14/11/2012
Tit.NUTRACIENCIAS REPRESENTACOES
COMERCIAIS EIRELI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15520542000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAX XTREME

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 29 complemento/ suplemento alimentar à
base de frutas [não medicinal];
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.905539885 14/11/2012
003
Tit.APARECIDO DA SILVA PIMENTEL (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16691019000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Assembleia de Deus Seguidores de Cristo

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(10) 09 agendas eletrônicas; computador
(memórias para -); computador (periféricos de -);
computador (programas de -) [para download];
computador (programas de -), gravados; computador
(programas de -), gravados [programas]; computador
(programas operacionais para -) [gravados];
computador (teclados de -); computadores;
computadores (impressoras para -); ensino
(aparelhos para -); notebook [computadores]; pen
drives; processamento de dados (dispositivos para ); programas de computador [para download];
programas de computador gravados; programas de

CFE(4) 27.7.1; 29.1.12
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -); competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
competições
desportivas
(organização de -); concertos (organização e
regência de-); conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); cursos por correspondência;
educação (informações sobre -) [instrução];
educação (serviços de -); assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução] - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em educação [instrução]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino; curso de idioma;
curso técnico de formação; cursos livres [ensino];
Procurador: ALESSANDRA PIANO DA SILVA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.2; 27.5.8; 29.1.12
NCL(10) 05 nutricionais (complementos -);
suplementos alimentares minerais; suplemento
nutricional [vitaminas ou minerais] para uso
medicinal; suplemento nutricional de óleo comestível
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905539966 14/11/2012
Tit.FERNANDO DIAS DE FARIA FILHO
35164913615 (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16868896000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DELÍCIAS DE LÁ

CFE(4) 28.19
NCL(10) 41 religiosa (educação -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905539923 14/11/2012
Tit.CRIAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA
ORGANIZACIONAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10913864000158

003

003
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CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 30 alimentos farináceos; biscoitos;
bolachas; bolos; brioches; condimentos; confeitos;
especiarias; molhos [condimentos]; pão; tortas;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905539990 14/11/2012
Tit.MAGID THOMÉ FILHO - ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08719087000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PORTO DE AREIA 3 IRMÃOS

003

CFE(4) 5.3.11; 5.3.14; 5.13.7; 27.5.23-24
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à agricultura, à
horticultura e à silvicultura - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
químicas destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à agricultura, à horticultura e à silvicultura [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias químicas destinadas à
agricultura, à horticultura e à silvicultura;
Procurador: PATRICIA GONZALEZ BAUBETA

CFE(4) 3.7.3; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905540450 14/11/2012
003
Tit.EMPRESA DE BASE & DISTRIBUIDORA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02960753000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PROVIM

No.905540034 14/11/2012
003
Tit.GFI INTERNACIONAL PARTICIPAÇÕES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15351567000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BURLLESQUE

CFE(4) 1.1.1; 6.19.1; 18.4.1; 25.1.5; 27.5.1
NCL(10) 37 extração de pedras [pedreira] [informação em]; extração de pedras [pedreira] [assessoria em]; extração de pedras [pedreira];
extração mineral - [informação em]; extração mineral
- [assessoria em]; extração mineral; mineração;
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.905540000 14/11/2012
003
Tit.PHILMES PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS
LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09199145000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Philmes

CFE(4) 3.1.6; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 41 provimento de web site disponibilizando
fotos, áudio e vídeo não downloadble [serviço de
entretenimento];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905540042 14/11/2012
003
Tit.ABDO & OLIVEIRA MONITORAMENTO E
SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10783417000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOMA MONITORAMENTO

CFE(4) 5.3.11; 5.3.14; 5.13.7; 27.5.23-24
NCL(10) 01 adubo composto; adubo para
agricultura; agricultura (adubo para -); agricultura
(substâncias químicas para -), com exceção dos
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
fertilizantes; fertilizantes (preparações -); fosfatos
[fertilizantes]; melhoramento de solos (produtos
químicos para -); plantas (preparações para
regularizar o crescimento de -); sais [fertilizantes];
substâncias químicas para agricultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
substratos para cultivo fora do solo [agricultura];
superfosfatos [fertilizantes]; turfa [fertilizante];
composto orgânico destinado à adubação; uréia
[fertilizante];
Procurador: PATRICIA GONZALEZ BAUBETA
No.905540468 14/11/2012
003
Tit.PANEURO SEARCH MARKETING DO BRASIL ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15576900000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PanEuro Brasil

CFE(4) 26.4.2
NCL(10) 41 produção de vídeos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905540026 14/11/2012
003
Tit.EMPRESA DE BASE & DISTRIBUIDORA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02960753000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Provim

CFE(4) 24.1.3; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 45 monitorização de alarmes anti-roubo e
de segurança;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.

CFE(4) 1.1.5; 1.1.10; 27.5.8-9; 27.5.23
NCL(10) 35 marketing - [assessoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905540433 14/11/2012
003
Tit.CASA DO FRANGO CAIPIRA LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03949523000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRANGO CASEIRO

No.905540476 14/11/2012
003
Tit.HUDSON DA SILVA CLAUDINO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14491173000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PATAS NA WEB
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CFE(4) 3.1.6; 3.1.8; 3.1.19; 3.6.3; 27.5.1
NCL(10) 35 administração comercial; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet;
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para animais; comércio (através de qualquer meio)
de animais vivos; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de produtos para a destruição dos
animais nocivos, fungicidas e herbicidas;
Procurador: NILTON MARQUES JUNIOR
No.905540506 14/11/2012
Tit.POSITIVO INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81243735000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POSITIVO ORBO

[consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em telecomunicações - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
telecomunicações;
consultoria
referente
a
implantação, operação, gerenciamento e suporte de
redes de telecomunicações e suas configurações [informação em]; consultoria referente a implantação,
operação, gerenciamento e suporte de redes de
telecomunicações
e
suas
configurações
[consultoria em]; consultoria referente a implantação,
operação, gerenciamento e suporte de redes de
telecomunicações
e
suas
configurações
[assessoria em]; consultoria referente a implantação,
operação, gerenciamento e suporte de redes de
telecomunicações e suas configurações; provedor de
acesso [telecomunicação] - [informação em];
provedor de acesso [telecomunicação] - [consultoria
em]; provedor de acesso [telecomunicação] [assessoria
em];
provedor
de
acesso
[telecomunicação];
Procurador: NATAN BARIL
No.905540719 14/11/2012
Tit.HEAD DISTRIBUIDORA EIRELI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15160970000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HEAD DISTRIBUIDORA

003

desodorante; sabonete para barbear; sabonetes;
sais de banho, exceto para uso medicinal; shampoo
a seco; sobrancelhas (cosméticos para as -); talco
para toalete; tinturas cosméticas; tinturas para os
cabelos; toalete (produtos de-); unhas (esmalte para
-); unhas (produtos para o cuidado das -); xampus;
acetona (removedor de esmalte de unhas); acetona
para uso pessoal; água depilatória; algodão para a
higiene pessoal; antiperspirante [desodorante]; argila
para estética; banho de espuma (preparações para ), exceto para uso medicinal; condicionador
[cosmético]; creme, pasta e líquido rejuvenescedor,
protetor e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico
e sintético; produto para limpeza e hidratação da
pele não medicamentoso; removedor de cosmético;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905542800 14/11/2012
Tit.RHEINZINK GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8838828
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PREPATINA

003

003

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(10) 38 bbs [serviços de telecomunicação] [informação em]; bbs [serviços de telecomunicação] [consultoria em]; bbs [serviços de telecomunicação] [assessoria em]; bbs [serviços de telecomunicação];
comunicações por telefone - [informação em];
comunicações por telefone - [consultoria em];
comunicações por telefone - [assessoria em];
comunicações por telefone; telechamadas (serviços
de -) [rádio, telefone ou outros meios de
comunicação eletrônica] - [informação em];
telechamadas (serviços de -) [rádio, telefone ou
outros meios de comunicação eletrônica] [consultoria em]; telechamadas (serviços de -) [rádio,
telefone ou outros meios de comunicação eletrônica]
- [assessoria em]; telechamadas (serviços de -)
[rádio, telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica]; telecomunicações (informações sobre -) [informação em]; telecomunicações (informações
sobre -) - [consultoria em]; telecomunicações
(informações sobre -) - [assessoria em];
telecomunicações
(informações
sobre
-);
telecomunicações (serviços de roteamento e junção
de -) - [informação em]; telecomunicações (serviços
de roteamento e junção de -) - [consultoria em];
telecomunicações (serviços de roteamento e junção
de -) - [assessoria em]; telecomunicações (serviços
de roteamento e junção de -); telefonia (serviços de ) - [informação em]; telefonia (serviços de -) [consultoria em]; telefonia (serviços de -) [assessoria em]; telefonia (serviços de -);
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador - [informação em]; transmissão de
mensagens e de imagens por meio de computador [consultoria em]; transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador - [assessoria em];
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador; assessoria, consultoria e informação
em telecomunicações - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em telecomunicações -

CFE(4) 24.15.1; 26.2.7; 27.5.1
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água de lavanda; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético;
algodão para fins cosméticos (hastes com pontas de
-); algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; âmbar [perfume]; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); antitranspirantes
[produtos de toalete]; aromáticos [óleos essenciais];
banhos (preparações cosméticas para -); barba
(tinturas para -); barbear (produtos para -); batons
para os lábios; beleza (máscaras de -); bigode (cera
para -); brilho para os lábios; bronzear (preparações
para-) [cosméticos]; cabelos (preparações para
ondular -); cabelos (tinturas para os -); cera para
bigode; cera para depilação; cílios (produtos
cosméticos para os-); clarear (cremes para -) a pele;
cosméticos; cosméticos (estojos de); cosméticos
para os cílios; cremes cosméticos; defumação
(produtos para -) [perfumaria]; depilatórios (produtos
-); descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desodorante
(sabonete
-);
desodorantes
[perfumaria]; esmalte para unhas; essenciais (óleos ); extratos de flores [perfumaria]; filtros solares; flores
(extratos de -) [perfumaria]; jasmim (óleo de -); lápis
para uso cosmético; laquê para cabelos; leite de
amêndoas para uso cosmético; leites de limpeza
para toalete; lenços impregnados com loções
cosméticas; limão (óleos essenciais de -); limpeza
(leite de -) para toalete; loções capilares; loções
cosméticas (lenços impregnados com -); loções para
uso cosmético; loções pós-barba; maquiagem (pó
para -); maquiagem (produtos para -); maquiagem
(produtos para remover -); maquiagem para o rosto;
neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; óleo de lavanda; óleos essenciais; óleos
para perfumes e essências; óleos para toalete; óleos
para uso cosmético; pele (produtos cosméticos para
cuidados da -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
perfumes de flores (bases para -); pés (sabonetes
antitranspirantes para os -); pomadas para uso
cosmético; preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal];
produtos
depilatórios;
sabonete

CFE(4) 26.4.18; 27.1.2; 27.5.1
NCL(10) 06 cabos de metal, não elétricos;
construções transportáveis de metal; dobradiças de
metal; dormentes de metal para estradas de ferro;
ferragens de metal [pequenas] *; folha de estanho;
folha-de-flandres; folhas de aço; folhas de alumínio;
folhas de ferro; grades de metal; materiais de
construção refratários, metálicos; materiais de metal
para funiculares fixos de ferrovias; metais comuns,
brutos ou semitrabalhados; painéis de metal para
construção; painéis de metal para construção;
paliçadas de metal [tapumes]; revestimento de metal
para construções e edificações; revestimento de
metal para paredes e muros [construção]; tubos de
metal; tubos de metal para drenagem [válvulas];
cabo e fio blindado não elétrico; haste de metal;
Prior.:302012005243.6 31/05/2012 DE
Procurador: LEONARDOS & LICKS ADVOGADOS
No.905544617 14/11/2012
003
Tit.IEGER SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11543862000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Certus Software

CFE(4) 1.5.23; 27.5.3
NCL(10) 42 software de computador (elaboração
[concepção] de-);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905546253 16/11/2012
003
Tit.JOAO MARCIO DE OLIVEIRA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08187779000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Farmacia do Trabalhador Nordestino
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NCL(10) 35 farmácia [comércio
farmacêuticos];
Procurador: O PRÓPRIO.
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de

produtos

No.905546318 16/11/2012
003
Tit.ALLAN RODRIGO SILVA ALLAN RODRIGO
SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11488274000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Rei do Pendrive
NCL(10) 09 pen drives;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905546334 16/11/2012
003
Tit.GIANCARLO MENEGHINI ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08693933000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LA BARCA
NCL(10) 18 baús [bagagem]; bolsas; bolsas para
carregar bebês [slings]; carteiras de bolso; estojos
de cosméticos [nécessaire]; guarda-chuvas; guardasóis [sombrinhas]; malas de viagem; maletas para
documentos; pastas [malas]; porta-cartão; sacolas
de compras; valises; viagem (conjuntos de -) [artigos
de couro]; chaveiro [artigo de couro, tipo carteira];
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.905546342 16/11/2012
003
Tit.SISTEMA ADVENTISTA DE COMUNICAÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01385423000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Tia Cecéu
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -) [consultoria em]; composição musical (serviços de -)
- [assessoria em]; composição musical (serviços de ); educação (informações sobre -) [instrução] [consultoria em]; educação (informações sobre -)
[instrução] - [assessoria em]; educação (informações
sobre -) [instrução]; educação religiosa - [consultoria
em]; educação religiosa - [assessoria em]; educação
religiosa; ensino (serviços de -) - [consultoria em];
ensino (serviços de -) - [assessoria em]; ensino
(serviços de -); entretenimento - [consultoria em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
espetáculos (serviços de -) - [consultoria em];
espetáculos (serviços de -) - [assessoria em];
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [consultoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [assessoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -); filmagem
em vídeo - [consultoria em]; filmagem em vídeo [assessoria em]; filmagem em vídeo; informações
sobre educação [instrução] - [consultoria em];
informações
sobre
educação
[instrução]
[assessoria em]; informações sobre educação
[instrução]; informações sobre entretenimento [lazer]
- [consultoria em]; informações sobre entretenimento
[lazer] - [assessoria em]; informações sobre
entretenimento [lazer]; informações sobre recreação
- [consultoria em]; informações sobre recreação [assessoria em]; informações sobre recreação;
notícias (agências de -) - [consultoria em]; notícias
(agências de -) - [assessoria em]; notícias (agências
de -); produção de filmes, exceto para fins de
publicidade - [consultoria em]; produção de filmes,
exceto para fins de publicidade - [assessoria em];
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão [consultoria em]; produção de programas de rádio e
televisão - [assessoria em]; produção de programas
de rádio e televisão; produção de shows [consultoria em]; produção de shows - [assessoria
em]; produção de shows; produção de vídeos [consultoria em]; produção de vídeos - [assessoria
em]; produção de vídeos; produção musical [consultoria em]; produção musical - [assessoria em];
produção
musical;
rádio
(programas
de
entretenimento de -) - [consultoria em]; rádio
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
em]; rádio (programas de entretenimento de -); rádio
e televisão (produção de programas de -) [consultoria em]; rádio e televisão (produção de
programas de -) - [assessoria em]; rádio e televisão
(produção de programas de -); religiosa (educação -)
- [consultoria em]; religiosa (educação -) -

[assessoria em]; religiosa (educação -); shows
(produção de -) - [consultoria em]; shows (produção
de -) - [assessoria em]; shows (produção de -);
televisão (programas de entretenimento de -) [consultoria
em];
televisão
(programas
de
entretenimento de -) - [assessoria em]; televisão
(programas de entretenimento de -); televisão e rádio
(produção de programas de -) - [consultoria em];
televisão e rádio (produção de programas de -) [assessoria em]; televisão e rádio (produção de
programas de -); vídeos (produção de -) [consultoria em]; vídeos (produção de -) - [assessoria
em]; vídeos (produção de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não) - [consultoria em]; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não) - [assessoria em]; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [consultoria em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [assessoria em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento];
distribuição de filmes - [consultoria em]; distribuição
de filmes - [assessoria em]; distribuição de filmes;
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio) - [consultoria em]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [assessoria em];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio); grupo musical - [consultoria em]; grupo
musical - [assessoria em]; grupo musical; jornalismo
(reportagens) - [consultoria em]; jornalismo
(reportagens) - [assessoria em]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio - [consultoria em]; serviços de concepção
de programas de tv/rádio - [assessoria em]; serviços
de concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: LUCAS DOS SANTOS LINS
No.905546377 16/11/2012
003
Tit.GIANCARLO MENEGHINI ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08693933000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LA BARCA
NCL(10) 25 calçados *; chapéus, bonés etc; cintos
[vestuário]; vestuário *;
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.905546415 16/11/2012
003
Tit.SISTEMA ADVENTISTA DE COMUNICAÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01385423000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Viva
NCL(10) 41 educação religiosa - [consultoria em];
educação religiosa - [assessoria em]; educação
religiosa; ensino (serviços de -) - [consultoria em];
ensino (serviços de -) - [assessoria em]; ensino
(serviços de -); entretenimento - [consultoria em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
espetáculos (serviços de -) - [consultoria em];
espetáculos (serviços de -) - [assessoria em];
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [consultoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [assessoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -); filmagem
em vídeo - [consultoria em]; filmagem em vídeo [assessoria em]; filmagem em vídeo; notícias
(agências de -) - [consultoria em]; notícias (agências
de -) - [assessoria em]; notícias (agências de -);
produção de programas de rádio e televisão [consultoria em]; produção de programas de rádio e
televisão - [assessoria em]; produção de programas
de rádio e televisão; produção de vídeos [consultoria em]; produção de vídeos - [assessoria
em]; produção de vídeos; rádio (programas de
entretenimento de -) - [consultoria em]; rádio
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
em]; rádio (programas de entretenimento de -); rádio
e televisão (produção de programas de -) [consultoria em]; rádio e televisão (produção de
programas de -) - [assessoria em]; rádio e televisão
(produção de programas de -); religiosa (educação -)
- [consultoria em]; religiosa (educação -) [assessoria em]; religiosa (educação -); shows
(produção de -) - [consultoria em]; shows (produção

de -) - [assessoria em]; shows (produção de -);
televisão (programas de entretenimento de -) [consultoria
em];
televisão
(programas
de
entretenimento de -) - [assessoria em]; televisão
(programas de entretenimento de -); televisão e rádio
(produção de programas de -) - [consultoria em];
televisão e rádio (produção de programas de -) [assessoria em]; televisão e rádio (produção de
programas de -); vídeos (produção de -) [consultoria em]; vídeos (produção de -) - [assessoria
em]; vídeos (produção de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não) - [consultoria em]; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não) - [assessoria em]; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); jornalismo (reportagens) [consultoria em]; jornalismo (reportagens) [assessoria em]; jornalismo (reportagens); repórter
(serviço de -) [agência de notícia] - [consultoria em];
repórter (serviço de -) [agência de notícia] [assessoria em]; repórter (serviço de -) [agência de
notícia];
Procurador: LUCAS DOS SANTOS LINS
No.905546423 16/11/2012
003
Tit.GRAFFTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00457993000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRAFFNART
NCL(10) 02 bactericidas (tintas -); cerâmica (tintas
para -); madeira (revestimento para -) [tintas];
redutores para tintas; revestimentos para tetos
[tintas]; tetos (revestimentos para -) [tintas]; tintas
(aglutinante para -); tintas (aglutinantes para -); tintas
(esmaltes para -); tintas (espessantes para -); tintas
(redutores para -); tintas *; tintas antiincrustação;
tintas bactericidas; tintas para cerâmica; tinta anticorrosiva; tinta antiincrustante;
Procurador: MARCELO ALVES PEREIRA
No.905546431 16/11/2012
003
Tit.SISTEMA ADVENTISTA DE COMUNICAÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01385423000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Vida e Saúde
NCL(10) 41 agências de notícias - [consultoria em];
agências de notícias - [assessoria em]; agências de
notícias; educação religiosa - [consultoria em];
educação religiosa - [assessoria em]; educação
religiosa; entretenimento - [consultoria em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
filmagem em vídeo - [consultoria em]; filmagem em
vídeo - [assessoria em]; filmagem em vídeo;
produção de programas de rádio e televisão [consultoria em]; produção de programas de rádio e
televisão - [assessoria em]; produção de programas
de rádio e televisão; produção de vídeos [consultoria em]; produção de vídeos - [assessoria
em]; produção de vídeos; rádio (programas de
entretenimento de -) - [consultoria em]; rádio
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
em]; rádio (programas de entretenimento de -); rádio
e televisão (produção de programas de -) [consultoria em]; rádio e televisão (produção de
programas de -) - [assessoria em]; rádio e televisão
(produção de programas de -); religiosa (educação -)
- [consultoria em]; religiosa (educação -) [assessoria em]; religiosa (educação -); televisão
(programas de entretenimento de -) - [consultoria
em]; televisão (programas de entretenimento de -) [assessoria
em];
televisão
(programas
de
entretenimento de -); televisão e rádio (produção de
programas de -) - [consultoria em]; televisão e rádio
(produção de programas de -) - [assessoria em];
televisão e rádio (produção de programas de -);
vídeos (produção de -) - [consultoria em]; vídeos
(produção de -) - [assessoria em]; vídeos (produção
de -); agência de notícias/jornalismo (se for
elaboração de reportagens fotográficas ou não) [consultoria em]; agência de notícias/jornalismo (se
for elaboração de reportagens fotográficas ou não) [assessoria em]; agência de notícias/jornalismo (se
for elaboração de reportagens fotográficas ou não);
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Procurador: LUCAS DOS SANTOS LINS
No.905546466 16/11/2012
003
Tit.VERA LUCIA DOMINGOS DE OLIVEIRA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39685403104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GISELE NEVES
NCL(10) 41 entretenimento - [informação em];
entretenimento - [consultoria em]; entretenimento [assessoria em]; entretenimento; espetáculos
(serviços de -) - [informação em]; espetáculos
(serviços de -) - [consultoria em]; espetáculos
(serviços de -) - [assessoria em]; espetáculos
(serviços de -); espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [informação em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [consultoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [assessoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -); produção
de shows - [informação em]; produção de shows [consultoria em]; produção de shows - [assessoria
em]; produção de shows; shows (produção de -) [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); agente artístico; literário
e cultural [promotor de evento] - [informação em];
agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento] - [consultoria em]; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] - [assessoria em];
agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento]; conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [informação em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [consultoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [assessoria em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento]; grupo musical - [informação em];
grupo musical - [consultoria em]; grupo musical [assessoria em]; grupo musical; promotor de eventos
[se artísticos/culturais] - [informação em]; promotor
de eventos [se artísticos/culturais] - [consultoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [assessoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];
Procurador: VIVIANE DE ARAUJO PORTO
No.905546474 16/11/2012
003
Tit.GIANCARLO MENEGHINI ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08693933000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LA BARCA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de discos acústicos;
comércio (através de qualquer meio) de espelhos;
comércio (através de qualquer meio) de fitas e laços;
comércio (através de qualquer meio) de flores
artificiais; comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de loções para os cabelos; comércio (através
de qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de molduras;
comércio (através de qualquer meio) de móveis;
comércio (através de qualquer meio) de óleos
essenciais; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de cana; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
cortiça; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de junco; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira;
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comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de vime; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de tabaco; comércio
(através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.905546610 16/11/2012
003
Tit.BEROL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29032011172328
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHARPIE
NCL(10) 03 cosméticos; esmalte para as unhas;
maquiagem para o rosto;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905546628 16/11/2012
003
Tit.BEROL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29032011172328
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHARPIE
NCL(10) 18 estojos de cosméticos [nécessaire];
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905546687 16/11/2012
003
Tit.BEROL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29032011172328
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHARPIE
NCL(10) 21 escovas *;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905546695 16/11/2012
003
Tit.ZANZOON SAS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8838658
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAGIC JINN
NCL(10) 28 bonecas; bonecas (roupas de -);
brinquedos; construção (jogos de -); jogos *; jogos
de tabuleiro; jogos eletrônicos, exceto aqueles
adaptados para uso apenas com aparelhos de
televisão; videogames; jogo de cartas;
Prior.:12/3937047
26/07/2012 FR
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905546717 16/11/2012
Tit.GRAZIELA ALESSIO DE MELLO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93041233053
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Arquitetura Feminina
NCL(10) 42 arquitetura;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905546750 16/11/2012
003
Tit.BEROL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29032011172328
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STAINED BY SHARPIE
NCL(10) 16 canetas;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905546792 16/11/2012
Tit.FRYSK INDUSTRIAL LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14034584000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Obrigado!
NCL(10) 05 suplemento nutricional de
comestível para uso medicinal;
Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA

Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA
No.905547217 16/11/2012
003
Tit.HUMBERTO LUIZ DE CARVALHO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57414343120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GynGol - GynGol
NCL(10) 28 aparelhos para musculação; aparelhos
para reabilitação; apito-chamariz; arcos [arco e
flecha]; atléticos (suportes -) masculinos [artigos
esportivos]; balões de jogo; baralho (cartas de -);
bastões para jogos [tacos]; bilhar (marcadores de -);
bilhar (mesas de -) operadas por moedas; bilhar
(pontas de taco de -); bilhar (tabelas de -); bilhar
(tacos de -); bingo (cartões para -); bolas de bilhar;
bolas de gude para jogos; bolas de jogo; bolas para
jogos; botas com patins; brinquedos; cama elástica;
cartas de baralho; coletes de natação; cordas para
raquetes; cotoveleiras [artigos esportivos]; damas
(jogo de -); damas (tabuleiro para -); discos para
esportes; discos volantes [brinquedos]; dominós;
esquis aquáticos; exercícios (extensores para -);
exercícios físicos (aparelhos para -); extensores
peitorais para exercícios; fichas para jogos; futebol
de salão (mesas para -); ginástica (aparelhos de -);
gude (bolas de -) para jogos; halteres; halteres;
halterofilia (cintos de -) [artigos desportivos];
joelheiras [artigos desportivos]; jogo (balões de -);
jogo de damas; jogos (bolas para -); jogos *; jogos
de salão; jogos de tabuleiro; luvas de beisebol; luvas
de boxe; luvas para jogos; malha (jogo da -); mesas
de bilhar; mesas para futebol de salão; mesas para
futebol de salão; mesas para tênis de mesa;
musculação (aparelhos para -); nadadeiras para
natação; natação (cintos de -); paintball (armas de -)
[artigos desportivos]; paintball (munição para armas
de -) [artigos desportivos]; petecas; piscinas
[brinquedos];
piscinas
[brinquedos];
pistolas
(espoletas para -) [brinquedos]; pontas de taco de
bilhar; prancha de body-board; pranchas de natação;
proteção (almofadas de -) [partes de vestimentas
desportivas]; raquete para neve [calçado]; raquetes;
raquetes (cordas de tripa para -); redes para
esportes; redes para tênis; resina utilizada por
atletas; suportes atléticos masculinos [artigos
esportivos]; tabuleiros de damas; tabuleiros de
xadrez; taco de bilhar (pontas de -); tacos de bilhar;
tacos de golfe; tacos para jogos; tênis (lançador de
bolas de -); tênis de mesa (mesas para -); aparelho
de musculação; aparelho para tração [ginástica];
artigo para esporte, exceto roupa; baliza para
esporte; barra para praticar exercício; bastão para
ginástica; bola de pingue-pongue; bola para aliviar o
estresse [para exercitar as mãos]; capa de tecido
para prancha de surf e pé de pato; capa para
raquete de tênis; cesta de basquete; cinto para
exercício; cinturão para natação; colchão para
piscina; colchonete para musculação; corda de pular;
corda para subir, escalar, alçar; dominó [jogo];
flutuador para piscina [acessório esportivo]; futebol
de mesa [mesa e botões para]; jogo de cartas; meia
para hidroginástica [artigo esportivo]; parafina para
uso em equipamento esportivo; raia para piscina;
rede de vôlei; rede para esportes; suporte atlético
[colhoneira, artigo desportivo]; vara para salto;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

óleo

No.905547012 16/11/2012
003
Tit.FRYSK INDUSTRIAL LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14034584000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Obrigado!
NCL(10) 29 coco (gordura de -); coco (manteiga de ); coco (óleo de -); coco seco; gordura de coco;
manteiga de coco; coco ralado; leite de coco;

No.905547241 16/11/2012
003
Tit.ACQUAMIX LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14537102000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACQUAMIX
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905547250 16/11/2012
Tit.EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07222565000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANUÁRIO DE SÃO PAULO
NCL(10) 16 publicações impressas; anuário;
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES
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No.905547268 16/11/2012
003
Tit.ARCANJO INCORPORADORA E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07900067000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TESLA
NCL(10) 15 musicais (instrumentos -);
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905547284 16/11/2012
003
Tit.FRYSK INDUSTRIAL LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14034584000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Obrigado!
NCL(10) 31 cascas de coco; coco (cascas de -);
cocos;
Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA
No.905547330 16/11/2012
003
Tit.FRYSK INDUSTRIAL LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14034584000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Obrigado!
NCL(10) 30 farinhas*; tortas; tortas [doces e
salgadas];
Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA
No.905547349 16/11/2012
003
Tit.EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07222565000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: O POVO COMES & BEBES
NCL(10) 16 almanaques; jornais; livros; periódicos;
publicações impressas; anuário;
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES
No.905547357 16/11/2012
Tit.FRYSK INDUSTRIAL LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14034584000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Obrigado!
NCL(10) 32 frutas (sucos de -); água-de-coco;
Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA

003

No.905547489 16/11/2012
003
Tit.BEROL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29032011172328
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STAINED BY SHARPIE
NCL(10) 03 maquiagem (produtos para -);
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905547519 16/11/2012
003
Tit.BANDA REFLEXUS DE CRISTAL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06740653607
Apres.: Nominativa ; Nat.: Certific.
Marca: BANDA REFLEXUS DE CRISTAL
NCL(10) 42 cd gravado em mes de agosto de 2012,
musicas com composiçoes proprias e registradas no
sbacem carteira social (sociedade brasileira de
autores, compositores e escritores de musica) sites
de
divulgaçao como palcomp3/reflexusdecristal
tambem fanpage no facebook reflexus de cristal
videos no youtube
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905547543 16/11/2012
003
Tit.MARCOS VITOR LESSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06708211874
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Marcos Lessa
NCL(10) 41 espetáculos ao vivo (apresentação de -);
planejamento de festas; shows (produção de -);
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905547616 16/11/2012
003
Tit.ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISÃO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53477170000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

Marca: BeSure
NCL(10) 05 diagnóstico de gravidez (preparações
químicas para -); gravidez (preparações químicas
para diagnóstico de -);
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905547624 16/11/2012
003
Tit.ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISÃO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53477170000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Certifik
NCL(10) 05 diagnóstico de gravidez (preparações
químicas para -); gravidez (preparações químicas
para diagnóstico de -);
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905547640 16/11/2012
003
Tit.ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISÃO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53477170000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Certifique
NCL(10) 05 diagnóstico de gravidez (preparações
químicas para -); gravidez (preparações químicas
para diagnóstico de -);
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905547659 16/11/2012
003
Tit.CELLOFARM LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02433631000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRADINAX
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905547667 16/11/2012
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CURVAS E LADEIRAS
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; televisionamento; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905547691 16/11/2012
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CURVAS E LADEIRAS
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; distribuição de
filmes; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905547705 16/11/2012
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

Marca: MUNDO MUSEU
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; televisionamento; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905547721 16/11/2012
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MUNDO MUSEU
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; distribuição de
filmes; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905547730 16/11/2012
003
Tit.MANOEL ALVES DE SOUZA NETO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47114932120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INOVAPET
NCL(10) 31 alimentos para animais; alimentos para
animais de estimação; animais (alimentos para -);
animais (objetos comestíveis para mascar para -);
animais de criação; animais de estimação (alimentos
para -); cães (biscoitos para -);
Procurador: GESMAR RODRIGUES DA SILVA
No.905547748 16/11/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29527413000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PLAY CLUBE FUTURA
NCL(10) 38 correio eletrônico; eletrônico (correio -);
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de
imagens
por
meio
de
computador;
televisionamento; transmissão de filmes de televisão
via cabo, satélite, rede de telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905547756 16/11/2012
003
Tit.VENCHI SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8840601
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VENCHI
NCL(10) 30 amêndoas (confeitos de -); amêndoas
torradas; bebidas à base de chocolate; biscoitos;
bolos; cacau; cacau (bebidas à base de -); cacau
(bebidas de -) com leite; cacau (produtos de -); café;
café (bebidas à base de -); chocolate; chocolate
(bebidas de -) com leite; cobertura de bolo [glacê];
confeitos; congelado (iogurte -); massa para bolo;
pastelaria; sorvete; sorvetes;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905547772 16/11/2012
Tit.VENCHI SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8840601
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VENCHI

003
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NCL(10) 43 bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; restaurantes; restaurantes de autoserviço;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905547802 16/11/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29527413000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PLAY CLUBE FUTURA
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
competições
desportivas (organização de -); educação (serviços
de -); entretenimento; espetáculos (serviços de -);
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos;
organização
de
competições
desportivas; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de congressos; organização e apresentação de
seminários; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows; produção de vídeos;
televisão (programas de entretenimento de -); vídeos
(produção de -); provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento];
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905547853 16/11/2012
003
Tit.BEATRIZ DA COSTA GERMINIANI ESCOBAR
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12759850765
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: METAL BUSTED
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; produção de
shows; produção de vídeos; produção musical;
shows (produção de -); gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); promotor de
eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: DEBORAH SZTAJNBERG
No.905547896 16/11/2012
003
Tit.VENCHI SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8840601
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NOUGATINE
NCL(10) 30 amêndoas (confeitos de -); amêndoas
torradas; bebidas à base de chocolate; biscoitos;
bolos; cacau; cacau (bebidas à base de -); cacau
(bebidas de -) com leite; cacau (produtos de -); café;
café (bebidas à base de -); chocolate; chocolate
(bebidas de -) com leite; cobertura de bolo [glacê];
confeitos; congelado (iogurte -); massa para bolo;
pastelaria; sorvete; sorvetes;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905547900 16/11/2012
003
Tit.VENCHI SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8840601
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NOUGATINE
NCL(10) 43 bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; restaurantes; restaurantes de autoserviço;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905547926 16/11/2012
003
Tit.VENCHI SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8840601
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHOCOLIGHT
NCL(10) 30 amêndoas (confeitos de -); amêndoas
torradas; bebidas à base de chocolate; biscoitos;
bolos; cacau; cacau (bebidas à base de -); cacau
(bebidas de -) com leite; cacau (produtos de -); café;
café (bebidas à base de -); chocolate; chocolate
(bebidas de -) com leite; cobertura de bolo [glacê];
confeitos; congelado (iogurte -); massa para bolo;
pastelaria; sorvete; sorvetes;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905547934 16/11/2012

003

Tit.ONESS ORGANIZAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08839212000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UPSTYLE
NCL(10) 41 agência fotográfica;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905547977 16/11/2012
Tit.ONESS ORGANIZAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08839212000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ONESS
NCL(10) 35 publicidade;
Procurador: O PRÓPRIO.

Tit.CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60975075000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPOFAR
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
Procurador: O PRÓPRIO.
003

No.905547993 16/11/2012
003
Tit.LÚCIA MARIA FERREIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87314690782
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Nazca
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; alpercatas;
anáguas; antitranspirantes (roupas íntimas -);
armações de chapéus; artigos de malha [vestuário];
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
biqueiras; biqueiras; blazers [vestuário]; bonés; botas
*; botas de esqui; botas para esportes *; botinas;
cachecóis; calçados *; calçados em geral *; calças;
calças compridas; calções de banho [sungas];
camisas; camisetas; capotes; capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; ceroulas; chapéus, bonés etc;
chinelos [pantufas]; ciclistas (vestuário para -); cintos
[vestuário]; cintos porta-moedas [vestuário]; coletes;
coletes; coletes para pesca; combinação [roupa
íntima]; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); cuecas; esportes (botas para -) *;
esportes (sapatos para -) *; esqui (botas de -); faixas
[vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário]; futebol
(sapatos de -); gabardines [vestuário]; galochas;
galochas; ginástica (roupa para -) [colante]; gorros;
impermeáveis
(roupas
-);
jaquetas;
jérseis
[vestuário]; leggings [calças]; lenços de pescoço;
luvas [vestuário]; luvas de esqui; luvas sem dedos;
macacões; malhas [vestuário]; manípulos [estolas];
mantilhas; mantilhas; meias; meias; orelheiras
[vestuário]; parcas; pesca (coletes para -); pescoço
(lenços de -); pijamas; polainas; polainas; polainas;
porta-moedas (cintos -) [vestuário]; praia (roupas de
-); pulôveres; robe; roupa de baixo; roupa de baixo;
roupa para ginástica; roupa para ginástica [colante];
roupas de banho; roupas para esqui náutico;
roupões de banho; saias; saias-calças; sandálias;
sapatos (antiderrapantes para -); sapatos de futebol;
sapatos de praia; sobretudos [vestuário]; suéteres;
sungas; sutiãs; ternos; togas; toucas de banho;
toucas de natação; trajes; trajes de banho; travas
para chuteiras de futebol; túnicas; vestuário *; xales;
baby-doll; bandagem elástica [vestuário]; bermuda
para prática de esporte; biquíni; boné; calça para
equitação; calçado esportivo; calçados para
snowboarding; calção para banho; camisola; canga;
carapuça [barrete cônico; gorro]; chinelo [vestuário
comum]; cobertura descartável para calçado;
coturno; culote [calça para montaria]; echarpe;
estolas; lenço de lapela [parte anterior e superior de
um casaco voltada para fora]; maiô; spencer; tira
(faixa) para a cabeça;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905548000 16/11/2012
003
Tit.VENCHI SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8840601
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CHOCOLIGHT
NCL(10) 43 bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; restaurantes; restaurantes de autoserviço;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905548060 16/11/2012

003

No.905548094 16/11/2012
003
Tit.HAGANÁ LOGÍSTICA E FOMENTO MERCANTIL
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06308851000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 2+CAPITAL
NCL(10) 36 administração financeira - [informação
em]; administração financeira - [consultoria em];
administração financeira - [assessoria em];
administração financeira; capital (investimentos de -)
[finanças] - [informação em]; capital (investimentos
de -) [finanças] - [consultoria em]; capital
(investimentos de -) [finanças] - [assessoria em];
capital (investimentos de -) [finanças]; fundos de
investimentos [finanças] - [informação em]; fundos
de investimentos [finanças] - [consultoria em]; fundos
de investimentos [finanças] - [assessoria em]; fundos
de investimentos [finanças]; administração de
carteira de valor mobiliário - [informação em];
administração de carteira de valor mobiliário [consultoria em]; administração de carteira de valor
mobiliário - [assessoria em]; administração de
carteira de valor mobiliário;
Procurador: ANDRÉ LUIS FLESCH BRETANHA
JORGE
No.905548108 16/11/2012
003
Tit.SINARA DIAS SILVA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04623575624
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRATA JÓIAS
NCL(10) 14 adereços [jóias e bijuterias]; ágatas;
âmbar amarelo (jóias e bijuterias de -); anéis [jóias e
bijuterias]; berloques [jóias e bijuterias]; brincos;
broches [jóias e bijuterias]; correntes [jóias e
bijuterias]; fios de metal precioso [jóias e bijuterias];
joalheria / bijuteria (artigos de -); jóias e bijuterias de
âmbar amarelo; medalhões [jóias e bijuterias]; ouro
(fios de -) [joalheria]; ouro, não trabalhado ou batido;
ouropel (objetos de -); platina [metal]; prata (fios de ); prata fiada; prata semitrabalhada ou batida;
pulseiras [jóias e bijuterias]; água-marinha; ametista;
argola de uso pessoal [bijuteria]; brilhante [jóia];
camafeu (broche); tornozeleira (jóia/bijuteria);
turmalina [pedra preciosa];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905548116 16/11/2012
003
Tit.HAGANÁ LOGÍSTICA E FOMENTO MERCANTIL
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06308851000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 2+CAPITAL
NCL(10) 35 negócios (consultoria em gestão de -) [informação em]; negócios (consultoria em gestão de
-) - [consultoria em]; negócios (consultoria em gestão
de -) - [assessoria em]; negócios (consultoria em
gestão de -); negócios (consultoria em gestão e
organização de -) - [informação em]; negócios
(consultoria em gestão e organização de -) [consultoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -) - [assessoria em]; negócios
(consultoria em gestão e organização de -);
Procurador: ANDRÉ LUIS FLESCH BRETANHA
JORGE
No.905548124 16/11/2012
003
Tit.DOHLER S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84683408000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TV DÖHLER
NCL(10) 35 comerciais de televisão; informação
comercial e aconselhamento a consumidores;
marketing; propaganda; publicidade de televisão;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
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websites, em conexão com comércio realizado pela
internet;
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.905548132 16/11/2012
003
Tit.EPF EMPRESA DE PROJETOS E FUNDAÇÕES
LTDA - ME. (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16781263000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EPF FUNDAÇÕES
NCL(10) 42 construção (desenho de plantas para -) [informação em]; construção (desenho de plantas
para -) - [consultoria em]; construção (desenho de
plantas para -) - [assessoria em]; construção
(desenho de plantas para -); geológicas (pesquisas ) - [informação em]; geológicas (pesquisas -) [consultoria em]; geológicas (pesquisas -) [assessoria
em];
geológicas
(pesquisas
-);
geológicas (prospecções -) - [informação em];
geológicas (prospecções -) - [consultoria em];
geológicas (prospecções -) - [assessoria em];
geológicas
(prospecções
-);
levantamentos
geológicos - [informação em]; levantamentos
geológicos - [consultoria em]; levantamentos
geológicos - [assessoria em]; levantamentos
geológicos;
levantamentos
topográficos
[informação em]; levantamentos topográficos [consultoria em]; levantamentos topográficos [assessoria em]; levantamentos topográficos;
prospecções geológicas - [informação em];
prospecções geológicas - [consultoria em];
prospecções geológicas - [assessoria em];
prospecções geológicas; análise de material [informação em]; análise de material - [consultoria
em]; análise de material - [assessoria em]; análise de
material; análise de solo - [informação em]; análise
de solo - [consultoria em]; análise de solo [assessoria em]; análise de solo; apoio à exploração,
perfuração, produção de petróleo e gás [informação em]; apoio à exploração, perfuração,
produção de petróleo e gás - [consultoria em]; apoio
à exploração, perfuração, produção de petróleo e
gás - [assessoria em]; apoio à exploração,
perfuração, produção de petróleo e gás; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em tecnologia da informação [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
tecnologia
da
informação;
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre engenharia - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia; engenharia civil [projeto de -] [informação em]; engenharia civil [projeto de -] [consultoria em]; engenharia civil [projeto de -] [assessoria em]; engenharia civil [projeto de -];
geografia [estudo e pesquisa] - [informação em];
geografia [estudo e pesquisa] - [consultoria em];
geografia [estudo e pesquisa] - [assessoria em];
geografia [estudo e pesquisa]; medição e análise de
solo - [informação em]; medição e análise de solo [consultoria em]; medição e análise de solo [assessoria em]; medição e análise de solo;
pesquisa geológica - [informação em]; pesquisa
geológica - [consultoria em]; pesquisa geológica [assessoria em]; pesquisa geológica; sondagem de
solo e subsolo - [informação em]; sondagem de solo
e subsolo - [consultoria em]; sondagem de solo e
subsolo - [assessoria em]; sondagem de solo e
subsolo;
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.905548140 16/11/2012
003
Tit.EPF EMPRESA DE PROJETOS E FUNDAÇÕES
LTDA - ME. (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16781263000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EPF FUNDAÇÕES
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção [informação em]; aluguel de equipamento de
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construção - [consultoria em]; aluguel de
equipamento de construção - [assessoria em];
aluguel de equipamento de construção; alvenaria
(serviços de -) - [informação em]; alvenaria (serviços
de -) - [consultoria em]; alvenaria (serviços de -) [assessoria em]; alvenaria (serviços de -);
construção * - [informação em]; construção * [consultoria em]; construção * - [assessoria em];
construção *; construção civil (supervisão de
trabalhos de -) - [informação em]; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [consultoria em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -) [assessoria em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -); impermeabilização de edificações [informação em]; impermeabilização de edificações [consultoria em]; impermeabilização de edificações [assessoria em]; impermeabilização de edificações;
impermeabilização de edificações - [informação em];
impermeabilização de edificações - [consultoria em];
impermeabilização de edificações - [assessoria em];
impermeabilização de edificações; informação sobre
construção - [informação em]; informação sobre
construção - [consultoria em]; informação sobre
construção - [assessoria em]; informação sobre
construção; informação sobre reparos - [informação
em]; informação sobre reparos - [consultoria em];
informação sobre reparos - [assessoria em];
informação sobre reparos; isolamento (serviços de -)
para edificações - [informação em]; isolamento
(serviços de -) para edificações - [consultoria em];
isolamento (serviços de -) para edificações [assessoria em]; isolamento (serviços de -) para
edificações; perfuração de poços profundos de
petróleo ou de gás. - [informação em]; perfuração de
poços profundos de petróleo ou de gás. [consultoria em]; perfuração de poços profundos de
petróleo ou de gás. - [assessoria em]; perfuração de
poços profundos de petróleo ou de gás.; assessoria
consultoria e informação em construções [informação
em];
assessoria
consultoria
e
informação em construções - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em construções
- [assessoria em]; assessoria consultoria e
informação em construções; assessoria, consultoria
e informação em supervisão de construção [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em supervisão de construção [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em supervisão de construção [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
supervisão
de
construção;
construção e reparação de obra civil - [informação
em]; construção e reparação de obra civil [consultoria em]; construção e reparação de obra
civil - [assessoria em]; construção e reparação de
obra civil; impermeabilização em obra civil [informação em]; impermeabilização em obra civil [consultoria em]; impermeabilização em obra civil [assessoria em]; impermeabilização em obra civil;
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.905548159 16/11/2012
003
Tit.DE CASTILHO MARKETING ESPORTIVO S/C
LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05973161000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: Coletiva
Marca: Circuito Soul Carioca
NCL(10) 41 entretenimento; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); organização de competições
desportivas; assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais; promotor de
eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905548167 16/11/2012
003
Tit.CASTRO & COSTA LTDA ME. (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11600063000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FRUTOS DO MATO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de água mineral engarrafada;
comercialização de água bruta - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta

- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de água mineral engarrafada; comercialização
de água bruta; comércio (através de qualquer meio)
de gelo - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de gelo - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de gelo - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de gelo;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas;
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.905548175 16/11/2012
003
Tit.CAIO NAUFAL CIAMPOLINI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32181461864
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Startando
NCL(10) 35 agências de propaganda - [consultoria
em]; agências de propaganda - [assessoria em];
agências de propaganda; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; aluguel de
espaço publicitário - [consultoria em]; aluguel de
espaço publicitário - [assessoria em]; aluguel de
espaço publicitário; assessoria em gestão de
negócios - [consultoria em]; assessoria em gestão de
negócios - [assessoria em]; assessoria em gestão de
negócios; avaliações de negócios - [consultoria em];
avaliações de negócios - [assessoria em]; avaliações
de negócios; captação de patrocínio - [consultoria
em]; captação de patrocínio - [assessoria em];
captação de patrocínio; consultoria em organização
de negócios - [consultoria em]; consultoria em
organização de negócios - [assessoria em];
consultoria em organização de negócios; espaço
publicitário (aluguel de -) - [consultoria em]; espaço
publicitário (aluguel de -) - [assessoria em]; espaço
publicitário (aluguel de -); feiras (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários - [consultoria
em]; feiras (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [assessoria em]; informações de
negócios - [consultoria em]; informações de negócios
- [assessoria em]; informações de negócios;
negócios (consultoria em gestão e organização de -)
- [consultoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -) - [assessoria em]; negócios
(consultoria em gestão e organização de -);
produção de filmes publicitários - [assessoria em];
produção de filmes publicitários; propaganda [informação em]; propaganda - [consultoria em];
propaganda - [assessoria em]; propaganda;
publicidade - [assessoria em]; publicidade;
publicidade on-line em rede de computadores [informação em]; publicidade on-line em rede de
computadores - [consultoria em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [assessoria em];
publicidade on-line em rede de computadores;
administração de programa de incentivo [consultoria em]; administração de programa de
incentivo - [assessoria em]; administração de
programa de incentivo; anúncio - [consultoria em];
anúncio - [assessoria em]; assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda [consultoria em]; assessoria promocional, consultoria
e informação sobre propaganda - [assessoria em];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
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informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em marketing [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em promoção de vendas - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio; assessoria, consultoria e
informações sobre marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing; promotor de eventos
[se comerciais] - [assessoria em]; promotor de
eventos [se comerciais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905548183 16/11/2012
003
Tit.DOHLER S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84683408000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TV DÖHLER
NCL(10) 41 publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download]; serviços de concepção
de programas de tv/rádio;
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.905548191 16/11/2012
003
Tit.CASTRO & COSTA LTDA ME. (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11600063000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FRUTOS DO MATO
NCL(10) 43 bar (serviços de -) - [informação em]; bar
(serviços de -) - [consultoria em]; bar (serviços de -) [assessoria em]; bar (serviços de -); bufê (serviço de
-) - [assessoria em]; bufê (serviço de -); cafés [bares]
- [consultoria em]; cafés [bares] - [assessoria em];
cafés [bares]; restaurantes - [informação em];
restaurantes - [consultoria em]; restaurantes [assessoria em]; restaurantes;
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.905548205 16/11/2012
003
Tit.VGBIO BIOLUBRIFICANTES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15188788000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECOGRAXA
NCL(10) 04 combustível; graxa lubrificante;
lubrificantes; óleo lubrificante; óleo para motor;
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905548221 16/11/2012
003
Tit.CASTRO & COSTA LTDA ME. (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11600063000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRUTOS DO MATO
NCL(10) 30 comestíveis (gelados -); cremes gelados
(agentes para engrossar -); gelados comestíveis;
sorvete; sorvetes;
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.905548230 16/11/2012
003
Tit.VAENZA COMERCIO ATACADISTA E
VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10014909000152
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ADORATTE
NCL(10) 03 abrasivos *; adesivos (substâncias -)
para fixar cabelos postiços; adesivos (substâncias -)
para uso cosmético; adesivos para enfeitar unhas;
adstringentes para uso cosmético; água de cheiro;
água de colônia; água de colônia; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético;
algodão para fins cosméticos (hastes com pontas de
-); algodão para uso cosmético; alisar (produtos para
-) [engomar]; amaciar (pedras para -); âmbar
[perfume]; amêndoas (óleo de -); amêndoas
(sabonete de -); animais de estimação (xampus para
-); anti-séptico bucal, exceto para uso medicinal;
antitranspirante (sabonete -); antitranspirante
(sabonete -); banhos (preparações cosméticas para ); barba (tinturas para -); barbear (produtos para -);
batons para os lábios; bebidas (flavorizantes para -)
[óleos essenciais]; bebidas (flavorizantes para -)
[óleos essenciais]; beleza (máscaras de -); beleza
(máscaras de -); bigode (cera para -); bigode (cera
para -); brilho para os lábios; bronzear (preparações
para-) [cosméticos]; cabelos (preparações para
ondular -); cabelos (tinturas para os -); cabelos
postiços (substâncias adesivas para fixar -); cedro
(óleos essenciais de -); cera para bigode; cera para
depilação; cílios (produtos cosméticos para os-);
cílios postiços; cílios postiços (substâncias adesivas
para fixar -); cinza vulcânica para limpeza; clarear
(cremes para -) a pele; colorantes para toalete;
cosméticos; cosméticos (estojos de -); cosméticos
(estojos de); cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; cremes para clarear pele; decalques
decorativos para uso cosmético; defumação
(produtos para -) [perfumaria]; dental (géis para
clareamento
-);
depilatórios
(produtos
-);
descolorantes (produtos -); descolorantes (produtos ); descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desodorante
(sabonete
-);
desodorantes
[perfumaria];
emagrecimento
(preparações
cosméticas para -); esmalte para as unhas; esmalte
para unhas; essenciais (óleos -); extratos de flores
[perfumaria]; filtros solares; géis para clareamento
dental; gorduras para uso cosmético; hálito
(pulverizadores
para
perfumar
-);
ionona
[perfumaria]; lápis de sobrancelhas; lápis para uso
cosmético; laquê para cabelos; leite de amêndoas
para uso cosmético; lenços impregnados com loções
cosméticas; limão (óleos essenciais de -); limpeza de
próteses dentárias (produtos para -); loções
capilares; loções cosméticas (lenços impregnados
com -); loções para uso cosmético; loções pósbarba; maquiagem (pó para -); maquiagem (produtos
para -); maquiagem (produtos para remover -);
maquiagem para o rosto; menta para perfumaria;
neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; óleos essenciais de limão; óleos para
limpeza; óleos para toalete; óleos para uso
cosmético; ondular os cabelos (preparações para -);
pele (cremes para clarear a -); pele (produtos
cosméticos para cuidados da -); perfumaria
(produtos de -); perfumes; preparações cosméticas
para emagrecimento; preparações de aloe vera para
uso cosmético; preparações de babosa para uso
cosmético; preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal]; produtos depilatórios; próteses dentárias
(preparações para limpeza de -); próteses dentárias
(produtos para polimento de -); pulverizadores para
perfumar hálito; rosa (óleo de -); sabões; sabonete
antitranspirante para os pés; sabonete desodorante;
sabonete para barbear; sabonetes; sabonetes;
shampoo a seco; silício (carboneto de -) [abrasivo];
sobrancelhas (cosméticos para as -); sobrancelhas
(lápis de -); tártaro (produto para a remoção do -)
para uso doméstico; tinturas cosméticas; unhas
(esmalte para -); unhas (produtos para o cuidado das
-); unhas postiças; vernizes (produtos para remover ); xampus; acetona (removedor de esmalte de
unhas); acetona para uso pessoal; água dentifrícia;
água depilatória; água-de-toalete; álcool em gel
(para uso em limpeza doméstica); alga [cosmético];
algodão para a higiene pessoal; antiperspirante
[desodorante]; argila para estética; banho de
imersão de uso pessoal (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; caixa para pó de arroz

[estojo cosmético]; composto fluorado para higiene
bucal; creme desengraxante para limpeza de mãos;
creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e
para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e
sintético; erva para banho; estojo cosmético; líquido,
creme e pó para limpeza do dente; matéria prima
para indústria cosmética; papel impregnado de
substância para higiene pessoal; pastilhas e gomas
de mascar para fins cosméticos; preparação
cosmética para redução da gordura localizada;
removedor de cosmético; substância química para
desengraxar de uso doméstico;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905548329 16/11/2012
003
Tit.CONSTRUREAL EMPREENDIMENTOS E
INCORPORAÇÕES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09412443000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTRUREAL
NCL(10) 36 administração de imóveis; agências
imobiliárias;
avaliação
imobiliária;
corretores
imobiliários; comércio de imóveis; imóveis [compra e
venda de -]; incorporação de imóvel; loteamento
imobiliário;
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.905548337 16/11/2012
003
Tit.GUILHERME ZINSLY (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15476851828
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GENIKA
NCL(10) 31 cereais em grãos, não processados;
grãos [cereais]; grãos [sementes]; milho; plantas;
plantas (sementes de -); sementes de plantas;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905548353 16/11/2012
003
Tit.CONSTRUREAL EMPREENDIMENTOS E
INCORPORAÇÕES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09412443000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTRUREAL
NCL(10) 37 construção (informação sobre -);
construção *; consultoria na área de construção civil;
supervisão de trabalhos de construção civil;
assessoria consultoria e informação em construções;
assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção; assessoria, consultoria e informações
sobre montagem/construção de estrutura predial;
construção e reparação de obra civil; construtor
(serviços de -); reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou];
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.905548388 16/11/2012
003
Tit.KARIRI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09564114000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KARIRI DA SORTE
NCL(10) 36 capitalização [serviços financeiros];
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.905548396 16/11/2012
003
Tit.GUILHERME ZINSLY (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15476851828
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GENIKA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
comércio (através de qualquer meio) de sementes,
plantas e flores naturais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de sementes, plantas e
flores naturais;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905548418 16/11/2012
003
Tit.ZAXO CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17139499000115
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Zaxo
NCL(10) 35 avaliações de negócios - [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
relacionadas ao planejamento, análise, gestão e
organização de negócios para empresas [consultoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905548426 16/11/2012
003
Tit.KARIRI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09564114000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KARIRI DA SORTE
NCL(10) 41 jogos de azar; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -); jogos on-line
(provimento de serviços para -) [computadores];
operação de loterias; organização de competições
desportivas; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário]; organização de exposições
para fins culturais ou educativos; shows (produção
de -);
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.905548450 16/11/2012
003
Tit.RH E CIA INTEGRAÇÃO EM RECURSOS
HUMANOS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08396128000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: QUANTILOG
NCL(10) 39 aluguel de armazéns - [informação em];
aluguel de armazéns - [consultoria em]; aluguel de
armazéns - [assessoria em]; aluguel de armazéns;
aluguel de cavalos - [informação em]; aluguel de
cavalos - [consultoria em]; aluguel de cavalos [assessoria em]; aluguel de cavalos; aluguel de
contêineres de armazenagem - [informação em];
aluguel de contêineres de armazenagem [consultoria em]; aluguel de contêineres de
armazenagem - [assessoria em]; aluguel de
contêineres de armazenagem; armazenagem [informação em]; armazenagem - [consultoria em];
armazenagem - [assessoria em]; armazenagem;
armazenagem (aluguel de contêineres de -) [informação em]; armazenagem (aluguel de
contêineres de -) - [consultoria em]; armazenagem
(aluguel de contêineres de -) - [assessoria em];
armazenagem (aluguel de contêineres de -);
armazéns (aluguel de -) - [informação em]; armazéns
(aluguel de -) - [consultoria em]; armazéns (aluguel
de -) - [assessoria em]; armazéns (aluguel de -);
carregamento de bagagens - [informação em];
carregamento de bagagens - [consultoria em];
carregamento de bagagens - [assessoria em];
carregamento de bagagens; depósito - [informação
em]; depósito - [consultoria em]; depósito [assessoria em]; depósito; descarregamento [carga] [informação em]; descarregamento [carga] [consultoria em]; descarregamento [carga] [assessoria
em];
descarregamento
[carga];
embalagem de mercadorias - [informação em];
embalagem de mercadorias - [consultoria em];
embalagem de mercadorias - [assessoria em];
embalagem de mercadorias; embalagem de pacotes
- [informação em]; embalagem de pacotes [consultoria em]; embalagem de pacotes [assessoria em]; embalagem de pacotes; entrega de
mercadorias - [informação em]; entrega de
mercadorias - [consultoria em]; entrega de
mercadorias - [assessoria em]; entrega de
mercadorias; estivagem - [informação em];
estivagem - [consultoria em]; estivagem - [assessoria
em]; estivagem; frete [transporte de mercadorias] [informação em]; frete [transporte de mercadorias] [consultoria em]; frete [transporte de mercadorias] [assessoria em]; frete [transporte de mercadorias];
mercadorias (armazenagem de -) - [informação em];
mercadorias (armazenagem de -) - [consultoria em];
mercadorias (armazenagem de -) - [assessoria em];
mercadorias (armazenagem de -); mercadorias
(entrega de -) - [informação em]; mercadorias
(entrega de -) - [consultoria em]; mercadorias
(entrega de -) - [assessoria em]; mercadorias
(entrega de -); serviços de logística em matéria de
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transporte - [informação em]; serviços de logística
em matéria de transporte - [consultoria em]; serviços
de logística em matéria de transporte - [assessoria
em]; serviços de logística em matéria de transporte;
transporte - [informação em]; transporte - [consultoria
em]; transporte - [assessoria em]; transporte;
transporte por caminhão - [informação em];
transporte por caminhão - [consultoria em];
transporte por caminhão - [assessoria em];
transporte por caminhão; transporte por carro [informação em]; transporte por carro - [consultoria
em]; transporte por carro - [assessoria em];
transporte por carro; agenciamento de veículo de
carga e de reboque - [informação em]; agenciamento
de veículo de carga e de reboque - [consultoria em];
agenciamento de veículo de carga e de reboque [assessoria em]; agenciamento de veículo de carga
e de reboque; assessoria, consultoria e informação
em armazenagem - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em armazenagem [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em armazenagem - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
armazenagem; assessoria, consultoria e informação
em embalagem - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em embalagem [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em embalagem - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
embalagem; assessoria, consultoria e informação
em serviços de entrega - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em serviços de
entrega - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em serviços de entrega - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
serviços de entrega; assessoria, consultoria e
informação em transportes - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em transportes
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em transportes - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em transportes;
assessoria, consultoria e informações sobre
transportes
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre transportes [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre transportes - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
transportes; entrega de malote - [informação em];
entrega de malote - [consultoria em]; entrega de
malote - [assessoria em]; entrega de malote;
logística referente ao transporte de carga [informação em]; logística referente ao transporte de
carga - [consultoria em]; logística referente ao
transporte de carga - [assessoria em]; logística
referente ao transporte de carga; operação de
aeroportos [transporte] - [informação em]; operação
de aeroportos [transporte] - [consultoria em];
operação de aeroportos [transporte] - [assessoria
em]; operação de aeroportos [transporte];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905548507 16/11/2012
003
Tit.RH E CIA INTEGRAÇÃO EM RECURSOS
HUMANOS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08396128000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: QUANTI
NCL(10) 39 aluguel de armazéns - [informação em];
aluguel de armazéns - [consultoria em]; aluguel de
armazéns - [assessoria em]; aluguel de armazéns;
aluguel de cavalos - [informação em]; aluguel de
cavalos - [consultoria em]; aluguel de cavalos [assessoria em]; aluguel de cavalos; aluguel de
contêineres de armazenagem - [informação em];
aluguel de contêineres de armazenagem [consultoria em]; aluguel de contêineres de
armazenagem - [assessoria em]; aluguel de
contêineres de armazenagem; armazenagem [informação em]; armazenagem - [consultoria em];
armazenagem - [assessoria em]; armazenagem;
armazenagem (aluguel de contêineres de -) [informação em]; armazenagem (aluguel de
contêineres de -) - [consultoria em]; armazenagem
(aluguel de contêineres de -) - [assessoria em];
armazenagem (aluguel de contêineres de -);
armazéns (aluguel de -) - [informação em]; armazéns

(aluguel de -) - [consultoria em]; armazéns (aluguel
de -) - [assessoria em]; armazéns (aluguel de -);
carregamento de bagagens - [informação em];
carregamento de bagagens - [consultoria em];
carregamento de bagagens - [assessoria em];
carregamento de bagagens; depósito - [informação
em]; depósito - [consultoria em]; depósito [assessoria em]; depósito; descarregamento [carga] [informação em]; descarregamento [carga] [consultoria em]; descarregamento [carga] [assessoria
em];
descarregamento
[carga];
embalagem de mercadorias - [informação em];
embalagem de mercadorias - [consultoria em];
embalagem de mercadorias - [assessoria em];
embalagem de mercadorias; embalagem de pacotes
- [informação em]; embalagem de pacotes [consultoria em]; embalagem de pacotes [assessoria em]; embalagem de pacotes; entrega de
mercadorias - [informação em]; entrega de
mercadorias - [consultoria em]; entrega de
mercadorias - [assessoria em]; entrega de
mercadorias; estivagem - [informação em];
estivagem - [consultoria em]; estivagem - [assessoria
em]; estivagem; frete [transporte de mercadorias] [informação em]; frete [transporte de mercadorias] [consultoria em]; frete [transporte de mercadorias] [assessoria em]; frete [transporte de mercadorias];
mercadorias (armazenagem de -) - [informação em];
mercadorias (armazenagem de -) - [consultoria em];
mercadorias (armazenagem de -) - [assessoria em];
mercadorias (armazenagem de -); mercadorias
(entrega de -) - [informação em]; mercadorias
(entrega de -) - [consultoria em]; mercadorias
(entrega de -) - [assessoria em]; mercadorias
(entrega de -); serviços de logística em matéria de
transporte - [informação em]; serviços de logística
em matéria de transporte - [consultoria em]; serviços
de logística em matéria de transporte - [assessoria
em]; serviços de logística em matéria de transporte;
transporte - [informação em]; transporte - [consultoria
em]; transporte - [assessoria em]; transporte;
transporte por caminhão - [informação em];
transporte por caminhão - [consultoria em];
transporte por caminhão - [assessoria em];
transporte por caminhão; transporte por carro [informação em]; transporte por carro - [consultoria
em]; transporte por carro - [assessoria em];
transporte por carro; agenciamento de veículo de
carga e de reboque - [informação em]; agenciamento
de veículo de carga e de reboque - [consultoria em];
agenciamento de veículo de carga e de reboque [assessoria em]; agenciamento de veículo de carga
e de reboque; assessoria, consultoria e informação
em armazenagem - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em armazenagem [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em armazenagem - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
armazenagem; assessoria, consultoria e informação
em embalagem - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em embalagem [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em embalagem - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
embalagem; assessoria, consultoria e informação
em serviços de entrega - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em serviços de
entrega - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em serviços de entrega - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
serviços de entrega; assessoria, consultoria e
informação em transportes - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em transportes
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em transportes - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em transportes;
assessoria, consultoria e informações sobre
transportes
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre transportes [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre transportes - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
transportes; entrega de malote - [informação em];
entrega de malote - [consultoria em]; entrega de
malote - [assessoria em]; entrega de malote;
logística referente ao transporte de carga -
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[informação em]; logística referente ao transporte de
carga - [consultoria em]; logística referente ao
transporte de carga - [assessoria em]; logística
referente ao transporte de carga; operação de
aeroportos [transporte] - [informação em]; operação
de aeroportos [transporte] - [consultoria em];
operação de aeroportos [transporte] - [assessoria
em]; operação de aeroportos [transporte];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905548876 16/11/2012
011
Tit.SANDRA BARBIERI CAMARGO PEREIRA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00068249000309
*COMPLEMENTE A RETRIBUIÇÃO DEVIDA NO
EXATO VALOR FIXADO NA TABELA EM VIGOR
NA DATA DE COMPROVAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DESTA EXIGÊNCIA. SIGA
INSTRUÇÕES DO MANUAL DO USUÁRIO PARA
EFETUAR COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRA
EXIGÊNCIA POR MEIO DE FORMULÁRIO
ESPECÍFICO (CÓDIGO DE SERVIÇO 338),
APRESENTANDO O COMPROVANTE DE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905548892 16/11/2012
Tit.JOSÉ MARIA PEREIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76375110653
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Zé Ferrão
NCL(10) 30 mel; própolis*;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905548990 16/11/2012
003
Tit.JOSE FLAVIANO KRAUSE DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50847538320
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HABIDINE
NCL(10) 43 bar (serviços de -); lanchonetes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905549414 17/11/2012
003
Tit.CIA AGROLATINA DE ALCOOL E DERIVADOS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04859280000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GERMEKIL
NCL(10) 03 abrasivos *; antiestáticos (produtos -)
para uso doméstico; colorantes para toalete;
corantes para lavanderia; corantes para lavanderia;
cosméticos para animais; decapagem (soluções para
-); descolorantes (produtos -); desengordurar
(produtos para -), exceto os utilizados durante o
processo de fabricação; desentupir (produtos para -)
canos de esgoto; desinfetante (sabão -); detergentes
exceto os utilizados durante processo de fabricação
e para uso médico; lavanderia (produtos para -);
lavanderia (produtos para -); líquidos antiderrapantes para pisos; óleo de terebintina para
desengordurar; panos impregnados com detergente
para limpeza; petróleo (geléia de -) para uso
cosmético; produtos para alvejar roupa; produtos
para dar brilho [lavanderia]; produtos para enxaguar
a roupa [lavanderia]; produtos para limpeza;
produtos químicos de uso doméstico para avivar
cores [lavanderia]; sabão desinfetante; sabonete
medicinal; adesivo para limpar roupa; água-detoalete; preparado antiembaçante para limpeza;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905549457 17/11/2012
Tit.ALIMENTOS ZAELI LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77917680000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Zabor
NCL(10) 30 molhos [condimentos];
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905549465 17/11/2012
Tit.LUCAS SANTI PEREIRA WINCK (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02055435027
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BLACK"METAL"IPA
NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905549619 17/11/2012
003
Tit.GUSTAVO WAJNSZTOK GITELMAN (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10095193790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BLOCO DO SARGENTO PIMENTA
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
espetáculos (serviços de -); organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
produção de shows; produção musical; banda de
música [serviços de entretenimento]; conjunto
musical (serviços de -) [serviços de entretenimento];
grupo musical;
Procurador: ANTENOR BARBOSA DOS SANTOS
JUNIOR
No.905549830 17/11/2012
003
Tit.F. ARAUJO FROTA (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04689349000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KI-FRANGO 100% NATURAL
NCL(10) 31 alimentos para animais; animais
(alimentos para -); animais confinados (alimento para
-); animais de criação; animais vivos; postura de
aves de criação (preparações para -); vivos (animais
-); ovo para incubação; reprodutores e matrizes;
Procurador: WHINTER BORGES DO NASCIMENTO
FILHO
No.905550420 17/11/2012
003
Tit.GUILHERME ZINSLY (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15476851828
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRIORIZI
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
comércio (através de qualquer meio) de sementes,
plantas e flores naturais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de sementes, plantas e
flores naturais;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905550439 17/11/2012
003
Tit.GUILHERME ZINSLY (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15476851828
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRIORIZI
NCL(10) 31 cereais em grãos, não processados;
grãos [cereais]; grãos [sementes]; milho; palha
[caules de cereais]; plantas (sementes de -);
sementes de plantas;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905550633 17/11/2012
003
Tit.MAXIMILIANO AUGUSTO SAWAYA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22055445863
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Ó Véi! Produções
NCL(10) 41 vídeos (produção de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905550641 17/11/2012
003
Tit.SHEILA FERREIRA SAMPAIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35219933884
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MiSsFiT
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; banho
(calções de -); banho (chinelos de -); banho (roupas
de -); banho (roupões de -); banho (sandálias de -);
bermudas; calças; calças compridas; camisetas;
ciclistas (vestuário para -); cintos [vestuário]; cintos
porta-moedas [vestuário]; coletes; combinação
[roupa íntima]; confeccionado (vestuário -); corpete;
cuecas; faixas para a cabeça [vestuário]; ginástica
(roupa para -) [colante]; jaquetas; leggings [calças];
luvas sem dedos; macacões; meias; meias
(calcanheiras para -); meias absorventes de
transpiração; polainas; porta-moedas (cintos -)
[vestuário]; praia (roupas de -); roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; saias; saias-calças;
sungas; sutiãs; toucas de natação; uniformes;
vestuário *; viseiras; bermuda para prática de
esporte; biquíni; boné; canga; chinelo [vestuário
comum]; maiô;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905550811 18/11/2012
011
Tit.R&S INFORMÁTICA LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02766062000134
*O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DA UNIÃO (GRU) RELATIVA AO PRESENTE
PEDIDO FOI REALIZADO FORA DO EXPEDIENTE
BANCÁRIO OU EM DATA POSTERIOR AO ENVIO
DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO. EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO MANUAL DO
USUÁRIO DO SISTEMA E-MARCAS, APRESENTE,
POR MEIO DE FORMULÁRIO ESPECÍFICO
(CÓDIGO DE SERVIÇO 338), CÓPIA DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO, CONTENDO
NÚMERO DA GRU, DATA/HORA DA OPERAÇÃO
BANCÁRIA E AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
LEGÍVEIS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905551028 18/11/2012
011
Tit.RG PINHEIRO COM DE PROD DE BELEZ E
ACESS EM GERAL (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11460718000268
*O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DA UNIÃO (GRU) RELATIVA AO PRESENTE
PEDIDO FOI REALIZADO FORA DO EXPEDIENTE
BANCÁRIO OU EM DATA POSTERIOR AO ENVIO
DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO. EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO MANUAL DO
USUÁRIO DO SISTEMA E-MARCAS, APRESENTE,
POR MEIO DE FORMULÁRIO ESPECÍFICO
(CÓDIGO DE SERVIÇO 338), CÓPIA DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO, CONTENDO
NÚMERO DA GRU, DATA/HORA DA OPERAÇÃO
BANCÁRIA E AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
LEGÍVEIS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905551222 18/11/2012
003
Tit.JUAN BAUTISTA BARRIENTOS VALERIO
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41724623915
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LA NOCHE DEL BOLERO
NCL(10) 41 boates; cenários para palco (aluguel de ); cenários para shows (aluguel de -); clubes
(serviços de -) [lazer ou educação] - [informação
em]; clubes (serviços de -) [lazer ou educação] [consultoria em]; clubes (serviços de -) [lazer ou
educação] - [assessoria em]; clubes (serviços de -)
[lazer ou educação]; composição musical (serviços
de -); concertos (organização e regência de-);
discoteca (serviços de -); diversão (parques de -) [assessoria em]; diversão (parques de -);
divertimento;
espetáculos
(serviços
de
-);
espetáculos ao vivo (apresentação de -); festas
(planejamento
de
-);
informações
sobre
entretenimento [lazer] - [assessoria em]; informações
sobre entretenimento [lazer]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [informação em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [consultoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [assessoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
planejamento de festas - [assessoria em];
planejamento de festas; produção de shows [informação em]; produção de shows - [consultoria
em]; produção de shows - [assessoria em]; produção
de shows; produção musical; reservas de lugares
para shows; shows (produção de -) - [consultoria
em]; shows (produção de -) - [assessoria em]; shows
(produção de -); assessoria, consultoria e informação
em entretenimento [lazer] - [informação em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer]; cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -) - [assessoria em];
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -);
decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
promotor de eventos [se artísticos/culturais]; reserva
e emissão de bilhetes para shows; serviços de
organização e regência de concertos [ompi]; serviços
de representação de classe, a saber, promoção de
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lazer e entretenimento - [assessoria em]; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento; sonorização;
Procurador: LUIZ CARLOS KETTZ BRAGA
No.905552210 18/11/2012
003
Tit.TECNOMETAL ENGENHARIA E
CONSTRUCOES MECANICAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38625489000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECNOMETAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 40 energia (produção de -) - [informação
em]; energia (produção de -) - [consultoria em];
energia (produção de -) - [assessoria em]; energia
(produção de -); produção de energia - [informação
em]; produção de energia - [consultoria em];
produção de energia - [assessoria em]; produção de
energia; assessoria, consultoria e informação em
produção de energia - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em produção de energia [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em produção de energia - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
produção de energia; geração de energia e
capacidade elétrica - [informação em]; geração de
energia e capacidade elétrica - [consultoria em];
geração de energia e capacidade elétrica [assessoria em]; geração de energia e capacidade
elétrica;
Procurador: IVANA SANTOS VOLPONI
No.905552610 19/11/2012
003
Tit.MAURO PONGILIO & CIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02808092000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESQUADRISHOP
NCL(10) 19 argamassa; argamassa para construção;
azulejos não metálicos para construção; caibros para
telhados; caixilhos não metálicos para construção;
calhas não metálicas; canos não metálicos para
calha; canos rígidos não metálicos [construção];
cimento *; coberturas não metálicas para construção;
compensados de madeira; condutos forçados [não
metálicos]; construção (materiais de -), não
metálicos; construção (painéis não metálicos para -);
construção (revestimentos não metálicos para -);
esquadrias para portas, não metálicas; estruturas
não
metálicas
para
construção;
forros
[revestimentos] não metálicos para construção;
grade [treliça] não metálica; janelas não metálicas;
ladrilhos não metálicos para construção; lajes não
metálicas; madeira para construção; madeira
serrada; materiais de construção refratários, não
metálicos; materiais de construção, não metálicos;
pedras de construção; persianas de exterior, não
metálicas ou têxteis; pisos não metálicos; portas não
metálicas *; portas sanfonadas não metálicas; postes
não metálicos; refratários (materiais de construção ), não metálicos; revestimentos betuminosos para
telhados; revestimentos de madeira; revestimentos
não metálicos para construção; ripas de telhado;
tábuas de assoalho; telhas não metálicas; tijolos;
vitrais; areia; artigo para instalação hidráulica; caibro
para construção; caixa d'água [reservatório para
abastecimento]; caixilho de madeira; cobertura para
parede e assoalho; tubo de plástico pvc [tubos não
metálicos para instalações de água ou esgoto];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905552628 19/11/2012
Tit.MAURO PONGILIO & CIA LTDA (BR/SP)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02808092000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESQUADRISHOP
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de construções metálicas transportáveis;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de móveis;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
serralharia - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de serralharia; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
tintas, vernizes, lacas; comércio (através de qualquer
meio) de tubos flexíveis não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos metálicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905552644 19/11/2012
003
Tit.INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
CORY LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51665073000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ICEKISS MEME
NCL(10) 30 caramelos [doces]; confeitos; doces
[confeitos]; gomas de mascar; bala comestível;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905552660 19/11/2012
003
Tit.INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
CORY LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51665073000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ICEKISS TROLANDO
NCL(10) 30 caramelos [doces]; confeitos; doces
[confeitos]; gomas de mascar; bala comestível;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905552679 19/11/2012
003
Tit.WK WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77910651000143
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Radar Assistec
NCL(10) 42 software de computador (aluguel de -);
software de computador (atualização de -); software
de computador (elaboração [concepção] de-);
software de computador (instalação de -); software
de computador (manutenção de -); suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905552768 19/11/2012
003
Tit.HENRIQUE MONTEIRO BERING - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12936337000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLIN BABY
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; aventais [vestuário]; bandanas;
bermudas; bonés; borzeguins; botas *; cachecóis;
calçados *; calças; calças compridas; calções de
banho [sungas]; camisas; camisetas; capuzes
[vestuário]; casacos [vestuário]; ceroulas; chapéus,
bonés etc; chinelos [pantufas]; cintos [vestuário];
cintos porta-moedas [vestuário]; coletes; combinação
[roupa
íntima];
combinações
[vestuário];
confeccionado (vestuário -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; culotes para bebês; enxovais
de bebês; faixas [vestuário]; faixas para a cabeça
[vestuário]; gorros; jaquetas; jardineiras [vestuário];
jérseis [vestuário]; leggings [calças]; lenços de
pescoço; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas sem
dedos; macacões; malhas [vestuário]; mantilhas;
meias; meias-calças; orelheiras [vestuário]; peles

[vestuário]; pijamas; plastrom; polainas; praia
(roupas de -); pulôveres; robe; roupa de baixo; roupa
para ginástica; roupa para ginástica [colante]; saias;
saias-calças;
sandálias;
suéteres;
sungas;
suspensórios; sutiãs; vestuário *; viseiras; baby-doll;
bandagem elástica [vestuário]; bermuda para prática
de esporte; biquíni; calçado esportivo; camisola;
canga; chinelo [vestuário comum]; cinta [vestuário
comum]; echarpe; jaleco; maiô; spencer; tira (faixa)
para a cabeça;
Procurador: EDVALDO LUIS ALVES
No.905552814 19/11/2012
003
Tit.MOHAMMAD ADNAN AL HUSSEINI (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05677369000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: qipai
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
borracha - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de borracha - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de borracha [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de borracha; comércio (através de qualquer
meio) de espelhos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de espelhos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
espelhos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de espelhos; comércio (através de
qualquer meio) de graxas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de graxas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de graxas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de graxas; comércio (através de
qualquer meio) de lubrificantes - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de lubrificantes
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de lubrificantes - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de lubrificantes; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de veículos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de veículos
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de veículos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de veículos;
comércio (através de qualquer meio) de veículos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de veículos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de veículos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905552873 19/11/2012
003
Tit.FOR SALE INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10902911000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ITAPECERICA INVEST
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial; avaliação imobiliária; imobiliárias (agências ); imobiliários (corretores -); assessoria, consultoria e
informação em avaliação imobiliária; imóveis
[compra e venda de -];
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905552890 19/11/2012
003
Tit.JOSE RAIMUNDO LIMA DA SILVA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36348678504
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BAHIA BAIANA
NCL(10) 41 aluguel de cenários para shows;
apresentação de espetáculos ao vivo; cenários para
shows (aluguel de -); espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -);
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows; produção musical;
shows (produção de -); televisão e rádio (produção
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de programas de -); vídeos (produção de -); conjunto
musical (serviços de -) [serviços de entretenimento];
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; venda de ingressos para shows e
espetáculos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905552946 19/11/2012
003
Tit.EDITORA LIVRO NOVO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10519646000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DIDATIC
NCL(10) 41 publicação de livros - [informação em];
publicação de livros - [consultoria em]; publicação de
livros - [assessoria em]; publicação de livros;
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos [informação em]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos - [consultoria em]; publicação online de livros e jornais eletrônicos - [assessoria em];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
assessoria, consultoria e informação em edição;
Procurador: WELLITON PIMENTEL COUTINHO
No.905552997 19/11/2012
003
Tit.MOHAMMAD ADNAN AL HUSSEINI (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05677369000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: alteco
NCL(10) 01 cola para acabamento; cola para uso
industrial; colar (produtos para -); colas para couro;
cola de madeira; cola para papel de parede;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905553020 19/11/2012
003
Tit.PALMIRA FERREIRA MOTA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11612839000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Palma & Pés
NCL(10) 44 manicure - [assessoria em]; manicure;
médica (serviços de clínica-) - [assessoria em];
médica (serviços de clínica-); serviços de clínica
médica - [assessoria em]; serviços de clínica médica;
manicure e pedicure - [assessoria em]; manicure e
pedicure;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905553110 19/11/2012
003
Tit.ARROZEIRA AVILA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17131723000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ÁVILA
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para animais; comércio (através de qualquer meio)
de alimentos para bebês; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;
comércio (através de qualquer meio) de material de
limpeza - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal; comércio (através de
qualquer meio) de produtos abrasivos para limpeza [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos abrasivos para limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de cana;
comércio (através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905553128 19/11/2012
003
Tit.MIE BRASIL REPRESENTAÇÃO,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11506344000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RETRATOS DO GOSTO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: WILSON SILVEIRA
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No.905553152 19/11/2012
003
Tit.DOCKONSTAT COMERCIO DE MATERIAIS E
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45653862000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Transporte de documentos
NCL(10) 39 transporte;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905553276 19/11/2012
003
Tit.VICENTE DATENA NETO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21847885896
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAIO BORGES
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
composição musical (serviços de -); entretenimento;
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); animação de festa; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; grupo musical;
Procurador: EMILIO MARQUES DE ANTONIO
JUNIOR
No.905553284 19/11/2012
003
Tit.EMBOGA, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8840830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HISPANITAS
NCL(10) 25 calçados *; chapéus [chapelaria];
vestuário *;
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905553330 19/11/2012
003
Tit.ROSEVANE CHERUTI CONTI SUNAHARA -ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10416875000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SANTA PIMENTA
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; anáguas;
artigos de malha [vestuário]; aventais [vestuário];
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; botas *; calçados *;
calças; camisas; camisetas; chapéus [chapelaria];
chinelos [pantufas]; cintas [roupa íntima]; cintos
[vestuário]; coletes; corpete; couro (roupas de -);
espartilhos; ginástica (roupa para -) [colante];
ginástica (sapatos para -); gorros; impermeáveis
(roupas -); íntima (roupa -); jaquetas; lenços de
pescoço; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; macacões;
malhas [vestuário]; meias; meias-calças; paletós;
pijamas; polainas; pulôveres; roupa de baixo; roupa
para ginástica; roupas de banho; roupas de couro;
saias-calças; sandálias; sapatos (antiderrapantes
para -); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas
para -); sapatos (viras para -); sapatos de futebol;
sapatos de praia; suéteres; sungas; togas; trajes;
vestuário *; baby-doll; biquíni; camisola; canga;
chuteira; farda; fraque; jaleco; maiô;
Procurador: IDEIATIVA PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905553373 19/11/2012
003
Tit.J S A DO NASCIMENTO COMERCIO DE
VIDROS - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14653472000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ULTRAGLASS VIDROS TEMPERADOS
NCL(10) 19 construção (vidro de -); janelas não
metálicas; portas não metálicas *; vidraças [exceto
vidros para janelas de automóveis]; vidro de
construção; vidros para construção [vidraças];
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905553438 19/11/2012
003
Tit.ROSEVANE CHERUTI CONTI SUNAHARA -ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10416875000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SANTA PIMENTA

NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de peles
de animais;
Procurador: IDEIATIVA PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905553446 19/11/2012
Tit.BIOATIVUS PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07672559000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LACTUGEL
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

003

No.905553500 19/11/2012
003
Tit.MARQUES E HERMANN LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14524966000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVOLUFIX
NCL(10) 19 argamassa; argamassa para construção;
argamassa de amianto;
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.905553535 19/11/2012
Tit.BIOATIVUS PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07672559000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LACFLORA
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

003

No.905553551 19/11/2012
Tit.BIOATIVUS PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07672559000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LACTY
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

003

No.905553560 19/11/2012
003
Tit.JULIANA DURAND DE OLIVEIRA CAMPOS
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65862430091
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Banana Longboards
NCL(10) 28 pranchas skates;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905553578 19/11/2012
003
Tit.MARIA APARECIDA PEREIRA FEUSER
41881222187 (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13734182000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POUSADA PEQUIZEIRO
NCL(10) 43 acampamento (provimento de
acomodações em -); acomodações temporárias
(aluguel de -); acomodações temporárias (reservas
de -); agências de acomodações [hotéis, pensões];
aluguel de acomodações temporárias; casas para
turistas [alojamento]; colônia de férias [alojamento];
hotéis; pensões [alojamento]; pensões [alojamento];
reservas de acomodações temporárias; reservas em
hotéis; reservas em pensões [alojamento];
restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905553594 19/11/2012
Tit.BIOATIVUS PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07672559000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LACTAMAX
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

003

No.905553616 19/11/2012
003
Tit.ELLUS DO BRASIL CONFECÇÕES E
COMERCIO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09054385000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SALINAS
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de lavanda; aromáticos [óleos essenciais]; batons
para os lábios; bronzear (preparações para-)
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[cosméticos]; cosméticos; cremes cosméticos; filtros
solares; loções pós-barba; óleo de lavanda; óleos
essenciais; óleos para perfumes e essências; óleos
para toalete; óleos para uso cosmético; perfumes;
preparações para proteção solar; roupa (sachês para
perfumar -); sabonetes; sais de banho, exceto para
uso medicinal; cristal para banho de uso pessoal;
erva para banho; produto desodorizante de
ambiente, em líquido, em pó, em sachê, em spray;
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
OLIVEIRA
No.905553624 19/11/2012
Tit.BIOATIVUS PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07672559000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LACTALIV
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

003

No.905553640 19/11/2012
003
Tit.THIAGO DA SILVA FEGHALI (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10429607717
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA TOTUS
NCL(10) 41 entretenimento; espetáculos ao vivo
(apresentação de -); banda de música [serviços de
entretenimento]; grupo musical;
Procurador: DEBORAH SZTAJNBERG
No.905553667 19/11/2012
003
Tit.J S A DO NASCIMENTO COMERCIO DE
VIDROS - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14653472000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ULTRAGLASS VIDROS TEMPERADOS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de espelhos; comércio (através de qualquer
meio) de vidro bruto ou semi-acabado;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905553683 19/11/2012
Tit.BIOATIVUS PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07672559000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LACTAX
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

003

No.905553721 19/11/2012
003
Tit.FLAVIO RAMOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10446626000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MADE IN BÚZIOS
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bandanas;
banho (calções de -); banho (chinelos de -); banho
(roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); bermudas; blazers [vestuário];
bonés; calçados em geral *; calças; camisas;
camisetas; chapéus, bonés etc; cintos [vestuário];
coletes; cuecas; gorros; jaquetas; macacões; malhas
[vestuário]; meias; pijamas; praia (roupas de -);
saias; sungas; sutiãs; ternos; trajes de banho;
vestuário *; bermuda para prática de esporte; biquíni;
canga; chinelo [vestuário comum]; maiô;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905553730 19/11/2012
003
Tit.J S A DO NASCIMENTO COMERCIO DE
VIDROS - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14653472000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ULTRAGLASS VIDROS TEMPERADOS
NCL(10) 37 instalação de portas e janelas; janelas
(instalação de portas e - ); manutenção de mobiliário;
marcenaria [reparo]; portas e janelas (instalação de );
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905553810 19/11/2012
003
Tit.TROP CARE COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13019208000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TROPCARE

NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos [lâminas] de barbear - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
[lâminas] de barbear - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos [lâminas]
de barbear - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de barbear;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
chapelaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de chapelaria - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cutelaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cutelaria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cutelaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cutelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de dentifrícios - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de dentifrícios [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de dentifrícios - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de dentifrícios; comércio
(através de qualquer meio) de escovas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
escovas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de escovas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de escovas;
comércio (através de qualquer meio) de espelhos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de espelhos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de espelhos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
espelhos; comércio (através de qualquer meio) de
fitas e laços - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de fitas e laços - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de fitas e laços
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços; comércio (através de qualquer
meio) de loções para os cabelos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de loções para
os cabelos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de loções para os cabelos; comércio (através
de qualquer meio) de malas e bolsas de viagem [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de malas

e bolsas de viagem - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
óleos essenciais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de óleos essenciais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de óleos essenciais - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de óleos
essenciais; comércio (através de qualquer meio) de
pentes e esponjas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de pentes e esponjas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de pentes e esponjas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de pentes e
esponjas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria; comércio (através
de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à indústria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à indústria - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à indústria - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à indústria; comércio (através de
qualquer meio) de velas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de velas - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de velas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de velas; terceirização [fornecimento de mãode-obra]
[informação
em];
terceirização
[fornecimento de mão-de-obra] - [consultoria em];
terceirização [fornecimento de mão-de-obra] [assessoria em]; terceirização [fornecimento de mãode-obra];
Procurador: LUCIMAR APARECIDA ROQUE
No.905553837 19/11/2012
003
Tit.FERNANDA APARECIDA SOARES MARQUES
14488129846 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15742202000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: Coletiva
Marca: LULABALULA
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; banho (calções de -); banho
(chinelos de -); banho (roupas de -); banho (roupões
de -); banho (sandálias de -); banho (toucas de -);
bermudas; bonés; cachecóis; calçados *; calçados
em geral *; calças; camisas; camisetas; capuzes
[vestuário]; casacos [vestuário]; chinelos [pantufas];
ciclistas (vestuário para -); cintos [vestuário]; coletes;
combinações [vestuário]; corpete; cuecas; culotes
para bebês; enxovais de bebês; esportes (sapatos
para -) *; faixas [vestuário]; fantasia (roupas de -);
jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário];
leggings [calças]; lenços de pescoço; luvas
[vestuário]; macacões; malhas [vestuário]; meias;
papel (chapéus de -) [vestuário]; pijamas; polainas;
roupa para ginástica; roupas de banho; roupas de
fantasia; saias; saias-calças; sandálias; sapatos de
futebol; sapatos de praia; sobretudos [vestuário];
sungas; trajes; trajes de banho; uniformes; vestuário
*; xales; babador não descartável; bermuda para
prática de esporte; biquíni; boné; calçado esportivo;
calção para banho; camisola; canga; chinelo
[vestuário comum]; culote [calça para montaria];
echarpe; maiô; tira (faixa) para a cabeça;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905553918 19/11/2012
003
Tit.ALDEIA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66939570000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: O MUNDO EM UM CLICK
NCL(10) 39 acompanhamento de viajantes;
cruzeiros (organização de -) [viagens]; excursões
(organização de -); organização de cruzeiros
[viagens]; organização de excursões; reserva de
assentos para viagem; reservas para viagens;
transporte de passageiros; transporte de viajantes;
viagens
(reservas
para
-);
viajantes
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(acompanhamento de -); viajantes (transporte de -);
visitas turísticas; agência de viagem, exceto reserva
de hotel; agente de viagem; assessoria consultoria e
informação
em
empreendimento
turístico;
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo; emissão e venda de passagens; guia de
turismo;
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.905553926 19/11/2012
003
Tit.ALDEIA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66939570000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: O MUNDO EM UM CLICK
NCL(10) 43 acampamento (provimento de
acomodações em -); acomodações temporárias
(aluguel de -); acomodações temporárias (reservas
de -); agências de acomodações [hotéis, pensões];
aluguel de acomodações temporárias; casas para
turistas [alojamento]; colônia de férias [alojamento];
férias (colônia de -) [alojamento]; hotéis; pensões
[alojamento]; provimento de acomodações em
acampamento;
reservas
de
acomodações
temporárias; reservas em hotéis; reservas em
pensões [alojamento]; turistas (casas para -);
albergue; assessoria, consultoria e informação em
viagens
[alojamento
e
reservas];
camping
[provimento de acomodações]; spa [serviço de
hospedagem e fornecimento de refeições];
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.905554078 19/11/2012
003
Tit.GRAN DISCO REBOLO COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02023726000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TURBO AZUL ESPECIAL
NCL(10) 08 brocas [partes de ferramentas manuais];
brocas
manuais
[ferramentas];
cortadores
[ferramentas
manuais];
lâminas
[ferramentas
manuais]; serras (lâminas para -) [partes de
ferramentas manuais]; serras [ferramentas manuais];
Procurador: PRISCILLA CHAMON SALDANHA
No.905554213 19/11/2012
003
Tit.JULIANO CÉSAR LEITE CARDOSO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73385921600
Apres.: Nominativa ; Nat.: Certific.
Marca: Gestão na Nuvem
NCL(10) 42 soluções tecnológicas nas áreas de
consultoria aplicada ao desenvolvimento, suporte,
implantação e manutenção de sistemas e bancos de
dados na web e/ ou em estações de trabalho.
utilização de servidores web e utilização como portal
para aplicações geradas ou disponibilização das
mesmas para download.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905554272 19/11/2012
003
Tit.LINDOMAR RODRIGUES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65675428615
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIÃO CRISTÃ DO BRASIL
NCL(10) 41 educação religiosa - [informação em];
Procurador: JULIO GUIDI LIMA DA ROCHA
No.905554345 19/11/2012
003
Tit.GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE
C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7299168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LOMECAN V
NCL(10) 05 antissépticos; medicamentos para uso
humano; parasiticidas; pomadas para uso medicinal;
antifúngico; bactericida;
Procurador: FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE
No.905554388 19/11/2012
003
Tit.GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE
C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7299168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MEDICASP
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NCL(10) 05 antissépticos; caspa (preparações
farmacêuticas para combate à -); medicamentos
para uso humano; agente antialérgico, antipirético e
antiinflamatório;
Procurador: FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE
No.905554426 19/11/2012
003
Tit.BE HAPPY LIFE CENTER JHONVITA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09361946000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BELIFFEBEL
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
consultoria em organização de negócios; negócios
(assessoria em gestão de -); negócios (avaliações
de -); negócios (consultoria em gestão de -);
negócios (consultoria em gestão e organização de -);
negócios (consultoria profissional em -); negócios
(informações de -); organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; produção de filmes
publicitários; publicidade; administração comercial;
apoio administrativo e secretariado; assessoria,
consultoria e informação em marketing; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista; assessoria,
consultoria
e
informação
relacionadas
ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios;
Procurador: ÂNGELO TADEU BAPTISTA
No.905554442 19/11/2012
003
Tit.GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE
C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7299168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANTIACNIL
NCL(10) 05 antissépticos; medicamentos para uso
humano; acne [medicamento para combate à -];
Procurador: FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE
No.905554469 19/11/2012
Tit.COMERCIO DE CARNES FLORÃO LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76064153000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AÇOUGUE TOBIAS
NCL(10) 43 churrascaria [restaurante];
Procurador: ADILSON GABARDO

003

No.905554477 19/11/2012
003
Tit.BE HAPPY LIFE CENTER JHONVITA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09361946000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BELIFFEBEL
NCL(10) 41 colônia de férias; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão (parques de -); divertimento; educação
(informações sobre -) [instrução]; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
espetáculos (serviços de -); exposições (organização
de -) para fins culturais ou educativos; férias (colônia
de -); festas (planejamento de -); filmagem em vídeo;
informações
sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento
[lazer];
informações sobre recreação; locação de espaços
para prática de esporte; oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento];
organização
de
competições
desportivas;
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];
organização
e
apresentação de seminários; organização e
apresentação de simpósios; planejamento de festas;
produção de shows; produção de vídeos; provimento
de instalações desportivas; recreação (informações
sobre -); recreação (provimento de instalações para ); reservas de lugares para shows; seminários
(organização e apresentação de -); shows (produção
de -); simpósios (organização e apresentação de -);

aluguel de prédios/edificações transportáveis para
exposições, conferências, shows e eventos; aluguel
de salão de festas para eventos; animação de festa;
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer];
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -);
decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; organização de programas de
intercâmbio cultural e educativo.; parque de
diversão;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];
Procurador: ÂNGELO TADEU BAPTISTA
No.905554493 19/11/2012
003
Tit.BE HAPPY LIFE CENTER JHONVITA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09361946000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BELIFFEBEL
NCL(10) 43 acampamento (provimento de
acomodações em -); bar (serviços de -); bufê
(serviço de -); cafés [bares]; cantinas; colônia de
férias [alojamento]; lanchonetes; provimento de
acomodações em acampamento; restaurantes;
restaurantes
de
auto-serviço;
churrascaria
[restaurante]; cyber-café [restaurante];
Procurador: ÂNGELO TADEU BAPTISTA
No.905554558 19/11/2012
003
Tit.MODA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA EPP (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15443861000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POLO GLÓRIA SHOPPING DE ATACADO
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905554582 19/11/2012
003
Tit.MODA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA EPP (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15443861000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POLO GLÓRIA SHOPPING DE ATACADO
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial; aluguel de escritórios [imóveis]; financeira
(administração -); imóveis (administração de -);
imóveis (arrendamento de -);
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905554604 19/11/2012
003
Tit.VALDEIR JOSÉ GUEDES JÚNIOR (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18659191870
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BEAT SAMBA MUSIC
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905554817 19/11/2012
003
Tit.JOSÉ VINÍCIUS GOMES GABRIELE (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25518496400
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BASICA CAMISAS
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bandanas;
camisas; camisetas; malhas [vestuário]; uniformes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905554841 19/11/2012
003
Tit.COOP AGROINDL DOS PRODS RURAIS DO
SUDOESTE GOIANO-COMIGO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02077618000266
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CROSBY DOG
NCL(10) 31 alimentos para animais de estimação;
animais de cativeiro para exibição; animais de
criação; animais de criação (preparações para
engorda de -); animais de estimação (alimentos para
-); animais de estimação (areia higiênica aromática
para -); areia higiênica aromática para animais de
estimação; bebidas para animais de estimação;
cereais (subprodutos do processamento de -), para
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consumo animal; farinha de linhaça para consumo
animal; subprodutos do processamento de cereais,
para consumo animal; açúcar para animal; biscoito
para animal de estimação; carne para animal
[alimento para animais]; farinha de osso para animal;
ração para animal; suplemento alimentar para ração
de animal; torta [alimento para animal];
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.905554876 19/11/2012
003
Tit.MAIS DIAGNÓSTICO SV LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12033286000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAIS MEDICINA DIAGNÓSTICA
NCL(10) 44 saúde (serviços de -);
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905554949 19/11/2012
003
Tit.PANKE COMERCIO E INDUTRIA DE AVES
ESPECIAIS LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94587953000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PANKE
NCL(10) 29 aves não vivas; carne;
Procurador: ACERTCON REGISTROS E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905555015 19/11/2012
Tit.GIANCARLO MENEGHINI ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08693933000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RON RO
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: WANDERLEI CARDOSO

003

No.905555171 19/11/2012
003
Tit.COOP AGROINDL DOS PRODS RURAIS DO
SUDOESTE GOIANO-COMIGO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02077618000266
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CROSBY CAT
NCL(10) 31 alimentos para animais; alimentos para
animais de estimação; animais (alimentos para -);
animais de estimação (alimentos para -); cereais
(subprodutos do processamento de -), para consumo
animal; farinha de linhaça para consumo animal;
farinha de peixe para consumo animal; subprodutos
do processamento de cereais, para consumo animal;
açúcar para animal; biscoito para animal de
estimação; carne para animal [alimento para
animais]; cereal para animal; ração para animal;
suplemento alimentar para ração de animal; torta
[alimento para animal];
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.905555180 19/11/2012
003
Tit.COMERCIAL HASHI SEKI UTENSILIOS DE
COZINHA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15786647000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: L. SEKI
NCL(10) 21 pauzinhos para comida oriental;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905555287 19/11/2012
003
Tit.FERREIRA COSTA & CIA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10230480000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TAMARINEIRA MALL
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial;
agências
imobiliárias;
aluguel
de
apartamentos; aluguel de escritórios [imóveis];
avaliação
imobiliária;
corretores
imobiliários;
imobiliária (avaliação -); imobiliárias (agências -);
imobiliários (corretores -); imóveis (administração de
-); imóveis (arrendamento de -); administração de
condomínio; aluguel de loja [imóvel]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
comércio de imóveis; imóveis [compra e venda de -];
incorporação de imóvel;
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905555325 19/11/2012
Tit.MERCK SHARP & DOHME CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7680147

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARVOZ R
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas;
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

administração de empresa; pesquisa de mercado;
promoção de venda para terceiros [publicidade];
publicidade por qualquer meio; representação
comercial [ompi];
Procurador: SILVIO DARRE JUNIOR

No.905555341 19/11/2012
003
Tit.FERREIRA COSTA & CIA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10230480000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TAMARINEIRA MALL
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares];
cafeterias; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
restaurantes
de
auto-serviço;
cyber-café
[restaurante];
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF

No.905555457 19/11/2012
003
Tit.MEDSHIP BRASIL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10172704000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDSHIP
NCL(10) 39 abrigo de barcos - [informação em];
abrigo de barcos - [consultoria em]; abrigo de barcos
- [assessoria em]; abrigo de barcos; afretamento [informação em]; afretamento - [consultoria em];
afretamento - [assessoria em]; afretamento; aluguel
de armazéns - [informação em]; aluguel de
armazéns - [consultoria em]; aluguel de armazéns [assessoria em]; aluguel de armazéns; aluguel de
barcos - [informação em]; aluguel de barcos [consultoria em]; aluguel de barcos - [assessoria
em]; aluguel de barcos; aluguel de contêineres de
armazenagem - [informação em]; aluguel de
contêineres de armazenagem - [consultoria em];
aluguel de contêineres de armazenagem [assessoria em]; aluguel de contêineres de
armazenagem; armazenagem - [informação em];
armazenagem - [consultoria em]; armazenagem [assessoria em]; armazenagem; armazenagem
(aluguel de contêineres de -) - [informação em];
armazenagem (aluguel de contêineres de -) [consultoria em]; armazenagem (aluguel de
contêineres de -) - [assessoria em]; armazenagem
(aluguel de contêineres de -); armazenagem de
mercadorias - [informação em]; armazenagem de
mercadorias - [consultoria em]; armazenagem de
mercadorias - [assessoria em]; armazenagem de
mercadorias; armazéns (aluguel de -) - [informação
em]; armazéns (aluguel de -) - [consultoria em];
armazéns (aluguel de -) - [assessoria em]; armazéns
(aluguel de -); barcaça (serviços de transporte por-) [informação em]; barcaça (serviços de transporte
por-) - [consultoria em]; barcaça (serviços de
transporte por-) - [assessoria em]; barcaça (serviços
de transporte por-); barcos (abrigo de-) - [informação
em]; barcos (abrigo de-) - [consultoria em]; barcos
(abrigo de-) - [assessoria em]; barcos (abrigo de-);
depósito - [informação em]; depósito - [consultoria
em]; depósito - [assessoria em]; depósito;
descarregamento [carga] - [informação em];
descarregamento [carga] - [consultoria em];
descarregamento [carga] - [assessoria em];
descarregamento
[carga];
embalagem
de
mercadorias - [informação em]; embalagem de
mercadorias - [consultoria em]; embalagem de
mercadorias - [assessoria em]; embalagem de
mercadorias; entrega de mercadorias - [informação
em]; entrega de mercadorias - [consultoria em];
entrega de mercadorias - [assessoria em]; entrega
de mercadorias; estivagem - [informação em];
estivagem - [consultoria em]; estivagem - [assessoria
em]; estivagem; informações (armazenamento de -) [informação em]; informações (armazenamento de -)
- [consultoria em]; informações (armazenamento de ) - [assessoria em]; informações (armazenamento de
-); informações sobre transportes - [informação em];
informações sobre transportes - [consultoria em];
informações sobre transportes - [assessoria em];
informações
sobre
transportes;
mercadorias
(armazenagem de -) - [informação em]; mercadorias
(armazenagem de -) - [consultoria em]; mercadorias
(armazenagem de -) - [assessoria em]; mercadorias
(armazenagem de -); mercadorias (entrega de -) [informação em]; mercadorias (entrega de -) [consultoria em]; mercadorias (entrega de -) [assessoria em]; mercadorias (entrega de -);
reservas para transporte - [informação em]; reservas
para transporte - [consultoria em]; reservas para
transporte - [assessoria em]; reservas para
transporte; serviços de logística em matéria de
transporte - [informação em]; serviços de logística
em matéria de transporte - [consultoria em]; serviços
de logística em matéria de transporte - [assessoria
em]; transporte - [informação em]; transporte [consultoria em]; transporte - [assessoria em];
transporte; transporte (corretagem de -) -

No.905555350 19/11/2012
Tit.MERCK SHARP & DOHME CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7680147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARVOZ S
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas;
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

No.905555430 19/11/2012
003
Tit.WEBALLIANCE REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13459902000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: QUE NEM VOCÊ
NCL(10) 35 agências de informação comercial;
agências de propaganda; agências de publicidade;
aluguel de espaço publicitário; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação; assessoria
em gestão comercial ou industrial; assessoria em
gestão de negócios; avaliações de negócios; bancos
de dados de computador (sistematização de
informações em -); compilação de informação para
bancos de dados de computador; compras para
terceiros (serviços de -) [compra de produtos e
serviços para outras empresas]; consultoria em
gestão de pessoal; consultoria em organização de
negócios; consultoria profissional em negócios;
demonstração de produtos; especialistas em
eficiência;
estatísticas
(compilações
de);
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários; gestão (consultoria em -) de
negócios; gestão computadorizada de arquivos;
informações de negócios; levantamentos de
informações de negócios; mala direta (publicidade
por -); marketing (estudos de -); organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; pesquisa de dados em arquivos de
computador [para terceiros]; pesquisa de marketing;
pesquisa em negócios; pesquisas de opinião;
promoção de vendas [para terceiros]; publicidade
externa [letreiros, outdoors]; publicidade on-line em
rede
de
computadores;
relações
públicas;
sistematização de informações em bancos de dados
de
computador;
administração
comercial;
administração de empresa; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista [ompi]; assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet; assessoria, consultoria e informação em
compilação de informações em bancos de dados de
computador; assessoria, consultoria e informação
em gestão de negócios para companhias industriais
ou comerciais; assessoria, consultoria e informação
em promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; assessoria, consultoria e informação
empresarial; assessoria, consultoria e informação
sobre oportunidades de negócio; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisa de dados
em arquivos de computador para terceiros;
assessoria, consultoria e informação sobre
publicidade através de mala direta; organização e
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[informação em]; transporte (corretagem de -) [consultoria em]; transporte (corretagem de -) [assessoria em]; transporte (corretagem de -);
transporte (reservas para -) - [informação em];
transporte (reservas para -) - [consultoria em];
transporte (reservas para -) - [assessoria em];
transporte (reservas para -); transporte ferroviário [informação em]; transporte ferroviário - [consultoria
em]; transporte ferroviário - [assessoria em];
transporte ferroviário; transporte fluvial - [informação
em]; transporte fluvial - [consultoria em]; transporte
fluvial - [assessoria em]; transporte fluvial; transporte
marítimo - [informação em]; transporte marítimo [consultoria em]; transporte marítimo - [assessoria
em]; transporte marítimo; transporte por balsa [informação em]; transporte por balsa - [consultoria
em]; transporte por balsa - [assessoria em];
transporte por balsa; transporte por balsa [informação em]; transporte por balsa - [consultoria
em]; transporte por balsa - [assessoria em];
transporte por balsa; transporte por barcaça
(serviços de-) - [informação em]; transporte por
barcaça (serviços de-) - [consultoria em]; transporte
por barcaça (serviços de-) - [assessoria em];
transporte por barcaça (serviços de-); transporte por
barco - [informação em]; transporte por barco [consultoria em]; transporte por barco - [assessoria
em]; transporte por barco; transportes (informações
sobre -) - [informação em]; transportes (informações
sobre -) - [consultoria em]; transportes (informações
sobre -) - [assessoria em]; transportes (informações
sobre -); agenciamento de navio - [informação em];
agenciamento de navio - [consultoria em];
agenciamento de navio - [assessoria em];
agenciamento de navio; agenciamento de veículo de
carga e de reboque - [informação em]; agenciamento
de veículo de carga e de reboque - [consultoria em];
agenciamento de veículo de carga e de reboque [assessoria em]; agenciamento de veículo de carga
e de reboque; arrendamento de contêiner [informação em]; arrendamento de contêiner [consultoria em]; arrendamento de contêiner [assessoria em]; arrendamento de contêiner;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
armazenagem - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em armazenagem [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em armazenagem - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
armazenagem; assessoria, consultoria e informação
em embalagem - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em embalagem [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em embalagem - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
embalagem; assessoria, consultoria e informação
em serviços de entrega - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em serviços de
entrega - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em serviços de entrega - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
serviços de entrega; assessoria, consultoria e
informação em transportes - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em transportes
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em transportes - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em transportes;
assessoria, consultoria e informações sobre
transportes
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre transportes [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre transportes - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
transportes; estivagem [conjunto de operações
destinadas à movimentação de mercadorias de terra
para bordo, ou de uma embarcação para outra, ou
de bordo para terra] - [informação em]; estivagem
[conjunto de operações destinadas à movimentação
de mercadorias de terra para bordo, ou de uma
embarcação para outra, ou de bordo para terra] [consultoria em]; estivagem [conjunto de operações
destinadas à movimentação de mercadorias de terra
para bordo, ou de uma embarcação para outra, ou
de bordo para terra] - [assessoria em]; estivagem
[conjunto de operações destinadas à movimentação
de mercadorias de terra para bordo, ou de uma
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embarcação para outra, ou de bordo para terra];
guarda-móveis [estabelecimento para depósito de
móveis]
[informação
em];
guarda-móveis
[estabelecimento para depósito de móveis] [consultoria em]; guarda-móveis [estabelecimento
para depósito de móveis] - [assessoria em]; guardamóveis [estabelecimento para depósito de móveis];
intermediação de carga - [informação em];
intermediação de carga - [consultoria em];
intermediação de carga - [assessoria em];
intermediação de carga; logística referente ao
transporte de carga - [informação em]; logística
referente ao transporte de carga - [consultoria em];
logística referente ao transporte de carga [assessoria em]; logística referente ao transporte de
carga; operação de portos [transporte] - [informação
em]; operação de portos [transporte] - [consultoria
em]; operação de portos [transporte] - [assessoria
em]; operação de portos [transporte]; serviços de
transporte de mercadorias e mudanças terrestres
estaduais e interestaduais - [informação em];
serviços de transporte de mercadorias e mudanças
terrestres estaduais e interestaduais - [consultoria
em]; serviços de transporte de mercadorias e
mudanças terrestres estaduais e interestaduais [assessoria em]; serviços de transporte de
mercadorias e mudanças terrestres estaduais e
interestaduais;
Procurador: SHEILA ELIAS
No.905555481 19/11/2012
003
Tit.MIKAEL DO NASCIMENTO ARAUJO (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00636054306
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: boação
NCL(10) 35 aluguel de espaço publicitário;
assessoria em gestão de negócios; captação de
patrocínio - [informação em]; captação de patrocínio
- [consultoria em]; captação de patrocínio [assessoria em]; captação de patrocínio; marketing;
relações públicas - [informação em]; relações
públicas - [consultoria em]; relações públicas [assessoria em]; relações públicas; assessoria,
consultoria e informação em auditoria; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta; assessoria, consultoria e informações
sobre marketing - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre marketing [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre marketing - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [informação
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [consultoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [assessoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados.; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades de

representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios - [informação em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905555503 19/11/2012
003
Tit.STEPHANIE SERVICOS E COMERCIO LTDA
ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82106022000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STIC - STEPHANIE TRATAMENTO
INTENSIVO CAPILAR
NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético; barba
(tinturas para -); barbear (produtos para -); beleza
(máscaras de -); beleza (máscaras de -); bigode
(cera para -); bigode (cera para -); cabelos
(preparações para ondular -); cabelos (tinturas para
os -); cera para depilação; clarear (cremes para -) a
pele; cosméticos; cremes cosméticos; cremes para
clarear pele; depilatórios (produtos -); descolorantes
(produtos
-);
descolorantes
(produtos
-);
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
essenciais (óleos -); lápis de sobrancelhas; lápis
para uso cosmético; laquê para cabelos; leite de
amêndoas para uso cosmético; loções capilares;
loções para uso cosmético; loções pós-barba;
maquiagem para o rosto; neutralizadores (produtos ) para permanentes nos cabelos; óleos essenciais;
óleos para uso cosmético; pele (cremes para clarear
a -); pele (produtos cosméticos para cuidados da -);
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); preparações de aloe vera para uso
cosmético; preparações de babosa para uso
cosmético; produtos depilatórios; sobrancelhas
(cosméticos para as -); tinturas cosméticas; tinturas
para os cabelos; xampus; argila para estética;
condicionador [cosmético]; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; removedor de
cosmético;
Procurador: LEILA KRAUSE SIGNORELLI
No.905555520 19/11/2012
003
Tit.CIA OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83055194000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OLSEN
NCL(10) 12 amortecedoras (molas -) para veículo;
amortecedores para automóveis; amortecedores
para suspensão de veículos; anéis de eixos de roda;
bombas de ar [acessórios de veículos]; buzinas para
veículos; carrinhos de transporte; carrinhos para
transportar bagagem; carrinhos para transporte de
munição; correntes de transmissão para veículos
terrestres; embreagens para veículos terrestres;
empilhadeiras; empilhadeiras de garfo; engrenagens
de redução para veículos terrestres; freio (sapatas
de -) para veículos; tratores; veículos (molas de
suspensão para -); veículos (pára-choques de -);
borracha de freio para veículo terrestre; cabos de
embreagem para automóveis; caminhão-guindaste;
carrinhos/carrocinhas para venda de alimentos;
comando de veículo; eixo de motor para veículo;
reboque; terminais e barras de direção das linhas de
tratores agrícolas, veículos utilitários e caminhões
(se partes de veículos);
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905555562 19/11/2012
Tit.MÁRIO JOSÉ BRAZ JÚNIOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07827978738
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Ginga Brasil

003
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NCL(10) 41 espetáculos ao vivo (apresentação de -)
[informação
em];
espetáculos
ao
vivo
(apresentação de -) - [consultoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [assessoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -); shows
(produção de -) - [informação em]; shows (produção
de -) - [consultoria em]; shows (produção de -) [assessoria em]; shows (produção de -); agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento] [informação em]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [consultoria em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento] [assessoria em]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905555589 19/11/2012
003
Tit.WEDGE CALÇADOS LTDA ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00218308000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CASA DOS MACACOS
NCL(10) 25 botas *; botinas; calçados *; calçados
em geral *; chinelos [pantufas]; sandálias; sapatos
(gáspeas para -); sapatos (viras para -); sapatos de
futebol; sapatos de praia; chinelo [vestuário comum];
chuteira;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905555600 19/11/2012
003
Tit.COOP AGROINDL DOS PRODS RURAIS DO
SUDOESTE GOIANO-COMIGO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02077618000266
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: APETIDOG
NCL(10) 31 alimentos para animais; alimentos para
animais de estimação; animais (alimentos para -);
animais confinados (alimento para -); animais de
cativeiro para exibição; animais de criação; animais
de criação (preparações para engorda de -); animais
de estimação (alimentos para -); animais de
estimação (areia higiênica aromática para -); bebidas
para animais de estimação; cereais (subprodutos do
processamento de -), para consumo animal; farinha
de linhaça para consumo animal; linhaça para
consumo animal; açúcar para animal; biscoito para
animal de estimação; carne para animal [alimento
para animais]; cereal para animal; farinha de osso
para animal; ração para animal; suplemento
alimentar para ração de animal; torta [alimento para
animal];
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.905555651 19/11/2012
003
Tit.CHILLER TECH REFRIGERAÇÃO LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07654118000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CHILLER TECH REFRIGERAÇÃO
NCL(10) 37 instalação e reparo de equipamentos de
refrigeração - [consultoria em]; instalação e reparo
de equipamentos de refrigeração - [assessoria em];
instalação e reparo de equipamentos de
refrigeração;
Procurador: IVO DE OLIVEIRA CARVALHO
No.905555660 19/11/2012
003
Tit.CIA OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83055194000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OLSEN
NCL(10) 35 aluguel de máquinas de venda
automática; comércio (através de qualquer meio) de
engates de máquinas e componentes de
transmissão (exceto para veículos terrestres);
comércio (através de qualquer meio) de máquinas;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
distribuidoras automáticas; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de veículos;
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905555708 19/11/2012
Tit.MÁRIO JOSÉ BRAZ JÚNIOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07827978738

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Workshop Internacional de Forró
NCL(10) 41 planejamento de festas - [informação
em]; planejamento de festas - [consultoria em];
planejamento de festas - [assessoria em];
planejamento de festas; produção de shows [informação em]; produção de shows - [consultoria
em]; produção de shows - [assessoria em]; produção
de shows; serviços de instrução de aulas de
atividade física - [informação em]; serviços de
instrução de aulas de atividade física - [consultoria
em]; serviços de instrução de aulas de atividade
física - [assessoria em]; serviços de instrução de
aulas de atividade física; shows (produção de -) [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); teatro de variedades
[espetáculos musicais] - [informação em]; teatro de
variedades [espetáculos musicais] - [consultoria em];
teatro de variedades [espetáculos musicais] [assessoria em]; teatro de variedades [espetáculos
musicais];
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais] - [informação em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [consultoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [assessoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais]; sonorização - [informação em];
sonorização - [consultoria em]; sonorização [assessoria em]; sonorização; venda de ingressos
para shows e espetáculos - [informação em]; venda
de ingressos para shows e espetáculos - [consultoria
em]; venda de ingressos para shows e espetáculos [assessoria em]; venda de ingressos para shows e
espetáculos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905555724 19/11/2012
003
Tit.HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7439458
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UTC AEROSPACE SYSTEMS
NCL(10) 01 auxiliares (fluidos para uso com
abrasivos); circuitos hidráulicos (fluidos para -); fluido
magnético para uso industrial; fluido para direção
mecânica; fluido para transmissão; fluidos auxiliares
para uso com abrasivos; fluidos para circuitos
hidráulicos; fluidos para direção mecânica; fluidos
para freios; fluido de borracha para aplicação em
reforma de pneumático; fluido para freio e para
comando hidráulico de veículo;
Prior.:85/627388
16/05/2012 US
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905555732 19/11/2012
003
Tit.CIA OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83055194000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OLSEN
NCL(10) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas; manutenção de veículos; veículos
(manutenção de -); assessoria consultoria e
informação em construções; assessoria, consultoria
e informação em reparo e manutenção de veículos;
automação industrial [instalação e manutenção de
máquinas];
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905555740 19/11/2012
003
Tit.HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7439458
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UTC AEROSPACE SYSTEMS
NCL(10) 04 grafite lubrificante; graxa lubrificante;
lubrificantes; óleo lubrificante; aditivo ou concentrado
para lubrificante;
Prior.:85/627388
16/05/2012 US
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905555759 19/11/2012
Tit.VIDAL LOHN FILHO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60888784953

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SUSHIC
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo]; assessoria consultoria e informação em
culinária; assessoria, consultoria e informação em
culinária; assessoria, consultoria e informação
relativa à produção de alimento; assessoria,
consultoria e informação técnica em serviço de
alimentação; assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; churrascaria [restaurante]; cybercafé [restaurante];
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905555767 19/11/2012
003
Tit.HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7439458
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UTC AEROSPACE SYSTEMS
NCL(10) 06 abraçadeiras de metal; anéis de metal *;
anilhos [arruelas] de metal; antifricção (metal -);
assoalhos de metal; aviários de metal [estruturas];
balizas de metal, não luminosas; bocais de metal;
brasagem (varetas de metal para -); buchas de metal
[tampão]; cabos (cordagem de metal para -); cabos
(uniões de metal para -), não elétricos; cabos (virolas
de metal para -) [empunhaduras]; cabos de metal,
não elétricos; caixa (fechos de metal para -); caixas
de metal comum; caixilhos de metal para janelas;
camas (rodízios de metal para -); canaletas de metal;
canos (grampos de metal de parede para prender -);
canos (junções de metal para -); canos (materiais de
metal para reforço de -); canos de metal; cargas
(cintas de metal para sustentação de -); cargas
(correias de metal para manuseio de -); chapas e
placas de metal; cintas de metal para sustentação
de cargas; condutos forçados [de metal]; contrapinos
de metal[chavetas]; contratrilhos de metal; cordagem
de metal para cabos; cordas de metal; cornijas de
metal; correias de metal para manuseio de cargas;
correntes de metal *; correntes de metal de
segurança; degraus de metal para escadas;
dobradiças de metal; embarque de passageiros
(escadas móveis de metal para -); escadas de metal;
escoras de metal; esticadores de metal para
correias; fechaduras de metal para veículos; fios de
metal comum; fivelas de metal comum [ferragem];
flanges [cintas] de metal; folhas de metal para
embalagem e empacotamento; maçanetas de metal;
molas [ferragens de metal]; plataformas de metal
para carga; plataformas de metal para transporte;
plataformas, pré-fabricadas, de metal; rampas de
metal para lançamento de foguetes; transporte
(plataformas de metal para -) [paletes]; válvulas de
metal [exceto peças de máquinas]; aldrava [batente
de porta de metal]; anel de escora em metal; anel
metálico [ferragem]; apara de metal; barra metálica
para brasagem e para solda; bucha metálica para
fixar parafuso e grampo; chapa metálica;
Prior.:85/627388
16/05/2012 US
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905555775 19/11/2012
003
Tit.VALEODOBRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05860145000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ULTIMATE FLURRY
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alimentos dietéticos (preparações para -) adaptados
para uso medicinal; fibras alimentares; fibras
alimentares; geléia real (suplemento alimentar de -);
glicose (suplemento alimentar de-); lecitina
(suplemento
alimentar
de-);
nutricionais
(complementos -); proteína (suplemento alimentar de
-); suplementos alimentares minerais; vitaminas
(preparações para -); barra dietética para
suplementação nutricional, para fins medicinais;
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; suplemento nutricional [vitaminas ou
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minerais] para uso medicinal; suplemento nutricional
de óleo comestível para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em barra para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em líquido para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em pó para uso medicinal;
Procurador: NOVA MARCA CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA
No.905555783 19/11/2012
003
Tit.VIDAL LOHN FILHO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60888784953
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SUSHIQUE
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço; assessoria consultoria
e informação em culinária; assessoria, consultoria e
informação em culinária; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento;
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação; assessoria, consultoria e
informações
sobre
restaurante;
churrascaria
[restaurante]; cyber-café [restaurante];
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905555805 19/11/2012
003
Tit.HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7439458
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UTC AEROSPACE SYSTEMS
NCL(10) 07 bombas (diafragmas de -); bombas
[máquinas]; bombas [partes de máquinas e motores];
bombas a vácuo [máquinas]; compressores
[máquinas]; controles hidráulicos para máquinas e
motores; controles pneumáticos para máquinas e
motores; hidráulicas (motores e máquinas -);
hidráulicas (turbinas -); hidráulicos (sistemas -) para
abertura e fechamento de portas; ignição
(dispositivos de -) para motores de combustão
interna; ignição (magnetos para -); injetores para
motores; jato (motores a -), exceto para veículos
terrestres; máquinas (mecanismos de rodas para -);
máquinas centrífugas; máquinas e motores (bielas
para -); máquinas para sucção de ar; motores
propulsores, exceto para veículos terrestres;
motores, exceto para veículos terrestres; pastilhas
de freio, exceto para veículos; turbinas hidráulicas;
turbinas,
exceto
para
veículos
terrestres;
turbocompressores; válvulas [peças de máquinas];
válvulas para charneiras [peças de máquinas];
vedação (junções para -) [peças de motor]; velas
para ignição de motores a combustão interna;
velocidade (reguladores de -) para máquinas e
motores; ventiladores para motores e máquinas;
ventoinhas [foles] para compressão, aspiração e
transporte de gases; bomba centrífuga; bomba
centrífuga de fluxo; bomba com timer; bomba d`água
para veículo; bomba de ar comprimido; bomba de
uso industrial; bomba de vapor [peça de máquina];
bomba hidráulica; bomba injetora para veículo;
bomba para aplicação de óleo e fluído; bomba
pneumática de imersão; guincho; mangueira e
correia peça de máquina; máquina injetora;
máquinas hidráulicas de carga; motores de arranque
[partes de máquinas]; válvula hidráulica de
segurança [parte de máquina]; válvula para bomba
hidráulica; virabrequim [em um motor de explosão,
peça que possibilita o movimento alternado dos
êmbolos; árvore de manivelas];
Prior.:85/627388
16/05/2012 US
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905555872 19/11/2012
003
Tit.HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7439458
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UTC AEROSPACE SYSTEMS
NCL(10) 11 aquecimento (aparelhos de -);
aquecimento (aparelhos elétricos de -); aquecimento
(instalações de -); ar condicionado (instalações de -);
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ar-condicionado (aparelhos de -); ar-condicionado
(aparelhos de -) para veículos; filtros para arcondicionado; instalações de ar condicionado;
purificação de água (aparelhos e máquinas para -);
purificação de água (instalações para -); refrigeração
(aparelhos e instalações de -); refrigeradores
(máquinas e aparelhos -); veículos (aparelhos de arcondicionado para -); ventilação (dutos de -);
ventilação [ar-condicionado] (instalações e aparelhos
de -); ventilação [ar-condicionado] para veículos
(instalações e aparelhos de -); ventiladores [arcondicionado]; ventiladores [peças de instalações de
ar-condicionado];
aquecedor
industrial;
ar
condicionado e umidificador de ar central de uso
industrial; máquina e equipamento para ventilação;
Prior.:85/627388
16/05/2012 US
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905555899 19/11/2012
003
Tit.VALEODOBRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05860145000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ICE PROTEIN
NCL(10) 05 albumina (alimentos à base de -) para
uso medicinal; albumina (suplemento alimentar de -);
dietéticos (alimentos -) adaptados para uso
medicinal; fibras alimentares; fibras alimentares;
geléia real (suplemento alimentar de -); glicose
(suplemento alimentar de-); lecitina (suplemento
alimentar de-); nutricionais (complementos -);
suplementos alimentares
minerais; vitaminas
(preparações para -); barra dietética para
suplementação nutricional, para fins medicinais;
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplemento nutricional
de óleo comestível para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em barra para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em líquido para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em pó para uso medicinal;
vitamina e sais minerais;
Procurador: NOVA MARCA CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA

[computador de bordo]; navegação (instrumentos
para -); painéis de controle [eletricidade]; pára-raios;
processamento de dados (dispositivos para -);
programas de computador [para download];
programas de computador gravados; programas
operacionais
para
computador
[gravados];
radiotelefonia (aparelhos para -); radiotelegrafia
(aparelhos para -); salvamento (dispositivos e
equipamentos para -); satélite (aparelhos de
navegação por -); segurança (cintos de -) [exceto
para veículos ou equipamentos desportivos]; sinais
eletrônicos (transmissores de -); sinais luminosos;
sinais, luminosos ou mecânicos; sinalização (apitos
de -); termostatos; transformadores [eletricidade];
transistores [eletrônicos]; transmissores de sinais
eletrônicos; transponder; tubos para descargas
elétricas, exceto para iluminação; válvulas de
solenóide [interruptor eletromagnético]; adaptador
[eletricidade - parte de aparelho]; alarme de
segurança; alto-falante, amplificador, rádio e toca-fita
para automóvel; analisador [aparelho]; analisador de
motor de combustão; aparelho de gravação de
vídeo; aparelho de gravação e de reprodução de
videocassete; aparelho de medição de temperatura;
aparelho de navegação por satélite; aparelho de
proteção contra variação de tensão; aparelho e
dispositivo para salvamento; aparelho e unidade de
controle eletrônico para processamento, avaliação e
medição de sinal gerado por sensor; aparelho
elétrico para comutação; aparelho ou instrumento de
alarme; aparelho ou instrumento de controle;
aparelho ou instrumento de segurança; aparelho ou
instrumento de sinalização; aparelho para checagem
da vela de ignição; apito ultra-sônico; bateria de
anodo; bateria elétrica, termoelétrica, inclusive para
veículo; bobina [eletricidade]; bomba de medição;
cinto para salvamento; computador de bordo para
veículo; computador de velocidade [interruptor para ]; condensador elétrico [capacitor]; display, exceto
para cronômetro e relógio; dispositivo portátil de
armazenamento de dados [pen drive (ing)];
equipamento de sonorização; placa para acumulador
elétrico; treinador de vôo cego [simulador];
Prior.:85/627388
16/05/2012 US
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR

No.905555910 19/11/2012
003
Tit.HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7439458
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UTC AEROSPACE SYSTEMS
NCL(10) 09 acumuladores (caixas de -) [baterias];
acumuladores
(tanques
de
-)
[baterias];
acumuladores elétricos; alarmes *; alarmes de apito;
altímetros; antenas; aparelhos de radar; aparelhos
elétricos para ignição à distância; aparelhos para
medição; aparelhos para registrar a milhagem de
veículos; aparelhos para registrar a quilometragem
de veículos [odômetro]; barômetros; barquilhas
[instrumentos de medição]; baterias (tanques de -);
baterias de alta tensão; baterias elétricas para
veículos; baterias solares; bobinas elétricas;
bússolas; cabos elétricos; caixa de fusíveis
[eletricidade]; caixas de distribuição [eletricidade];
caixas eletrônicos; codificadores magnéticos;
computador (programas de -) [para download];
computador (programas de -), gravados; computador
(programas de -), gravados [programas]; computador
(programas operacionais para -) [gravados];
computadores; condutores de raios [pára-raios];
condutores elétricos; conectores [eletricidade];
conexões elétricas; controle (aparelhos elétricos
para
-);
conversores
elétricos;
disjuntores;
dispositivos
antiinterferência
[eletricidade];
eletromagnéticas (bobinas -); fusíveis; incêndio
(alarmes de -); incêndio (bombas para -); indicadores
automáticos de baixa pressão nos pneus;
indicadores de velocidade; indicadores eletrônicos
emissores de luz; instrumentos para observação;
junção (caixas de -) [eletricidade]; mangueiras de
incêndio; mangueiras de incêndio (bicos para -);
medição (instrumentos para -); medidores;
medidores (aparelhos elétricos -); modems;
navegação (dispositivos de -) para veículos

No.905555945 19/11/2012
003
Tit.HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7439458
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UTC AEROSPACE SYSTEMS
NCL(10) 12 aéreos (transportadores -); aéreos
(veículos -); aeronáuticos (aparelhos, máquinas e
dispositivos -); aeronaves; alarme anti-roubo para
veículos; alarmes de marcha à ré para veículos;
amortecedoras
(molas
-)
para
veículo;
amortecedores para suspensão de veículos; anéis
de eixos de roda; antiderrapantes (correntes -);
antiderrapantes (dispositivos -) para pneus de
veículo; aparelhos e instalações de transporte por
cabo; apoios de cabeça para assentos de veículos;
ar (bombas de -) [acessórios de veículos]; assento
ejetável [para aeronaves]; assentos para veículos;
aviões; barras de torção para veículos; bombas de ar
[acessórios de veículos]; carrocerias; chassi de
veículo; cintos de segurança para assentos de
veículos; circuitos hidráulicos para veículos; conserto
(equipamentos para -) de câmaras de ar
[pneumáticos]; contrapesos para rodas de veículo;
direcionais (luzes -) para veículos; dispositivos
antiofuscantes para veículos *; eixos para rodas de
veículos; eixos para veículos; estribos de veículos;
freio (lonas de -) para veículos; freio (sapatas de -)
para veículos; freio (segmentos de -) para veículos;
freios para veículos; fusos de eixo; hidroaviões;
janelas para veículos; limpadores de faróis;
limpadores de pára-brisa; lonas [pneumáticos]; lonas
de freio para veículos; luzes direcionais para
veículos; molas amortecedoras para veículos; molas
de suspensão para veículos; motores de tração;
pára-brisas; pára-quedas; pastilhas de freio para
veículos; pneus; pneus (dispositivos antiderrapantes
para
-)
de
veículos;
pneus
(dispositivos
antiderrapantes para -) de veículos; pneus de
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automóvel; pneus para rodas de veículo; portabagagem para veículos; portas para veículos; pregos
para pneus; propulsores de hélice; raios para rodas
de veículos; refrigerados (veículos -); rodas (pneus
para -) de veículos; rodas de veículo; rolamentos de
cilindros para veículos; sapatas de freio para
veículos; segmentos de freio para veículos;
segurança (cintos de-) para assentos de veículos;
spoilers para veículos; suspensão (amortecedores
para -) de veículos; tampas para tanques de
gasolina de veículos; tanques de gasolina (tampas
para -) de veículos; torção (barras de -) para
veículos; transportadores aéreos; válvulas para
pneus de veículo; veículo (chassi de -); veículo
(pneus para rodas de -); veículo (rodas de -);
veículos (aros para rodas de -); veículos (assentos
para -); veículos (dispositivos antiofuscantes para -)
*; veículos (eixos para rodas de -); veículos (estribos
de -); veículos (luzes direcionais para -); veículos
(molas de suspensão para -); veículos (motores para
-) terrestres; veículos (pára-choques de -); veículos
(pneus para rodas de -); veículos (raios para rodas
de -); veículos elétricos; veículos espaciais; veículos
para locomoção por via terrestre, aérea, fluvial,
marítima ou ferroviária; volantes para veículos;
aeroplano; amortecedor aeroespacial; amortecedor
de vidraça de veículo; aro de roda; banco para
veículo; borracha de freio para veículo terrestre;
clipes de mangueira (parte de veículos); conversor
catalítico para automóvel; correia de transmissão
para veículo; corrente para veículo; dispositivo de
vedação para veículo; eixo de motor para veículo;
estronca, parte de veículo [pau que sustenta o
cabeçalho do carro e impede que este, quando se
retira a carga, encoste no chão]; filtro de óleo e
combustível para veículo; flap de avião; manchões
radiais (parte de veículo); peça de borracha utilizada
como proteção do saco de ar no processo de
reforma de pneus; peças de borracha para reparo de
pneus com ou sem câmara; sensor de ângulo de
ataque e de ângulo de deslizamento lateral para
aeronave; sensor de temperatura para aeronave;
sistemas de segurança para veículos; tambores de
freio (parte de veículos); tirantes de união (parte de
veículos);
Prior.:85/627388
16/05/2012 US
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905555961 19/11/2012
003
Tit.HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7439458
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UTC AEROSPACE SYSTEMS
NCL(10) 13 balísticos (mísseis -); cápsulas de
detonação, exceto de brinquedo; detonação
(mechas de -) para explosivos; foguetes [projéteis];
lança-mísseis; alvo e sistema indicador de alvo,
material bélico; aparelho centrífugo de arremesso
[bélico]; cápsula para explosivo;
Prior.:85/627388
16/05/2012 US
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905555988 19/11/2012
003
Tit.HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7439458
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UTC AEROSPACE SYSTEMS
NCL(10) 19 folhas de madeira compensada; madeira
(pavimentos de -); madeira manufaturada; madeira
moldável; madeira para compensados; pisos não
metálicos; revestimentos de madeira; caixilho de
madeira; carpete de madeira; lã de madeira; lâmina
de madeira; tábua de madeira;
Prior.:85/627388
16/05/2012 US
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905555996 19/11/2012
Tit.MARIVONE LOBO PEREIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13074575000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Baixo e Voz

003

NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [consultoria em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [assessoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo; composição musical (serviços de -);
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [consultoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [assessoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [consultoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos - [assessoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
congressos - [consultoria em]; organização e
apresentação de congressos - [assessoria em];
organização e apresentação de congressos;
produção musical - [consultoria em]; produção
musical - [assessoria em]; produção musical; banda
de música [serviços de entretenimento]; conjunto
musical (serviços de -) [serviços de entretenimento];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio);
Procurador: DANIEL DOMINGUES DE FREITAS
No.905556020 19/11/2012
003
Tit.HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7439458
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UTC AEROSPACE SYSTEMS
NCL(10) 37 conserto de bomba; manutenção e
reparo de aeronaves - [informação em]; manutenção
e reparo de aeronaves - [consultoria em];
manutenção e reparo de aeronaves - [assessoria
em]; manutenção e reparo de aeronaves;
Prior.:85/627388
16/05/2012 US
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905556038 19/11/2012
003
Tit.HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7439458
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UTC AEROSPACE SYSTEMS
NCL(10) 41 orientação [treinamento] - [informação
em]; orientação [treinamento] - [consultoria em];
orientação [treinamento] - [assessoria em];
orientação [treinamento]; prático (treinamento -)
[demonstração]
[informação
em];
prático
(treinamento -) [demonstração] - [consultoria em];
prático (treinamento -) [demonstração] - [assessoria
em]; prático (treinamento -) [demonstração]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários;
Prior.:85/627388
16/05/2012 US
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905556216 19/11/2012
003
Tit.ARTHUR SIMONETO DELLA GIUSTINA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02269286081
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Iceberg Cool Experiences
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria
em];
agências
de
publicidade;
atualização de material publicitário - [informação
em]; atualização de material publicitário - [consultoria
em]; atualização de material publicitário - [assessoria
em]; atualização de material publicitário; comerciais

de rádio - [informação em]; comerciais de rádio [consultoria em]; comerciais de rádio - [assessoria
em]; comerciais de rádio; comerciais de televisão [informação em]; comerciais de televisão [consultoria em]; comerciais de televisão [assessoria em]; comerciais de televisão; distribuição
de material publicitário - [informação em];
distribuição de material publicitário - [consultoria em];
distribuição de material publicitário - [assessoria em];
distribuição de material publicitário; espaço
publicitário (aluguel de -) - [informação em]; espaço
publicitário (aluguel de -) - [consultoria em]; espaço
publicitário (aluguel de -) - [assessoria em]; espaço
publicitário (aluguel de -); feiras (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários - [informação
em]; feiras (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [consultoria em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários - [assessoria em]; feiras (organização de
-) para fins comerciais ou publicitários; mala direta
(publicidade por -) - [informação em]; mala direta
(publicidade por -) - [consultoria em]; mala direta
(publicidade por -) - [assessoria em]; mala direta
(publicidade por -); marketing - [informação em];
marketing - [consultoria em]; marketing - [assessoria
em]; marketing; marketing (estudos de -) [informação em]; marketing (estudos de -) [consultoria em]; marketing (estudos de -) [assessoria em]; marketing (estudos de -); material
publicitário (atualização de -) - [informação em];
material publicitário (atualização de -) - [consultoria
em]; material publicitário (atualização de -) [assessoria em]; material publicitário (atualização de
-); material publicitário (distribuição de -) [informação em]; material publicitário (distribuição de
-) - [consultoria em]; material publicitário (distribuição
de -) - [assessoria em]; material publicitário
(distribuição de -); organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [assessoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários [informação em]; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [consultoria em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; pesquisa de
marketing - [informação em]; pesquisa de marketing
- [consultoria em]; pesquisa de marketing [assessoria em]; pesquisa de marketing; pesquisa
em negócios - [informação em]; pesquisa em
negócios - [consultoria em]; pesquisa em negócios [assessoria em]; pesquisa em negócios; preparação
de colunas publicitárias - [informação em];
preparação de colunas publicitárias - [consultoria
em]; preparação de colunas publicitárias [assessoria em]; preparação de colunas publicitárias;
produção de filmes publicitários - [informação em];
produção de filmes publicitários - [consultoria em];
produção de filmes publicitários - [assessoria em];
produção de filmes publicitários; propaganda [informação em]; propaganda - [consultoria em];
propaganda - [assessoria em]; propaganda;
publicação de textos publicitários - [informação em];
publicação de textos publicitários - [consultoria em];
publicação de textos publicitários - [assessoria em];
publicação de textos publicitários; publicidade [informação em]; publicidade - [consultoria em];
publicidade - [assessoria em]; publicidade;
publicidade de rádio - [informação em]; publicidade
de rádio - [consultoria em]; publicidade de rádio [assessoria em]; publicidade de rádio; publicidade de
televisão - [informação em]; publicidade de televisão
- [consultoria em]; publicidade de televisão [assessoria
em];
publicidade
de
televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [consultoria
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors] [assessoria em]; publicidade externa [letreiros,
outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
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computadores; publicidade por catálogos de vendas
- [informação em]; publicidade por catálogos de
vendas - [consultoria em]; publicidade por catálogos
de vendas - [assessoria em]; publicidade por
catálogos de vendas; redação de textos publicitários
- [informação em]; redação de textos publicitários [consultoria em]; redação de textos publicitários;
relações públicas - [informação em]; relações
públicas - [consultoria em]; relações públicas [assessoria
em];
relações
públicas;
textos
publicitários (publicação de -) - [informação em];
textos publicitários (publicação de -) - [consultoria
em]; textos publicitários (publicação de -) [assessoria em]; textos publicitários (publicação de ); assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [informação em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[consultoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[assessoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em marketing [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; assessoria, consultoria e informação
sobre oportunidades de negócio - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas de opinião - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas de opinião
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta; assessoria, consultoria e informações
sobre marketing - [informação em]; assessoria,
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consultoria e informações sobre marketing [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre marketing - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing; corretor de publicidade (serviço de -) [informação em]; corretor de publicidade (serviço de
-) - [consultoria em]; corretor de publicidade (serviço
de -) - [assessoria em]; corretor de publicidade
(serviço de -); edição de texto publicitário [informação em]; edição de texto publicitário [consultoria em]; edição de texto publicitário [assessoria em]; edição de texto publicitário;
pesquisa de mercado - [informação em]; pesquisa de
mercado - [consultoria em]; pesquisa de mercado [assessoria em]; pesquisa de mercado; produção de
filme publicitário [ompi] - [informação em]; produção
de filme publicitário [ompi] - [consultoria em];
produção de filme publicitário [ompi] - [assessoria
em]; produção de filme publicitário [ompi];
publicidade por qualquer meio - [informação em];
publicidade por qualquer meio - [consultoria em];
publicidade por qualquer meio - [assessoria em];
publicidade por qualquer meio; redação de textos
publicitários [ompi] - [informação em]; redação de
textos publicitários [ompi] - [consultoria em]; redação
de textos publicitários [ompi] - [assessoria em];
redação de textos publicitários [ompi];
Procurador: MARCELO COSTA CABRAL PEÑA
No.905556232 19/11/2012
003
Tit.BEAUTY BEYOND TIME ENTERPRISE DBAATTITUDELINE (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8841780
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ATTITUDE LINE

CFE(4) 2.3.4; 27.5.1
NCL(10) 03 cosméticos; cosméticos (estojos de -);
cosméticos (estojos de); cremes cosméticos; cremes
para clarear pele; pele (cremes para clarear a -);
pele (produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -);
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905556240 19/11/2012
Tit.BUENO EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69119055000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BUENO BR. PRINT

003

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 42 artes gráficas (serviços de criação em -)
- [informação em]; artes gráficas (serviços de criação
em -) - [consultoria em]; artes gráficas (serviços de
criação em -) - [assessoria em]; artes gráficas
(serviços de criação em -); criação em artes gráficas
(serviços de -); assessoria, consultoria e informações
sobre artes gráficas; computação gráfica [serviços
de informática] - [informação em]; computação

gráfica [serviços de informática] - [consultoria em];
computação gráfica [serviços de informática] [assessoria em]; computação gráfica [serviços de
informática];
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.905556259 19/11/2012
Tit.BUENO EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69119055000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BUENO BR. ESTRUBOX

003

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 37 marcenaria [reparo]; montagem de
estandes de feira de exposições e lojas - [informação
em]; montagem de estandes de feira de exposições
e lojas - [consultoria em]; montagem de estandes de
feira de exposições e lojas - [assessoria em];
montagem de estandes de feira de exposições e
lojas; pintura ou reparo de letreiros; carpintaria;
construção de estante para feira, exposição e loja [informação em]; construção de estante para feira,
exposição e loja - [consultoria em]; construção de
estante para feira, exposição e loja - [assessoria
em]; construção de estante para feira, exposição e
loja; instalação, manutenção e reparo de estrutura
de letreiro e de painel elétrico e eletrônico, inclusive
de veículo; reparação e manutenção da estrutura de
letreiro e painel não elétrico;
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.905556267 19/11/2012
003
Tit.OCULOS FACIL LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10960055000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Brother & Brother
NCL(10) 14 cronógrafos [relógios]; cronométricos
(instrumentos
-);
cronômetros
[cronógrafo];
cronômetros [relógios de precisão]; estojos de
relógios de pulso; estojos para relojoaria;
mecanismos de relógios; mecanismos de relojoaria;
mostradores de relógios; ponteiros [relojoaria];
ponteiros [relojoaria]; pulseiras de relógio; pulseiras
de relógios; relógios de pulso; relógios de pulso;
relógio de quartzo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905556275 19/11/2012
Tit.BUENO EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69119055000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BUENO BR. ESTRUBOX

003

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 41 aluguel de cenários para palco [informação em]; aluguel de cenários para palco [consultoria em]; aluguel de cenários para palco [assessoria em]; aluguel de cenários para palco;
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aluguel de cenários para shows - [informação em];
aluguel de cenários para shows - [consultoria em];
aluguel de cenários para shows - [assessoria em];
aluguel de cenários para shows; aluguel de
equipamento de áudio; aluguel de equipamentos
para gravação de som; aluguel de equipamentos
para iluminação de teatro ou estúdios de televisão;
cenários para palco (aluguel de -); cenários para
shows
(aluguel de
-); filmagem em vídeo;
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; planejamento de festas;
produção de shows; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos; shows (produção de -); aluguel
de
prédios/edificações
transportáveis
para
exposições, conferências, shows e eventos; aluguel
de utensílios para festas [aparelhos e decorações];
cenografia (serviços de -) - [informação em];
cenografia (serviços de -) - [consultoria em];
cenografia (serviços de -) - [assessoria em];
cenografia (serviços de -); cerimonial de eventos
(serviços relativos ao -); decoração de festa,
cerimonial e outros eventos; promotor de eventos [se
artísticos/culturais]; sonorização; sonorização de
eventos para empresas e similares;
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.905556283 19/11/2012
Tit.CLAUDER CIARLINI FILHO & CIA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01224108000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO SÍNTESE EDUCACIONAL

003

No.905556305 19/11/2012
Tit.LINEU PINZON - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88424585000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARROZ KI GOSTOSO

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEUPRODUKT
NCL(10) 03 cosméticos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905556445 19/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO EDIFICANDO UM
NOVO LAR (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13091313000144
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: EDIFICANDO UM NOVO LAR

CFE(4) 26.11.12; 27.5.1
NCL(10) 30 arroz; farinha de arroz [para uso
alimentar];
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA
No.905556313 19/11/2012
Tit.PEDRO (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91683521315
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: unirefresco

003

CFE(4) 1.15.11; 3.7.11; 3.7.20,24
NCL(10) 16 livros; livros de canções [song books
(ingl.)]; livros para escrever ou desenhar; periódicos;
revistas [periódicos]; revistas em quadrinhos; kits
educacionais, compreendendo livros e cds ou dvds,
embalados como uma unidade; livro de bolso; livro
didático; livro encadernado; livro litúrgico;
Procurador: SIDNEY VANELLI HISSA
No.905556615 19/11/2012
Tit.ANGELO JOÃO VARGAS (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88087867904
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: The Tree

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 ensino (serviços de -); assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino; cursos livres [ensino];
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905556291 19/11/2012
Tit.SIMIX INFORMÁTICA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05251213000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Símix

003

CFE(4) 26.2.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de computadores; aluguel de
software de computador; computadores (projeto de
sistema de -); elaboração [concepção] de software
de
computador;
hardware
de
computador
(consultoria em -); manutenção de software de
computador;
programação
de
computador
[informática]; software de computador (instalação de
-);
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.

CFE(4) 8.7.17; 8.7.21,25
NCL(10) 30 açúcar *; aromáticas (preparações -)
para uso alimentar; bebidas à base de chá; bebidas
à base de chocolate; creme batido (preparações
para engrossar -); engrossar alimentos (agentes
para -) em cozimento; essências para alimentos
[exceto essências etéreas e óleos essenciais];
farináceos (alimentos -); fermentos para massas;
glúten preparado para fins alimentares; pó para bolo;
preparações vegetais para uso como substitutos de
café; sobremesas sob a forma de mousse de
chocolate; sorvetes (pós para preparar -); açúcar de
fruta; aveia integral em pó; bolo, preparado para
consumo final, confeitado ou não; café em pó;
chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para
fabricação de bebidas]; leite de soja [condimento];
pó para fabricação de doce; pó para pudim;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905556429 19/11/2012
003
Tit.MARIO GOMES LARANJEIRAS (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23131314400
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: The Global Advisor
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação
relacionadas ao planejamento, análise, gestão e
organização de negócios para empresas [informação em]; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905556437 19/11/2012
003
Tit.NEUPRODUKT INDUSTRIA E COMERCIO DE
COSMETICOS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17176222000162

CFE(4) 24.13.2
NCL(10) 41 banda de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.

música

003

[serviços

de

No.905556623 19/11/2012
003
Tit.COMÉRCIO DE PNEUS TOCANTINENSE LTDA.
(BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00388159000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUDREN DESIGN MÓVEIS PLANEJADOS

CFE(4) 25.5.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis;
Procurador: CLODOALDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA NETO
No.905556631 19/11/2012

003
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de pesagem; aparelho ou instrumento de
sinalização; aparelho ou instrumento óptico; bateria
elétrica, termoelétrica, inclusive para veículo; cabina
de distribuição de eletricidade; condensador elétrico
[capacitor]; conduto acústico;
Procurador: IVANA SANTOS VOLPONI

Tit.TECNOPLAC TECNOLOGIA EM PLACAS LTDA.
(BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02597519000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TECNOPLAC

No.905556828 19/11/2012
003
Tit.TECNOMETAL ENGENHARIA E
CONSTRUCOES MECANICAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38625489000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TECNOMETAL

CFE(4) 5.1.16
NCL(10) 19 compensados de madeira; folhas de
madeira compensada; lâmina de madeira;
Procurador: CLODOALDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA NETO
No.905556640 19/11/2012
003
Tit.ANTONIO AUGUSTO NUNES GONÇALVES
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04318286878
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZipNight Onde tudo começa

CFE(4) 1.1.10; 1.7.6
NCL(10) 41 provimento de web site disponibilizando
fotos, áudio e vídeo não downloadble [serviço de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905556658 19/11/2012
Tit.D. I. GASPARINI - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04963353000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Colorpage Bureau de Impressão

003

CFE(4) 27.5.2; 27.5.25; 29.1.15
NCL(10) 35 aluguel de máquinas fotocopiadoras;
arquivos
(gestão
computadorizada
de
-);
documentos (reprodução de -); mala direta
(publicidade por -); publicidade on-line em rede de
computadores;
fotocópia
[reprodução
de
documentos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905556666 19/11/2012
003
Tit.TECNOPLAC TECNOLOGIA EM PLACAS LTDA.
(BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02597519000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECNOPLAC

CFE(4) 5.1.16; 27.5.1
NCL(10) 44 plantação de árvores com a finalidade
de compensação de carbono; viveiros de plantas;
assessoria, consultoria e informações sobre
florestamento e reflorestamento; corte de árvore;
extração florestal;
Procurador: CLODOALDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA NETO
No.905556810 19/11/2012
003
Tit.TECNOMETAL ENGENHARIA E
CONSTRUCOES MECANICAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38625489000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TECNOMETAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 baterias para iluminação; baterias
solares; cabos de fibra óptica; cercas elétricas;
coaxiais (cabos -); cobre (fios de -) isolados;
coletores
elétricos;
condensadores
elétricos
[capacitores]; condensadores ópticos; condutores
elétricos; condutos de eletricidade [eletrodutos];
condutos elétricos (material para -) [fios, cabos];
conectores [eletricidade]; conexões elétricas;
conexões para linhas elétricas; contadores
[medidores]; contatos elétricos; controle (aparelhos
elétricos para -); controle remoto de operações
industriais (instalações elétricas para -); conversores
elétricos; discos magnéticos; discos ópticos; discos
refletores para uso [vestimenta] para prevenção de
acidentes
de
trânsito;
disjuntores;
dutos
[eletricidade]; elétricas (cercas -); elétricas (conexões
-); elevadores (dispositivos para operar -); fibra
óptica (cabos de -); filamentos condutores de luz
[fibras ópticas]; fios elétricos; fios magnéticos;
fotovoltaicas (células -); fusíveis; fusível (fios de -);
iluminação (baterias para -); indicadores eletrônicos
emissores de luz; inversores [eletricidade]; lanternas
ópticas; medição (instrumentos para -); medidores;
medidores; medidores (aparelhos elétricos -);
oculares
[instrumentos
ópticos];
ópticos
(condensadores -); ópticos (discos -); ópticos
(instrumentos e aparelhos -); painéis de controle
[eletricidade]; painéis de distribuição; perda elétrica
(indicadores de -); precisão (aparelhos medidores de
-); quadros de distribuição [eletricidade]; redutores
[eletricidade]; rotores [eletricidade]; sinais de trânsito
[dispositivos de sinalização]; sinais eletrônicos
(transmissores de -); sinais luminosos; sinais,
luminosos ou mecânicos; sinalização (apitos de -);
sinalização (bóias de -); sinalização (lanternas de -);
sinalização (painéis de -), luminosos ou mecânicos;
sinalização (sinos de -); sinalização (triângulos de -)
para veículos avariados; sinalizadores [luzes piscapisca]; sinalizadores de neblina, não-explosivos;
sinos de sinalização; transformadores [eletricidade];
aparelho ou instrumento de controle; aparelho ou
instrumento de inspeção; aparelho ou instrumento

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 11 acumuladores de calor; água
(instalações de aquecimento de -); água ou gás
(acessórios de regulagem para aparelhos e canos de
-); água ou gás (acessórios de segurança para
aparelhos e canos de -); aquecedoras (placas -);
aquecedores (elementos -); aquecedores de água;
aquecedores de água (aparelhos -); aquecedores
para banho; aquecimento (chapas de -);
aquecimento (filamentos elétricos de -); aquecimento
(instalações de -); aquecimento de água (instalações
de -); ar (aparelhos para resfriamento do -); ar
(reaquecedores de -); ar quente (aparelhos de -); ar
quente (aparelhos para banhos de -); banho
(aquecedores para -); bombas de calor; caldeiras
[exceto peças de máquinas]; caldeiras a gás;
caldeiras de aquecimento (aparelhos alimentadores
de -); caldeiras de aquecimento [boilers]; calor
(acumuladores de -); calor (recuperadores de -);
coletores
solares
[aquecimento];
elementos
aquecedores; iluminação (aparelhos e instalações de
-); placas aquecedoras; postes de iluminação
pública; reaquecedores de ar; recuperadores de
calor; refrigeradores (máquinas e aparelhos -);
aparelho elétrico de iluminação; aquecedor elétrico
de ar ou de água para uso doméstico; aquecedor
industrial; aquecedores, autoclaves, evaporadores e
aparelhos para purificação da água para utilização
doméstica ou comercial; caldeira absorvedoraevaporadora [máquina]; placas solares;
Procurador: IVANA SANTOS VOLPONI
No.905557018 20/11/2012
003
Tit.NC8.CO COMÉRCIO ELETRONICO EIRELI
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04360847000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NC8.CO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de louça de faiança; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de porcelana; comércio
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(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos ortopédicos; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de decorações para
árvores de natal; comércio (através de qualquer
meio) de imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
veterinárias; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de produtos em matérias plásticas
semiprocessadas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos;
Procurador: MIRELLA GUIMARÃES CHIARADIA
No.905557026 20/11/2012
003
Tit.TECNOMETAL ENGENHARIA E
CONSTRUCOES MECANICAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38625489000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECNOMETAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -) - [informação em]; comercial ou industrial
(assessoria em gestão -) - [consultoria em];
comercial ou industrial (assessoria em gestão -) [assessoria em]; comercial ou industrial (assessoria
em gestão -); gestão (consultoria em -) de negócios [informação em]; gestão (consultoria em -) de
negócios - [consultoria em]; gestão (consultoria em -)
de negócios - [assessoria em]; gestão (consultoria
em -) de negócios; pesquisa em negócios [informação em]; pesquisa em negócios [consultoria em]; pesquisa em negócios - [assessoria
em]; pesquisa em negócios; assessoria, consultoria
e informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial] - [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial]; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios
para companhias industriais ou comerciais [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em gestão de negócios para companhias
industriais ou comerciais - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais
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- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em gestão de negócios para companhias
industriais ou comerciais; assessoria, consultoria e
informação empresarial - [informação em];
assessoria, consultoria e informação empresarial [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação empresarial;
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de aquecimento [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de aquecimento - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de aquecimento; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos científicos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos científicos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos científicos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos científicos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de controle (inspeção) - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de controle (inspeção) [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de controle
(inspeção) - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
controle (inspeção); comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de medição [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de medição [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de medição [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de medição;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos para conduzir,
interromper, transformar, acumular, regular ou
controlar eletricidade - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para
conduzir, interromper, transformar, acumular, regular
ou controlar eletricidade - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
cabos e fios de metal comuns não elétricos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de cabos e fios de metal comuns não elétricos
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cabos e fios de metal comuns não elétricos
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cabos e fios de metal comuns não elétricos;
comércio (através de qualquer meio) de cofres [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de cofres - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de cofres - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de cofres;
comércio (através de qualquer meio) de construções
metálicas transportáveis - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis - [assessoria em]; comércio (através

de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis; comércio (através de qualquer meio)
de construções transportáveis não metálicas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções transportáveis não metálicas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções transportáveis não metálicas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções transportáveis não metálicas;
comércio (através de qualquer meio) de engates de
máquinas e componentes de transmissão (exceto
para veículos terrestres) - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de engates de máquinas
e componentes de transmissão (exceto para
veículos terrestres) - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de engates de máquinas
e componentes de transmissão (exceto para
veículos terrestres) - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de engates de máquinas
e componentes de transmissão (exceto para
veículos terrestres); comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de metais comuns e suas ligas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de metais comuns e suas ligas - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de metais
comuns e suas ligas - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de metais comuns e suas
ligas; comércio (através de qualquer meio) de
minérios - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de minérios - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de minérios [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de minérios; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metal comum - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos de metal comum;
intermediação na compra e venda de energia e
capacidade elétrica - [informação em]; intermediação
na compra e venda de energia e capacidade elétrica
- [consultoria em]; intermediação na compra e venda
de energia e capacidade elétrica - [assessoria em];
intermediação na compra e venda de energia e
capacidade elétrica;
Procurador: IVANA SANTOS VOLPONI
No.905557220 20/11/2012
Tit.GLAUCIA SILVA REZENDE (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17139341000145
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.905557417 20/11/2012
003
Tit.CMR COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA
LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10207466000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECOBELLE
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sobrancelhas (lápis de -); xampus; condicionador
[cosmético];
Procurador: CARLOS ALBERTO QUEDNAU

CFE(4) 1.5.1; 1.5.23; 27.5.1; 29.1.3
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de desinfetantes - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de desinfetantes; comércio
(através de qualquer meio) de escovas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
escovas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de escovas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de escovas;
comércio (através de qualquer meio) de material de
limpeza - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de material de limpeza;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
para limpar, polir, desengordurar e decapar [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
para limpar, polir, desengordurar e decapar [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar; comércio (através de
qualquer meio) de produtos abrasivos para limpeza [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos abrasivos para limpeza [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos abrasivos para limpeza [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos abrasivos para limpeza;
Procurador: INDRID SOARES GERMANO
No.905557425 20/11/2012
003
Tit.PEDRO IGOR CHANTAL DE CASTRO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12552304000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HENNA EXPRESSÃO NATURAL

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 03 beleza (máscaras de -); cabelos
(preparações para ondular -); cabelos (tinturas para
os -); cosméticos; cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; essenciais (óleos -); géis de massagem,
exceto para uso medicinal; lápis de sobrancelhas;
lápis para uso cosmético; leite de amêndoas para
uso cosmético; leites de limpeza para toalete;
limpeza (leite de -) para toalete; loções capilares;
maquiagem (pó para -); maquiagem (produtos para ); maquiagem (produtos para remover -); maquiagem
para o rosto; óleos para limpeza; ondular os cabelos
(preparações para -); pele (produtos cosméticos para
cuidados da -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); sobrancelhas (cosméticos para as -);

No.905557433 20/11/2012
011
Tit.BERNARDO JAESCHKE & FILHOS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93351245000144
*REAPRESENTE A IMAGEM DA MARCA
CONTENDO APENAS OS ELEMENTOS
NOMINATIVOS QUE DESEJA REGISTRAR COMO
MARCA. PESOS, MEDIDAS, ENDEREÇOS,
TELEFONES E ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
APENAS DEVERÃO CONSTAR SE O
REQUERENTE OS DESEJAR REGISTRAR COMO
MARCA E PARA TANTO DEVERÃO SER
DECLARADOS NO CAMPO "ELEMENTO
NOMINATIVO DA MARCA MISTA". OBSERVADAS
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO
MANUAL DO USUÁRIO, DESTACA-SE QUE O
ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO NO ATO
DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905557441 20/11/2012
Tit.G.S. COWT CONFECCOES LTDA - EPP
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10230184000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VISUAL PLANETT

003

NCL(10) 35 promoção de vendas [para terceiros] [informação em]; promoção de vendas [para
terceiros] - [consultoria em]; promoção de vendas
[para terceiros] - [assessoria em]; promoção de
vendas [para terceiros]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
do vestuário - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
do vestuário; comércio (através de qualquer meio)
de artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
roupas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de roupas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de roupas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: SANDRA MALVEIRA
No.905557468 20/11/2012
Tit.JONATHAN FLESCH (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81287607004
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NOBRE SABOR

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; banho (roupas
de -); bermudas; biqueiras; cachecóis; calças; calças
compridas; camisas; camisas (peitilhos de -);
camisetas; camisetas (peitilhos de -); cintos
[vestuário]; coletes; confeccionado (vestuário -);
couro (roupas de -); couro (roupas de imitação de -);
gorros; jaquetas; macacões; malhas [vestuário];
meias; meias; meias-calças; pijamas; polainas;
roupa de baixo; roupas de banho; roupas de couro;
roupas de imitação couro; saias; saias-calças; saltos
de sapatos; saltos para calçados; sandálias; sapatos
(antiderrapantes para -); sapatos de futebol;
suspensórios; vestuário *; xales; beca; biquíni; boné;
camisola; cinta [vestuário comum]; jaleco;
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905557450 20/11/2012
Tit.MARIA EDILEIDE LOPES ALMEIDA LEITE
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73731218615
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LEY LOPES

CFE(4) 27.5.1; 27.5.3; 29.1.11

003

003

CFE(4) 11.1.1; 11.1.5; 24.9.3; 24.9.24; 27.5.1
NCL(10) 31 amêndoas [frutas]; amendoins [frutos];
aveia; avelãs; batatas frescas; castanhas; castanhas
frescas;
centeio;
cereais
(subprodutos
do
processamento de -), para consumo animal; cereais
em grãos, não processados; cevada *; cocos; ervas
frescas; ervas para consumo humano ou animal;
ervilhas frescas; farelo; farelos (massa de -) para
consumo animal; farinha de arroz para forragem;
farinha de linhaça [forragem]; farinha de linhaça para
consumo animal; farinha para animais; favas frescas;
forragem; frutas, verduras e legumes frescos;
gergelim; gérmen de trigo para consumo animal;
gérmen para uso botânico; grãos [cereais]; grãos
[sementes]; grãos para consumo animal; lentilhas
frescas; linhaça para consumo animal; milho; milho
(torta de -) para gado; pepinos frescos; pinhas de
pinheiro; plantas (sementes de -); raízes
comestíveis; sementes de plantas; subprodutos do
processamento de cereais, para consumo animal;
trigo; aveia em grão; cacau em grão; cereal para
animal; cevada em estado bruto; fava de feijão [in
natura]; feijão [grão, produto agrícola in natura];
grão-de-bico; legume fresco; milho in natura; noz [in
natura]; pepino fresco; ração para animal; semente
de gergelim; soja [fresca]; suplemento alimentar para
ração de animal; torta [alimento para animal];
verdura in natura;
Procurador: MARA REGINA NIKITENKO JAGMIN
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No.905557476 20/11/2012
003
Tit.SPAZIO MÁGICO FESTAS E EVENTOS LTDA.
ME. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14322558000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Clube do Confete festas infantis

Tit.EVANDRO DE JESUS DAYRELL PIMENTA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26030064000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MORANGUINHO

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 41 festas (planejamento de -); organização
de bailes; planejamento de festas; aluguel de salão
de festas para eventos; aluguel de utensílios para
festas [aparelhos e decorações]; animação de festa;
decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
Procurador: HÉLIO SCHROEDER DAVILA ME.

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1; 27.5.17; 29.1.11
NCL(10) 30 amendoins (confeitos de -); confeitos;
confeitos *; engrossar sorvetes [cremes gelados]
(agentes para -); gelados comestíveis; gelo para
bebidas; gelo, natural ou artificial; iogurte congelado;
iogurte gelado; sorvete; sorvete; sorvetes; sorvetes;
sorvetes (agentes para engrossar -); sorvetes (pós
para preparar -); casquinha para sorvete;
Procurador: SANDRA MALVEIRA

No.905557484 20/11/2012
003
Tit.DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15042008140842
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DONG-A BRASIL LTDA.

No.905557514 20/11/2012
003
Tit.DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15042008140842
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DONG-A BRASIL LTDA.

No.905557530 20/11/2012
003
Tit.LEANDRO BURATO FRATONI 05216030999
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17051874000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DUBISCO PRODUTOS COLONIAIS

CFE(4) 9.1.10; 9.7.19; 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 30 alimentares (massas -); amêndoas
(bolinhos ou biscoitos de -); amêndoas (confeitos de
-); amêndoas (pasta de -); amendoins (confeitos de ); biscoitos; biscoitos; biscoitos amanteigados;
biscoitos de água e sal; bolachas; bolo (massa para ); bolos; brioches; canjica; chocolate; creme
[culinária]; creme batido (preparações para
engrossar -); doces*; empadas [tortas]; malte
(biscoitos de -); pão; brigadeiro, cajuzinho e quindim;
cacau [doce de-]; cajuzinho, brigadeiro e quindim;
empada; quindim, brigadeiro
e cajuzinho;
salgadinho, exceto croquete;
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905557549 20/11/2012
003
Tit.CASA CARIBE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13609726000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: H. 264 DVR

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

No.905557492 20/11/2012
003
Tit.DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15042008140842
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DONG-A BRASIL LTDA.

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 35 compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas];
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações farmacêuticas; comércio
(através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905557522 20/11/2012
003
Tit.S. STRASSBURGER & CIA LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16792302000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: USINA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE

CFE(4) 16.1.5; 16.1.25; 27.5.1
NCL(10) 09 anti-roubo (instalações elétricas -);
compactos (discos -) [áudio e vídeo]; alarme de
segurança; aparelho de gravação de vídeo;
Procurador: ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA
No.905557557 20/11/2012
Tit.CAD CALCADOS LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13700775000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GUIDS TENNIS SHOP

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
águas [bebidas]; bebidas (preparações para fabricar
-); bebidas não alcoólicas à base de fruta; bebidas
não-alcoólicas; cerveja; extratos de fruta não
alcoólicos; frutas, verduras e legumes (sucos de -)
[bebidas]; suco de fruta; xaropes para bebidas;
bebida em xarope; bebida energética não alcoólica;
xarope para bebida não alcoólica;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905557506 20/11/2012

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 artes gráficas (serviços de criação em -);
hospedagem de web sites; assessoria, consultoria e
informações sobre artes gráficas; composição
gráfica [criação em arte gráfica]; computação gráfica
[serviços de informática]; criação de homepage;
design de homepage;
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
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e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos ortopédicos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne; representação comercial [ompi];
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
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calçados para snowboarding; calção para banho;
chinelo [vestuário comum]; chuteira;
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
No.905557581 20/11/2012
Tit.CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR.
SANDRO BEIRA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05816892000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AesthetiCoach

003

No.905557565 20/11/2012
003
Tit.RMR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11042420000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RAAF COSMETICS

CFE(4) 5.5.4; 27.5.1
NCL(10) 44 clínicas de repouso; repouso (casa de -);
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA

CFE(4) 27.5.1,27.5.9-10; 27.5.23,25
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de colônia; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; algodão para uso cosmético;
batons para os lábios; beleza (máscaras de -);
bronzear (preparações para-) [cosméticos]; cabelos
(preparações para ondular -); cabelos (tinturas para
os -); cílios (produtos cosméticos para os-);
cosméticos;
cremes
cosméticos;
depilatórios
(produtos
-);
descolorantes
(produtos
-);
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desodorante
(sabonete
-);
desodorantes
[perfumaria]; esmalte para as unhas; filtros solares;
lápis de sobrancelhas; lápis para uso cosmético;
laquê para cabelos; loções capilares; loções para
uso cosmético; maquiagem (produtos para -);
maquiagem (produtos para remover -); maquiagem
para o rosto; neutralizadores (produtos -) para
permanentes nos cabelos; óleos para uso cosmético;
ondular os cabelos (preparações para -); pele
(produtos cosméticos para cuidados da -); perfumes;
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); pó para maquiagem; preparações para
proteção solar; produtos depilatórios; sabonete para
barbear; sabonetes; sabonetes; sobrancelhas
(cosméticos para as -); talco para toalete; tinturas
cosméticas; tinturas para os cabelos; xampus; alga
[cosmético]; algodão para a higiene pessoal;
condicionador [cosmético]; removedor de cosmético;
Procurador: RAPHAEL D'ABRUZZO
No.905557573 20/11/2012
003
Tit.CAD CALCADOS LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13700775000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GUIDS
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; banho
(calções de -); banho (chinelos de -); banho (roupas
de -); banho (roupões de -); banho (sandálias de -);
bermudas; bonés; botas *; calçados *; calçados em
geral *; calças; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisas; camisetas; chapéus, bonés etc;
cintos [vestuário]; coletes; combinações [vestuário];
confeccionado (vestuário -); couro (roupas de -);
cuecas; futebol (sapatos de -); ginástica (roupa para
-) [colante]; ginástica (sapatos para -); jaquetas;
malhas [vestuário]; meias; praia (roupas de -); roupa
de baixo; roupa para ginástica; roupas de banho;
trajes; trajes de banho; vestuário *; bermuda para
prática de esporte; biquíni; boné; calçado esportivo;

No.905557590 20/11/2012
Tit.ALESSANDRO ROCHA BRANDÃO - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15337145000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENGLISH EXPERTS

eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [consultoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [assessoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; serviços de intérprete [idiomas] [informação em]; serviços de intérprete [idiomas] [consultoria em]; serviços de intérprete [idiomas] [assessoria em]; serviços de intérprete [idiomas];
tradução - [informação em]; tradução - [consultoria
em]; tradução - [assessoria em]; tradução;
assessoria, consultoria e informação ensino [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino; curso
de idioma - [informação em]; curso de idioma [consultoria em]; curso de idioma - [assessoria em];
curso de idioma;
Procurador: SANDRA MALVEIRA
No.905557603 20/11/2012
Tit.FERNANDO SCHELL PEREIRA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17109753000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROVEGAN

003

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 29.1.3,12
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução] - [informação em]; educação (informações
sobre -) [instrução] - [consultoria em]; educação
(informações sobre -) [instrução] - [assessoria em];
educação (informações sobre -) [instrução];
educação (serviços de -) - [informação em];
educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); ensino (serviços de -) [informação em]; ensino (serviços de -) - [consultoria
em]; ensino (serviços de -) - [assessoria em]; ensino
(serviços de -); oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento] - [informação em];
oficinas de trabalho (organização e apresentação de
-) [treinamento] - [consultoria em]; oficinas de
trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento] - [assessoria em]; oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento];
organização e apresentação de colóquios [informação em]; organização e apresentação de
colóquios - [consultoria em]; organização e
apresentação de colóquios - [assessoria em];
organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de seminários [informação em]; organização e apresentação de
seminários - [consultoria em]; organização e
apresentação de seminários - [assessoria em];
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios [informação em]; organização e apresentação de
simpósios - [consultoria em]; organização e
apresentação de simpósios - [assessoria em];
organização e apresentação de simpósios;
publicações eletrônicas on-line (provimento de-) [não
downloadable] - [informação em]; publicações

CFE(4) 3.7.17; 18.1.19; 26.1.3; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
óleos essenciais; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão; comércio (através de qualquer
meio) de resinas naturais em estado bruto; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de sementes, plantas e
flores naturais; comércio (através de qualquer meio)
de substâncias dietéticas para uso medicinal;
comércio (através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas;
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.905557611 20/11/2012
003
Tit.CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVIÇOS DE TEUTONIA - CIC (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03669898000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FESTA DE MAIO DE TEUTÔNIA
NCL(10) 41 festas (planejamento de -); organização
de exposições para fins culturais ou educativos;
Procurador: LUIS CLÁUDIO BARBOSA
No.905557620 20/11/2012
003
Tit.EMANUEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60140787000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EMANUEL MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO
NCL(10) 02 brancos [corantes ou tintas]; madeira
(revestimento para -) [tintas]; revestimentos [tintas];
revestimentos
para
tetos
[tintas];
tetos
(revestimentos para -) [tintas];
Procurador: FABIA RAMOS PESQUEIRA
No.905557638 20/11/2012
Tit.JULIANO BRAUN DIPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01314191020
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

003
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elétricos; perfuração do solo - [informação em];
perfuração do solo;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905557654 20/11/2012
Tit.ENXOVAIS BURITI LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25938051000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ENXOVAIS BURITI

CFE(4) 5.3.20; 27.5.1
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); caseína
(suplemento alimentar de -); geléia real (suplemento
alimentar de -); germe de trigo (suplemento alimentar
de -); glicose (suplemento alimentar de-); lecitina
(suplemento alimentar de-); linhaça (suplemento
alimentar de -); óleo de linhaça (suplemento
alimentar de -); pólen (suplemento alimentar de -);
própolis (suplemento alimentar de -); proteína
(suplemento alimentar de -); proteína (suplemento de
- ) para animais; suplemento alimentar para animais;
suplementos alimentares minerais; complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento nutricional de óleo
comestível para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em líquido
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal;
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA

003

CFE(4) 5.1.3
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: LUIZ CARLOS DE ASSIS BERNARDES
No.905557662 20/11/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO APLUB DE CRÉDITO EDUCATIVO
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88926381000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CRÉDITO EDUCATIVO FUNDAPLUB

No.905557646 20/11/2012
003
Tit.REFLAN MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM
POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23992340000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Reflan INSTALAÇÕES

CFE(4) 9.7.22; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 36 crédito educativo;
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.905557670 20/11/2012
003
Tit.MÍDIA FUTURA COMUNICAÇÕES E
MARKETING EMPRESARIAL LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16482973000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Mídia Futura Comunicação & Marketing
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 construção (informação sobre -) [informação em]; construção (informação sobre -);
construção *; informação sobre construção;
informação sobre reparos; instalação, manutenção e
reparo de máquinas; perfuração de poços profundos
de petróleo ou de gás. - [informação em]; perfuração
de poços profundos de petróleo ou de gás.; poços
(perfuração de -) - [informação em]; poços
(perfuração de -); postos de gasolina (serviços de -) [informação em]; postos de gasolina (serviços de -) [consultoria em]; postos de gasolina (serviços de -) [assessoria em]; postos de gasolina (serviços de -);
serviços de postos de gasolina - [informação em];
serviços de postos de gasolina - [consultoria em];
serviços de postos de gasolina - [assessoria em];
serviços de postos de gasolina; abastecimento de
veículos; assessoria consultoria e informação em
construções; calefação (instalação, reparo e
manutenção de equipamentos de - ) - [informação
em]; calefação (instalação, reparo e manutenção de
equipamentos de - ) - [consultoria em]; calefação
(instalação, reparo e manutenção de equipamentos
de - ) - [assessoria em]; calefação (instalação, reparo
e manutenção de equipamentos de - ); construtor
(serviços de -); manutenção de equipamentos

CFE(4) 26.1.16; 29.1.4; 29.1.6,12
NCL(10)
35
administração
comercial
do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [informação em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [consultoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [assessoria em]; agências de propaganda [informação em]; agências de propaganda [consultoria em]; agências de propaganda [assessoria em]; agências de propaganda; agências
de publicidade - [informação em]; agências de
publicidade - [consultoria em]; agências de
publicidade - [assessoria em]; agências de

publicidade; aluguel de espaço publicitário [informação em]; aluguel de espaço publicitário [consultoria em]; aluguel de espaço publicitário [assessoria em]; aluguel de espaço publicitário;
aluguel de material publicitário - [informação em];
aluguel de material publicitário - [consultoria em];
aluguel de material publicitário - [assessoria em];
aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação - [informação em]; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação - [consultoria
em]; aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação - [assessoria em]; análise de custo [consultoria em]; análise de custo - [assessoria em];
assessoria em gestão comercial ou industrial [informação em]; assessoria em gestão comercial ou
industrial - [consultoria em]; assessoria em gestão
comercial ou industrial - [assessoria em]; assessoria
em gestão de negócios - [informação em];
assessoria em gestão de negócios - [consultoria em];
assessoria em gestão de negócios - [assessoria em];
assinaturas de jornal (vendas de -) [para terceiros] [informação em]; assinaturas de jornal (vendas de -)
[para terceiros] - [consultoria em]; assinaturas de
jornal (vendas de -) [para terceiros] - [assessoria
em]; atualização de material publicitário [informação em]; atualização de material publicitário
- [consultoria em]; atualização de material publicitário
- [assessoria em]; auditoria - [consultoria em];
auditoria - [assessoria em]; avaliações de negócios [informação em]; avaliações de negócios [consultoria em]; avaliações de negócios [assessoria em]; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -) - [informação em];
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -) - [consultoria em]; bancos de
dados de computador (compilação de informação em
-) - [assessoria em]; captação de patrocínio [informação em]; captação de patrocínio [consultoria em]; captação de patrocínio [assessoria em]; clipping (serviços de -) [informação em]; clipping (serviços de -) [consultoria em]; clipping (serviços de -) - [assessoria
em]; comparação de preços - [informação em];
comparação de preços - [consultoria em];
comparação de preços - [assessoria em];
compilação de informação para bancos de dados de
computador - [informação em]; compilação de
informação para bancos de dados de computador [consultoria em]; compilação de informação para
bancos de dados de computador - [assessoria em];
compras para terceiros (serviços de -) [compra de
produtos e serviços para outras empresas] [informação em]; compras para terceiros (serviços de
-) [compra de produtos e serviços para outras
empresas] - [consultoria em]; compras para terceiros
(serviços de -) [compra de produtos e serviços para
outras empresas] - [assessoria em]; consultoria em
organização de negócios - [informação em];
consultoria em organização de negócios [consultoria em]; consultoria em organização de
negócios - [assessoria em]; digitação - [assessoria
em]; distribuição de amostras - [consultoria em];
documentos (reprodução de -) - [informação em];
espaço publicitário (aluguel de -) - [informação em];
espaço publicitário (aluguel de -) - [consultoria em];
espaço publicitário (aluguel de -) - [assessoria em];
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [consultoria em]; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors] - [informação em];
externa (publicidade -) [letreiros, outdoors] [consultoria em]; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; gestão (consultoria em ) de negócios - [informação em]; gestão (consultoria
em -) de negócios - [consultoria em]; gestão
(consultoria em -) de negócios - [assessoria em];
marketing - [informação em]; marketing - [consultoria
em]; marketing - [assessoria em]; marketing (estudos
de -) - [informação em]; marketing (estudos de -) [consultoria em]; marketing (estudos de -) [assessoria em]; material publicitário (atualização de
-) - [informação em]; material publicitário (atualização
de -) - [consultoria em]; material publicitário
(atualização de -) - [assessoria em]; material
publicitário (distribuição de -) - [informação em];
material publicitário (distribuição de -) - [consultoria
em]; material publicitário (distribuição de -) -
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[assessoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [assessoria em]; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; pesquisa de
marketing - [informação em]; pesquisa de marketing
- [consultoria em]; pesquisa de marketing [assessoria em]; preparação de colunas publicitárias
- [informação em]; preparação de colunas
publicitárias - [consultoria em]; preparação de
colunas publicitárias - [assessoria em]; produção de
filmes publicitários - [informação em]; produção de
filmes publicitários - [consultoria em]; produção de
filmes publicitários - [assessoria em]; publicidade [informação em]; publicidade - [consultoria em];
publicidade - [assessoria em]; publicidade de rádio [informação em]; publicidade de rádio - [consultoria
em]; publicidade de rádio - [assessoria em];
publicidade de televisão - [informação em];
publicidade de televisão - [consultoria em];
publicidade de televisão - [assessoria em];
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [informação
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors] [consultoria em]; publicidade externa [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; publicidade on-line em
rede de computadores - [informação em];
publicidade on-line em rede de computadores [consultoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores - [assessoria em]; publicitários
(redação de-) - [informação em]; publicitários
(redação de-) - [consultoria em]; publicitários
(redação de-) - [assessoria em]; textos publicitários
(publicação de -) - [informação em]; textos
publicitários (publicação de -) - [consultoria em];
textos publicitários (publicação de -) - [assessoria
em]; administração comercial - [informação em];
administração comercial - [consultoria em];
administração comercial - [assessoria em];
administração de arquivo - [informação em];
administração de arquivo - [consultoria em];
administração de arquivo - [assessoria em];
agenciamento de mão-de-obra - [informação em];
agenciamento de mão-de-obra - [consultoria em];
agenciamento de mão-de-obra - [assessoria em];
agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira] - [assessoria em]; aluguel
de stands - [consultoria em]; análise de conteúdo de
jornais e revistas e preparo de relatório comparando
o conteúdo dos diversos veículos de comunicação [informação em]; análise de conteúdo de jornais e
revistas e preparo de relatório comparando o
conteúdo dos diversos veículos de comunicação [consultoria em]; análise de conteúdo de jornais e
revistas e preparo de relatório comparando o
conteúdo dos diversos veículos de comunicação [assessoria em]; anúncio - [informação em]; anúncio
- [consultoria em]; anúncio - [assessoria em];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [informação em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[consultoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista -
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[informação em]; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em promoção de vendas - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas de opinião
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas de opinião - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre administração de
pessoal - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre franchising [gestão comercial] [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre franchising [gestão comercial] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre franchising [gestão comercial] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre marketing - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de adesivos
para papelaria ou para uso doméstico - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico - [assessoria em]; distribuição de brindes [informação em]; distribuição de brindes [consultoria em]; distribuição de brindes - [assessoria
em]; edição de texto publicitário - [informação em];
edição de texto publicitário - [consultoria em]; edição
de texto publicitário - [assessoria em]; fornecimento
de mão-de-obra [terceirização] - [informação em];
fornecimento de mão-de-obra [terceirização] [consultoria em]; fornecimento de mão-de-obra
[terceirização] - [assessoria em]; franchising (venda
e licenciamento de -), tratando-se de administração
de negócios em franchising - [informação em];
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising [consultoria em]; franchising (venda e licenciamento
de -), tratando-se de administração de negócios em
franchising - [assessoria em]; pesquisa de mercado [informação em]; pesquisa de mercado - [consultoria
em]; pesquisa de mercado - [assessoria em];
produção de filme publicitário [ompi] - [consultoria
em]; promoção de venda para terceiros [publicidade]
- [consultoria em]; publicidade por qualquer meio [informação em]; publicidade por qualquer meio [consultoria em]; publicidade por qualquer meio [assessoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, administração de convênios de
benefícios - [consultoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905557689 20/11/2012
Tit.GUY VESTUARIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52749298000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MONTECATINI

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 bermudas; blazers [vestuário]; bonés;
calças; camisas; camisetas; chapéus, bonés etc;
jaquetas; meias; ternos; vestuário *; echarpe; lenço
de lapela [parte anterior e superior de um casaco
voltada para fora];
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905557697 20/11/2012
003
Tit.LE LOKA MODA FEMININA & ACESSÓRIOS
LTDA. -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13556792000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LÊ LOKA

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário;
Procurador: RICARDO NOGUEIRA GARCEZ
No.905557700 20/11/2012
003
Tit.NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUÍMICOS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06172459000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RELEVA
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; adstringentes para uso cosmético;
algodão para uso cosmético; antiestáticos (produtos
-) para uso doméstico; banhos (preparações
cosméticas para -); clarear (cremes para -) a pele;
cosméticos; cosméticos (estojos de -); cremes
cosméticos; descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; essenciais (óleos -); leite de amêndoas
para uso cosmético; loções cosméticas (lenços
impregnados com -); loções para uso cosmético;
óleos para uso cosmético; pele (produtos cosméticos
para cuidados da -); pomadas para uso cosmético;
preparações de aloe vera para uso cosmético;
preparações de babosa para uso cosmético;
xampus;
antiperspirante
[desodorante];
condicionador
[cosmético];
estojo
cosmético;
removedor de cosmético;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905557719 20/11/2012
Tit.OZIEL BATISTA DA SILVA ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04479867000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTO ESCOLA EDUTRAN

003
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CFE(4) 26.3.1; 26.4.16; 27.5.1
NCL(10) 41 ensino (serviços de -); auto-escola;
Procurador: ERONILSON BARBOSA DA SILVA
No.905557727 20/11/2012
011
Tit.RLX PROPAGANDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13635447000189
*COMPLEMENTE A RETRIBUIÇÃO DEVIDA NO
EXATO VALOR FIXADO NA TABELA EM VIGOR
NA DATA DE COMPROVAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DESTA EXIGÊNCIA. SIGA
INSTRUÇÕES DO MANUAL DO USUÁRIO PARA
EFETUAR COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRA
EXIGÊNCIA POR MEIO DE FORMULÁRIO
ESPECÍFICO (CÓDIGO DE SERVIÇO 338),
APRESENTANDO O COMPROVANTE DE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR.
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.905557735 20/11/2012
003
Tit.ROBSON MARCELO CORREA 15211751876
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17056314000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: eco Liberty

CFE(4) 29.1.13
NCL(10) 37 lavagem a seco;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905557743 20/11/2012
Tit.RLX PROPAGANDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13635447000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REVISTA STUDIO X

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESSENTHYAL
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; adstringentes para uso cosmético;
algodão para uso cosmético; banhos (preparações
cosméticas para -); clarear (cremes para -) a pele;
cosméticos; cosméticos (estojos de -); cremes
cosméticos; cremes para clarear pele; descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; leite de amêndoas
para uso cosmético; loções cosméticas (lenços
impregnados com -); loções para uso cosmético;
óleos para uso cosmético; pele (cremes para clarear
a -); pele (produtos cosméticos para cuidados da -);
pomadas para uso cosmético; preparações de aloe
vera para uso cosmético; preparações de babosa
para uso cosmético; tinturas cosméticas; xampus;
antiperspirante
[desodorante];
condicionador
[cosmético]; estojo cosmético; removedor de
cosmético;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905557760 20/11/2012
003
Tit.SRM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04914521000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GM GRUPO MIJOLARIO
NCL(10) 39 frete [transporte de mercadorias];
transporte por caminhão; intermediação de carga;
logística referente ao transporte de carga;
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.905557778 20/11/2012
Tit.JIROS MODA LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11669905000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JR JIROS

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; cachecóis; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; capotes; capuzes
[vestuário];
casacos
[vestuário];
coletes;
confeccionado (vestuário -); gravatas; jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; macacões; paletós;
parcas; penhoar; pulôveres; roupas de couro; roupas
de imitação couro; saias; saias-calças; sáris;
sarongues; sobretudos [vestuário]; suéteres; ternos;
trajes; túnicas; vestuário *; xales; bermuda para
prática de esporte; echarpe; spencer;
Procurador: RUSEVELT RIOS MACHADO
No.905557786 20/11/2012
Tit.G. G. DE ALMEIDA -ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05628601000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRIFFE DO SOL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 impressas (publicações -); impresso
(material -); jornais; revistas [periódicos];
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.905557751 20/11/2012
003
Tit.NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUÍMICOS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06172459000159

003

CFE(4) 27.5.1,10

003

NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário;
Procurador: RICARDO NOGUEIRA GARCEZ
No.905557794 20/11/2012
003
Tit.STAFF - EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS
LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03153777000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AGORA DF
NCL(10) 38 cabo (teledifusão por -) - [consultoria
em]; cabo (teledifusão por -) - [assessoria em]; cabo
(teledifusão por -); correio eletrônico - [informação
em]; correio eletrônico - [consultoria em]; correio
eletrônico - [assessoria em]; correio eletrônico;
eletrônico (correio -) - [informação em]; eletrônico
(correio -) - [consultoria em]; eletrônico (correio -) [assessoria em]; eletrônico (correio -); notícias
(agências de -) - [informação em]; notícias (agências
de -) - [consultoria em]; notícias (agências de -) [assessoria em]; notícias (agências de -); provimento
de canais de telecomunicação para serviços de
telecompras - [informação em]; provimento de canais
de telecomunicação para serviços de telecompras [consultoria em]; provimento de canais de
telecomunicação para serviços de telecompras [assessoria em]; provimento de canais de
telecomunicação para serviços de telecompras;
radiodifusão - [informação em]; radiodifusão [consultoria em]; radiodifusão - [assessoria em];
radiodifusão; satélite (transmissão por -) [informação em]; satélite (transmissão por -) [consultoria em]; satélite (transmissão por -) [assessoria em]; satélite (transmissão por -);
telecomunicações
(informações
sobre
-)
[informação em]; telecomunicações (informações
sobre -) - [consultoria em]; telecomunicações
(informações sobre -) - [assessoria em];
telecomunicações (informações sobre -); teledifusão
- [informação em]; teledifusão - [consultoria em];
teledifusão
[assessoria
em];
teledifusão;
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador - [consultoria em]; transmissão de
mensagens e de imagens por meio de computador [assessoria em]; transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações) - [informação em]; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações) - [consultoria em]; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações) - [assessoria em]; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em telecomunicações - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em telecomunicações [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em telecomunicações; televisionamento [informação em]; televisionamento - [consultoria em];
televisionamento
[assessoria
em];
televisionamento; transmissão [emissão] de sinal de
telecomunicação por satélite - [informação em];
transmissão [emissão] de sinal de telecomunicação
por satélite - [consultoria em]; transmissão [emissão]
de sinal de telecomunicação por satélite [assessoria em]; transmissão [emissão] de sinal de
telecomunicação por satélite; transmissão de filmes
de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação - [informação em]; transmissão de
filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação - [consultoria em]; transmissão de
filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação - [assessoria em]; transmissão de
filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905557808 20/11/2012
003
Tit.RIVERSTONE PRODUTOS E SERVICOS
NAUTICOS LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09166940000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PONTOON BOATS
NCL(10) 12 aeronáuticos (aparelhos, máquinas e
dispositivos -); amortecedores para suspensão de
veículos; barcos; barcos (ganchos de -); barcos
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(mastros para -); chaminés de navios; cunhos
[náutica]; defensas para navios [monelhas];
dispositivos para soltar barcos; dragas [barcos];
eixos para veículos; estribos de veículos; freio (lonas
de -) para veículos; freio (sapatas de -) para
veículos; ganchos de barcos; hélices de navios;
iates; lanchas; lemes de navio; madeiras para navios
[armações]; mastros para barcos; mastros para
navios; navio (lemes de-); navios; navios (madeiras
para -) [armações]; planos inclinados para barcos;
propulsores a hélice para barcos; turcos para barcos;
veículos náuticos; disco de máquina para divisória
resistente de navio; eixo de motor para veículo;
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905557816 20/11/2012
Tit.KPS INDUSTRIAL LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13139641000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KPS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
25
agasalhos
para
as
mãos;
antiderrapantes para botas e sapatos; artigos de
malha [vestuário]; bandanas; bermudas; biqueiras;
blazers [vestuário]; botas (antiderrapantes para -);
botas *; botas para esportes *; botinas; calçados *;
calçados em geral *; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; capuzes [vestuário]; casacos
[vestuário]; coletes; couro (roupas de -); ferragens de
metal para sapatos e botas; gorros; guarda-pós;
jaquetas; luvas [vestuário]; macacões; meias;
orelheiras [vestuário]; paletós; polainas; uniformes;
vestuário *; bota para operário; calçado para uso
profissional; coturno;
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.905557824 20/11/2012
Tit.JIROS MODA LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11669905000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JR JIROS

003

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de produtos têxteis; comércio (através de
qualquer meio) de roupas;
Procurador: RUSEVELT RIOS MACHADO
No.905557832 20/11/2012
Tit.CERAMICA CANABRAVA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80366867000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CERÂMICA CANABRAVA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 19 azulejos não metálicos para construção;
barro para tijolos; blocos não metálicos para
pavimentação; calhas não metálicas; cerâmica
(matérias-primas para -); lajes não metálicas; pisos
não metálicos para construção; ripas de telhado;
telhas não metálicas; tijolos; lajota; telha de amianto;
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.905557840 20/11/2012
003
Tit.NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUÍMICOS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06172459000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HYALINE
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; adstringentes para uso cosmético;
algodão para uso cosmético; antiestáticos (produtos
-) para uso doméstico; clarear (cremes para -) a
pele; cosméticos; cosméticos (estojos de -); cremes
cosméticos; cremes para clarear pele; descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; leite de amêndoas
para uso cosmético; lenços impregnados com loções
cosméticas; loções para uso cosmético; óleos para
uso cosmético; pele (cremes para clarear a -); pele
(produtos cosméticos para cuidados da -); pomadas
para uso cosmético; preparações de aloe vera para
uso cosmético; preparações de babosa para uso
cosmético;
tinturas
cosméticas;
xampus;
antiperspirante
[desodorante];
condicionador
[cosmético]; estojo cosmético; removedor de
cosmético;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905557859 20/11/2012
003
Tit.NEUMANN AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03243681000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Eletrosonic Som e Luz
NCL(10) 41 aluguel de equipamento de áudio;
aluguel de equipamentos para gravação de som;
aluguel de equipamentos para iluminação de teatro
ou estúdios de televisão; aluguel de projetores e
acessórios para cinema; discoteca (serviços de -);
equipamentos para gravação de som (aluguel de -);
produção musical; projetores e acessórios para
cinema (aluguel de -); serviços de dj; animação de
festa; banda de música [serviços de entretenimento];
decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
disc-jóquei; sonorização; sonorização de eventos
para empresas e similares;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905557867 20/11/2012
Tit.DARCY MENICHETTI ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00531163000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DOCE DOMÍNIO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.905557875 20/11/2012
003
Tit.COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
CASTROLANDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76108349000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POOL DE LEITE
NCL(10) 39 serviços de logística em matéria de
transporte;
Procurador: MICHELLE APARECIDA BELLI DE
SOUZA
No.905557883 20/11/2012
Tit.DARCY MENICHETTI ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00531163000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DOCE DOMÍNIO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; bandanas; bermudas; blazers
[vestuário]; cachecóis; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; capuzes [vestuário]; casacos
[vestuário]; chapéus, bonés etc; cintos [vestuário];
cuecas; gorros; gravatas; guarda-pós; jaquetas;
leggings [calças]; lenços de pescoço; macacões;
meias; pijamas; saias; sobretudos [vestuário];
sungas; sutiãs; ternos; vestuário *; xales; biquíni;
boné;
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.905557891 20/11/2012
003
Tit.NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUÍMICOS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06172459000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RELEVA
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
antissépticos; colírios; dor de cabeça (substâncias
para -); drogas para uso medicinal; elixires
[preparações
farmacêuticas];
emagrecimento
(preparações medicinais para -); loções para uso
farmacêutico; medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas; agente analgésico;
agente antialérgico, antipirético e antiinflamatório;
aglutinina [medicamento]; bactericida; desinfetante
para
uso
tópico
(medicamento);
diurético;
expectorante;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905557905 20/11/2012

003
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Tit.RENAN COSTALONGA ROBERTE (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13079671759
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BIKE ONE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes;
Procurador: CLEYLTON MENDES PASSOS
No.905557913 20/11/2012
Tit.FÁBRICA DE ESQUADRIAS ELIAS
ARARAQUARA LTDA - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68954825000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MARCENARIA MOBÍLIA MÓVEIS
PLANEJADOS

003

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 20 apoio de cabeça [móveis]; armários;
armários [guarda-louças]; armários para toalhas
[móveis]; arquivos [móveis]; assentos [cadeiras];
balcões; bancadas de lavatório [mobiliário];
bancadas de trabalho; bancos [móveis]; banquinhos
para os pés; berços; biombos; cadeiras [assentos];
camas (guarnições não metálicas para -); camas
(rodízios não metálicos para -); camas *; cômodas
com gavetas; computadores (mesas com rodinhas
para -); escrivaninhas; marcenaria (trabalhos de -);
mesas *; mobiliário (peças de -); penteadeiras;
poltronas; portas para móveis; prateleiras para
armazenagem; prateleiras para arquivos [móveis];
prateleiras para móveis; racks (ingl.); sofás; apoio
para braço [móvel]; apoio para telefone [móvel];
armação de cadeira e poltrona; armário bar; balcão
[móvel]; banqueta [móvel]; banquinho [móvel];
bureau [escrivaninha com gaveta]; cadeira ou
poltrona [mobiliário]; cama [mobiliário]; cama guardaroupa; cama-beliche; cama-mesa [mobiliário];
camiseiro [mobiliário]; cantoneira [mobiliário];
estantes [móveis]; estrado para cama; móvel
modulado;
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES
No.905557921 20/11/2012
Tit.YES CURSOS AUDIO VISUAIS LTDA ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23290091000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECBEU Idiomas e Cultura

No.905557930 20/11/2012
Tit.MARLI ARRAIS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06908108813
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: interativa

CFE(4) 26.2.7; 28.11
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; banho
(calções de -); banho (chinelos de -); banho (roupas
de -); banho (roupões de -); banho (sandálias de -);
banho (toucas de -); bermudas; blazers [vestuário];
botas para esportes *; calçados *; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisetas; cintos [vestuário];
cintos porta-moedas [vestuário]; coletes; coletes
para pesca; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; enxovais de bebês; esportes
(botas para -) *; esportes (sapatos para -) *; esqui
(botas de -); meias; pijamas; roupa íntima; roupa
para ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas
de banho; roupas de couro; roupas de imitação
couro; roupas para esqui náutico; roupões de banho;
saias; saias-calças; sandálias; sapatos de futebol;
sapatos de praia; suspensórios; sutiãs; toucas de
natação; trajes de banho; vestuário *; bermuda para
prática de esporte; biquíni; boné; calça para
equitação; calçado esportivo; calção para banho;
camisola; canga; chinelo [vestuário comum];
chuteira; cinta [vestuário comum]; coturno; quimono
[vestuário];
Procurador: ALFREDO RAMOS DA SILVA
No.905557948 20/11/2012
Tit.COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
CASTROLANDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76108349000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POOL LEITE

003

iates; lanchas; lemes de navio; madeiras para navios
[armações]; mastros para barcos; mastros para
navios; navio (lemes de-); navios; navios (madeiras
para -) [armações]; planos inclinados para barcos;
propulsores a hélice para barcos; turcos para barcos;
veículos náuticos; disco de máquina para divisória
resistente de navio; eixo de motor para veículo;
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905557964 20/11/2012
003
Tit.NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUÍMICOS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06172459000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESSENTHYAL
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
antissépticos; colírios; dor de cabeça (substâncias
para -); drogas para uso medicinal; elixires
[preparações
farmacêuticas];
emagrecimento
(preparações medicinais para -); loções para uso
farmacêutico; medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas; agente analgésico;
agente antialérgico, antipirético e antiinflamatório;
aglutinina [medicamento]; bactericida; desinfetante
para
uso
tópico
(medicamento);
diurético;
expectorante;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905557972 20/11/2012
003
Tit.NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUÍMICOS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06172459000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HYALINE
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
antissépticos; colírios; dor de cabeça (substâncias
para -); drogas para uso medicinal; elixires
[preparações
farmacêuticas];
emagrecimento
(preparações medicinais para -); medicamentos para
uso humano; preparações farmacêuticas; agente
analgésico; agente antialérgico, antipirético e
antiinflamatório;
aglutinina
[medicamento];
bactericida;
desinfetante
para
uso
tópico
(medicamento); diurético; expectorante;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905557999 20/11/2012
003
Tit.ML - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA E COMERCIAL
LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94800042000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: mauro IMÓVEIS

003

CFE(4) 26.1.16; 29.1.1,29.1.3-4; 29.1.6
NCL(10) 39 serviços de logística em matéria de
transporte;
Procurador: MICHELLE APARECIDA BELLI DE
SOUZA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 cursos por correspondência; ensino
(serviços de -); orientação [treinamento]; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino];
curso
de
idioma
[assessoria em]; curso de idioma; cursos livres
[ensino]; universidade [serviço de educação];
Procurador: SÁVIO FARIA NEVES

No.905557956 20/11/2012
003
Tit.RIVERSTONE PRODUTOS E SERVICOS
NAUTICOS LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09166940000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PONTOONS
NCL(10) 12 aeronáuticos (aparelhos, máquinas e
dispositivos -); amortecedores para suspensão de
veículos; barcos; barcos (ganchos de -); barcos
(mastros para -); chaminés de navios; cunhos
[náutica]; defensas para navios [monelhas];
dispositivos para soltar barcos; dragas [barcos];
eixos para veículos; estribos de veículos; freio (lonas
de -) para veículos; freio (sapatas de -) para
veículos; ganchos de barcos; hélices de navios;

CFE(4) 26.15.9; 26.15.11,25
NCL(10) 36 agências imobiliárias - [informação em];
agências imobiliárias - [consultoria em]; agências
imobiliárias - [assessoria em]; agências imobiliárias;
avaliação imobiliária - [informação em]; avaliação
imobiliária - [consultoria em]; avaliação imobiliária [assessoria em]; avaliação imobiliária; imobiliária
(avaliação -) - [informação em]; imobiliária (avaliação
-) - [consultoria em]; imobiliária (avaliação -) [assessoria em]; imobiliária (avaliação -); imobiliárias
(agências -) - [informação em]; imobiliárias (agências
-) - [consultoria em]; imobiliárias (agências -) [assessoria
em];
imobiliárias
(agências
-);
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em avaliação imobiliária - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em

836 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2207 de 24/04/2013

avaliação imobiliária - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558006 20/11/2012
003
Tit.NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUÍMICOS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06172459000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLEANPROTEC
NCL(10) 05 drogas para uso medicinal; elixires
[preparações farmacêuticas]; medicamentos para
uso
humano;
preparações
farmacêuticas;
desinfetante para uso tópico (medicamento);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558014 20/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO EDIFICANDO UM
NOVO LAR (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13091313000144
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: EDIFICANDO UM NOVO LAR

CFE(4) 2.3.23; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.905558049 20/11/2012
003
Tit.JULIO CESAR DE AVILLA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16937121000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: Coletiva
Marca: RADIADORES AVILLA
NCL(10) 12 refrigerados (veículos -); veículos
(motores para -) terrestres; veículos refrigerados;
vela de ignição para automóvel;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 1.15.11; 3.7.11; 3.7.20,24
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; babadouros, exceto de papel;
bermudas; blazers [vestuário]; botas *; cachecóis;
calçados *; calçados em geral *; calças; camisas;
camisetas; casacos [vestuário]; chapéus, bonés etc;
chinelos [pantufas]; cintos [vestuário]; combinações
[vestuário]; confeccionado (vestuário -); cuecas;
culotes para bebês; enxovais de bebês; gravatas;
jaquetas; jardineiras [vestuário]; lenços de pescoço;
luvas [vestuário]; meias; paletós; pijamas; roupas de
banho; roupões de banho; saias; suspensórios;
ternos; trajes de banho; uniformes; vestuário *;
babador não descartável; batina; beca; chinelo
[vestuário comum];
Procurador: SIDNEY VANELLI HISSA

No.905558057 20/11/2012
003
Tit.NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUÍMICOS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06172459000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUVAQUIMEX
NCL(10) 05 drogas para uso medicinal; elixires
[preparações farmacêuticas]; medicamentos para
uso
humano;
preparações
farmacêuticas;
desinfetante para uso tópico (medicamento);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558065 20/11/2012
Tit.THILLY KLEINSCHMIDT (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39351050963
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IN & OUT PARK

003

No.905558103 20/11/2012
003
Tit.TIAGO SILVA MARCHESINI (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80233171215
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BB Folia
NCL(10) 41 entretenimento; produção de shows;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558111 20/11/2012
Tit.TINA BICICLETAS LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39398094000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TINA BICIBLETAS

003

CFE(4) 21.3.25; 26.1.1-2; 26.1.4,14
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes;
Procurador: CLEYLTON MENDES PASSOS
No.905558219 20/11/2012
Tit.THIAGO FARIA BRAGA VAZ (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05991821640
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SIMIA

No.905558022 20/11/2012
003
Tit.NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUÍMICOS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06172459000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUVAQUIMIC
NCL(10) 05 drogas para uso medicinal; elixires
[preparações farmacêuticas]; medicamentos para
uso
humano;
preparações
farmacêuticas;
desinfetante para uso tópico (medicamento);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558030 20/11/2012
003
Tit.PAULA B.R.SIMIONI -COM. ROUPAS FITNESS ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14505491000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TODA FIT

Tit.INSTITUTO QUALICARE (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16929040000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consciência Rosa
NCL(10) 41 concursos de beleza (organização de -);
conferências (organização e apresentação de -);
congressos (organização e apresentação de -);
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento]; publicação de livros; religiosa
(educação
-);
seminários
(organização
e
apresentação de -); empresário [organização e
produção de espetáculos]; serviços de educação,
prestados a título de assistência social;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

CFE(4) 26.3.11; 27.5.1
NCL(10) 39 estacionamento de carros;
Procurador: ELSI LUISA PARRON BUIAR
No.905558081 20/11/2012
003
Tit.NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUÍMICOS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06172459000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QUIMIOPROTEC
NCL(10) 05 drogas para uso medicinal; elixires
[preparações farmacêuticas]; medicamentos para
uso
humano;
preparações
farmacêuticas;
desinfetante para uso tópico (medicamento);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558090 20/11/2012

003

CFE(4) 27.5.1,8
NCL(10) 42 aluguel de software de computador [informação em]; aluguel de software de computador
- [consultoria em]; aluguel de software de
computador - [assessoria em]; aluguel de software
de computador; atualização de software de
computador - [informação em]; atualização de
software de computador - [consultoria em];
atualização de software de computador - [assessoria
em]; atualização de software de computador;
elaboração [concepção] de software de computador
- [informação em]; elaboração [concepção] de
software de computador - [consultoria em];
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elaboração [concepção] de software de computador
- [assessoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador; instalação de software de
computador - [informação em]; instalação de
software de computador - [consultoria em];
instalação de software de computador - [assessoria
em]; instalação de software de computador;
manutenção de software de computador [informação em]; manutenção de software de
computador - [consultoria em]; manutenção de
software de computador - [assessoria em];
manutenção de software de computador; software
de computador (aluguel de -) - [informação em];
software de computador (aluguel de -) - [consultoria
em]; software de computador (aluguel de -) [assessoria em]; software de computador (aluguel de
-); software de computador (atualização de -) [informação
em];
software
de
computador
(atualização de -) - [consultoria em]; software de
computador (atualização de -) - [assessoria em];
software de computador (atualização de -); software
de computador (elaboração [concepção] de-) [informação
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [consultoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [assessoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador (instalação de -) - [informação em];
software de computador (instalação de -) [consultoria em]; software de computador (instalação
de -) - [assessoria em]; software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -) - [informação em]; software de
computador (manutenção de -) - [consultoria em];
software de computador (manutenção de -) [assessoria
em];
software
de
computador
(manutenção de -); assessoria, consultoria e
informação em software - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em software [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em software - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em software;
assistência técnica em software - [informação em];
assistência técnica em software - [consultoria em];
assistência técnica em software - [assessoria em];
assistência técnica em software; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros) - [informação
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros) - [consultoria em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros) - [assessoria
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros);
Procurador: VINÍCIUS SILVA DE OLIVEIRA
No.905558227 20/11/2012
Tit.OLIVEIRA & SALES COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15054699000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECNOSHOP

003

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de cozimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de produção de vapor; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de secagem; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de ventilação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cinematográficos; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos fotográficos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de equipamento de
processamento de dados e computadores; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos;
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório; representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 26.1.2-3; 27.5.1
NCL(10) 30 sorvete; sorvete; sorvetes; sorvetes;
sorvetes (agentes para engrossar -); sorvetes (pós
para preparar -);
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO

No.905558413 20/11/2012
Tit.OPTIMALE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
(BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10676837000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Optimale Engenharia e soluções
Tecnológicas

No.905558448 20/11/2012
003
Tit.TGS TECNOLOGIA DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE LTDA. (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15706292000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TG Studio

003

CFE(4) 17.5.1; 17.5.17,25
NCL(10) 09 aparelho e unidade de controle
eletrônico para processamento, avaliação e medição
de sinal gerado por sensor;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558421 20/11/2012
Tit.JOAQUIM CLAUDIANO BEZERRA
SORVETERIA ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07824703000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QBOMBOM SORVETES

003

No.905558430 20/11/2012
Tit.CARLA ANDRAUS (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00914385941
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DISQUADRO

003

CFE(4) 22.5.1
NCL(10) 20 quadros (molduras para -);
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 3.11.10; 21.3.21; 27.5.8,17
NCL(10) 42 aluguel de software de computador [informação em]; aluguel de software de computador
- [consultoria em]; aluguel de software de
computador - [assessoria em]; aluguel de software
de computador; atualização de software de
computador - [informação em]; atualização de
software de computador - [consultoria em];
atualização de software de computador - [assessoria
em]; atualização de software de computador;
computadores (projeto de sistema de -) - [informação
em]; computadores (projeto de sistema de -) [consultoria em]; computadores (projeto de sistema
de -) - [assessoria em]; computadores (projeto de
sistema de -); elaboração [concepção] de software
de computador - [informação em]; elaboração
[concepção] de software de computador [consultoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador - [assessoria em];
elaboração [concepção] de software de computador;
instalação de software de computador - [informação
em]; instalação de software de computador -
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[consultoria em]; instalação de software de
computador - [assessoria em]; instalação de
software de computador; manutenção de software
de computador - [informação em]; manutenção de
software de computador - [consultoria em];
manutenção de software de computador [assessoria em]; manutenção de software de
computador;
programação
de
computador
[informática] - [informação em]; programação de
computador [informática] - [consultoria em];
programação de computador [informática] [assessoria em]; programação de computador
[informática]; projeto de sistema de computadores [consultoria
em];
projeto
de
sistema
de
computadores - [assessoria em]; projeto de sistema
de computadores; software de computador (aluguel
de -) - [consultoria em]; software de computador
(aluguel de -) - [assessoria em]; software de
computador (aluguel de -); software de computador
(atualização de -) - [consultoria em]; software de
computador (atualização de -) - [assessoria em];
software de computador (atualização de -); software
de computador (elaboração [concepção] de-) [consultoria
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [assessoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-); software de computador (instalação de -) [consultoria em]; software de computador (instalação
de -) - [assessoria em]; software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -) - [consultoria em]; software de
computador (manutenção de -) - [assessoria em];
software de computador (manutenção de -);
assessoria, consultoria e informação em software [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em software - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em software [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em software; assistência técnica em
software - [informação em]; assistência técnica em
software - [consultoria em]; assistência técnica em
software - [assessoria em]; assistência técnica em
software; projeto de sistema de computador [informação em]; projeto de sistema de computador [consultoria em]; projeto de sistema de computador [assessoria em]; projeto de sistema de computador;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558456 20/11/2012
Tit.THIAGO FARIA BRAGA VAZ (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05991821640
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SIMITRAX

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 software de computador (atualização de
-) - [informação em]; software de computador
(atualização de -) - [consultoria em]; software de
computador (atualização de -) - [assessoria em];
software de computador (atualização de -); software
de computador (elaboração [concepção] de-) [informação
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [consultoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [assessoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-);
Procurador: VINÍCIUS SILVA DE OLIVEIRA
No.905558464 20/11/2012
Tit.ATACADÃO POPULAR COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08664176000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

003

Marca: PARÁ ALIMENTOS

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta;
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para bebês;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
[lâminas] de barbear; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho]; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
decorações para árvores de natal; comércio (através
de qualquer meio) de desinfetantes; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos;
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de palha de aço;
comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
preparações para branquear [lavanderia]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos abrasivos
para limpeza; comércio (através de qualquer meio)
de produtos alimentícios; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sabões; comércio (através de qualquer
meio) de sacos e sacolas; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias para uso em
lavanderia; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
comércio (através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas;
Procurador: CLÁUDIO SAMPAIO PORTELA
No.905558472 20/11/2012
003
Tit.BERNARDO ROGERIO DE REZENDE (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67745229553
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STRIX
NCL(10) 41 cursos por correspondência; educação
(serviços de -); exames pedagógicos [avaliação] [informação em]; exames pedagógicos [avaliação] [consultoria em]; exames pedagógicos [avaliação] [assessoria em]; exames pedagógicos [avaliação];
informações sobre educação [instrução]; instrução
(serviços de -); organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; orientação vocacional; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
cursos livres [ensino];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558480 20/11/2012

003

Tit.CAROLINA GALZERANI DE ARAUJO SILVA
28599917862 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15753384000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SOBRANCELHAS & CÍLIOS
NCL(10) 44 beleza (salões de -); cabeleireiro (salões
de -); massagem; salões de beleza; salões de
cabeleireiro; assessoria, consultoria e informação em
estética capilar; assessoria, consultoria e informação
em estética pessoal [tratamento de pele e cabelo];
assessoria, consultoria e informação em massagem;
assessoria, consultoria e informação sobre beleza;
barbearia e salões de beleza (aluguel de aparelhos e
equipamentos de uso em -); corte de cabelo
masculino, feminino e infantil; depilação; estética
[tratamento da pele e cabelo]; estética facial e
corporal; manicure e pedicure;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905558499 20/11/2012
003
Tit.CAMILLA DE TOLEDO BARBOSA MARQUESME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13713951000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXCLUSIVA NOIVAS E FSTAS

CFE(4) 9.3.5; 27.5.1
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-); assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de chapelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de peles de
animais; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de couro; comércio
(através de qualquer meio) de equipamento de
processamento de dados e computadores; comércio
(através de qualquer meio) de fios e fibras para uso
têxtil; comércio (através de qualquer meio) de fitas e
laços; comércio (através de qualquer meio) de
fotografias; comércio (através de qualquer meio) de
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de rendas e bordados; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; comércio (através de
qualquer meio) de tecidos; desfile de moda com fim
publicitário;
serviços
de
compilação
e
disponibilização de listas de casamento;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905558502 20/11/2012
Tit.FRANCISCO FABIO CALOU NEVES - ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06281031000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VAJERÃO DOS PNEUS

003
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 administração comercial; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas;
comércio (através de qualquer meio) de borracha;
comércio (através de qualquer meio) de graxas;
comércio (através de qualquer meio) de óleos
essenciais; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos;
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
No.905558618 20/11/2012
Tit.TORELLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57951626000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PAGANINI

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 15 acordeões; aparelhos para virar páginas
de caderno de música; apoios de queixo para
violinos; arcos para instrumentos musicais; baixos;
bambu (flautas de -); bandolins; bandônios;
baquetas de tambor; batutas; batutas; berimbau de
boca; boquilhas para instrumentos musicais; buzinas
grandes [trombetas]; caderno de música (aparelhos
para virar páginas de -); caixas de música; carrilhões
[instrumentos musicais]; castanholas; cavaletes para
instrumentos musicais; cavaletes para tímpanos;
chapéus chineses [instrumento musical]; chaves de
afinar; cítaras; clarinetes; clarins; concertinas;
contrabaixos; corda de tripa para instrumentos
musicais; cordas de harpa; cordas de piano; cordas
para instrumentos musicais; cornetas [instrumentos
musicais]; cornetins [instrumentos musicais]; couros
de tambores; cravelhas; crinas de arcos para
instrumentos musicais; diapasões; estantes de
música; estojos para instrumentos musicais; flautas;
flautas de bambu; foles para instrumentos musicais;
foles para órgãos [tubos]; gaitas-de-fole; gongos;
harmônicas [gaitas de boca]; harmônio [pequeno
órgão de sala]; harpas; hugin [violino chinês];
instrumentos musicais; instrumentos musicais
(surdinas para -); instrumentos musicais de corda;
instrumentos musicais eletrônicos; liras; música
(estantes de -); música (sintetizadores de -);
musicais (instrumentos -); nozes de arco para
instrumentos musicais; oboés; ocarinas; órgãos;
palhetas; palhetas de instrumento de sopro; palhetas
para instrumentos de corda; pandeiros; pedais para
instrumentos musicais; peles de tambor; perfurados
(rolos musicais -); pianos; pipa [violão, guitarra
chinesa];
pratos;
realejos;
reguladores
de
intensidade para pianos mecânicos; rolos musicais
[piano]; rolos musicais perfurados; saxofones; sheng
[instrumento de sopro chinês]; sinos de mão
[instrumentos musicais]; sintetizadores de música;
suona [trompete chinês]; suportes para instrumentos
musicais; surdinas para instrumentos musicais;

tambor (baquetas de -); tambores [baterias]; tantãs;
teclados de piano; teclados para instrumentos
musicais; teclas de piano; teclas para instrumentos
musicais;
tímpanos;
triângulos
[instrumentos
musicais]; trombones; trompetes; válvulas para
instrumentos musicais; varetas de arcos [para
instrumentos musicais]; violas; violinos; violões,
guitarras; xilofones; acoche [instrumento musical];
apito usado como instrumento musical; banjo;
bateria [instrumento musical]; bico de clarinete; bocal
para instrumento musical; bombo [instrumento
musical]; bongô [instrumento musical]; buzina
[instrumento musical; corno, trompa]; cavalete para
timbale [tambor]; cavaquinho [instrumento musical];
chocalho [instrumento musical]; címbalo [antigo
instrumento de corda]; cravo [instrumento musical];
cuíca; diafragma [peça de instrumento musical];
gaita; guitarra; guitarra chinesa [pipa, violão];
instrumento acústico [musical]; mandolina [mandola
= antigo instrumento da família do alaúde]; matraca
[instrumento musical de percussão]; saxofone; tripé
para apoio de instrumento e partitura;
Procurador: SOMARCA ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905558626 20/11/2012
003
Tit.O PAPELEIRO ARARAQUARA LTDA. ME.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10307009000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DONA PRESENTEIRA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de ferragem; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
animais; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para encadernação; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de botões [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de cartas de
baralho; comércio (através de qualquer meio) de
decorações para árvores de natal; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores; comércio
(através de qualquer meio) de ferramentas manuais;
comércio (através de qualquer meio) de fitas e laços;
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
para artistas; comércio (através de qualquer meio)
de material de escritório; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas para
embalagem; comércio (através de qualquer meio) de
matérias tintoriais; comércio (através de qualquer
meio) de móveis; comércio (através de qualquer
meio) de pincéis; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de redes; comércio
(através de qualquer meio) de rendas e bordados;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905558634 20/11/2012
003
Tit.RESTAURANTE PORTO SAUÊ LTDA - ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09448700000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

Marca: PORTO SAUÊ

CFE(4) 3.4.1; 25.1.5; 26.1.4; 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares];
lanchonetes; restaurantes; restaurantes de autoserviço;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905558642 20/11/2012
Tit.GRUPPO COMERCIO DE MOVEIS,
INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16777577000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MÓVEIS CONTAINER

003

CFE(4) 7.15.8; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558650 20/11/2012
003
Tit.COSTA DO SOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BEBIDAS LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13376092000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COSTA DO SOL

CFE(4) 1.3.2; 26.1.24; 27.5.1
NCL(10) 32 bebidas não alcoólicas à base de fruta;
coquetéis não-alcoólicos; fruta (bebidas não
alcoólicas à base de -); fruta (néctares de -) [não
alcoólicos]; frutas (sucos de -); frutas, verduras e
legumes (sucos de -) [bebidas]; isotônicas (bebidas ); licores (produtos para fabricar -); limonadas; malte
[cerveja]; néctares de fruta [não alcoólicos]; sidra
[não alcoólica]; smoothies [bebida à base de frutas e
legumes]; suco de fruta; suco de tomate [bebida];
xaropes para bebidas; xaropes para limonada;
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.905558669 20/11/2012
003
Tit.FOLHA URBANA DECORACOES LTDA - ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15620111000178
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em]; distribuição de energia; energia (distribuição de
-) - [informação em]; energia (distribuição de -) [consultoria em]; energia (distribuição de -) [assessoria em]; energia (distribuição de -);
assessoria, consultoria e informação em distribuição
de energia - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em distribuição de energia [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em distribuição de energia - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
distribuição de energia;
Prior.:85722059
06/09/2012 US
Procurador: NATAN BARIL

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOLHA URBANA PLANTAS
PERMANENTES & AMBIENTES

CFE(4) 5.3.13; 27.5.1
NCL(10) 35 decoração de vitrines; comércio (através
de qualquer meio) de decorações para árvores de
natal; comércio (através de qualquer meio) de flores
artificiais; comércio (através de qualquer meio) de
molduras; comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905558677 20/11/2012
Tit.OTONE TASCA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17957257020
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 16.1.6
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558693 20/11/2012
003
Tit.CENTRO DE DIVERSÕES NASCIMENTO LTDAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08981709000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PJ PARQUE DO JUNINHO

003

CFE(4) 1.1.1; 24.7.23; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 41 divertimento; entretenimento; parque de
diversão;
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES
CFE(4) 27.5.1,21
NCL(10) 35 pessoal (recrutamento de -) [informação em]; pessoal (recrutamento de -) [consultoria em]; pessoal (recrutamento de -) [assessoria em]; pessoal (recrutamento de -);
psicológicos (testes -), para seleção de pessoal [informação em]; psicológicos (testes -), para
seleção de pessoal - [consultoria em]; psicológicos
(testes -), para seleção de pessoal - [assessoria em];
psicológicos (testes -), para seleção de pessoal;
recrutamento de pessoal - [informação em];
recrutamento de pessoal - [consultoria em];
recrutamento de pessoal - [assessoria em];
recrutamento de pessoal; assessoria, consultoria e
informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal; psicotécnico; teste, exame e prova para
seleção de pessoal (recrutamento de pessoal) [informação em]; psicotécnico; teste, exame e prova
para seleção de pessoal (recrutamento de pessoal) [consultoria em]; psicotécnico; teste, exame e prova
para seleção de pessoal (recrutamento de pessoal) [assessoria em]; psicotécnico; teste, exame e prova
para seleção de pessoal (recrutamento de pessoal);
Procurador: ANGELA MARIA RODRIGUES DE
SOUZA RIEGER
No.905558685 20/11/2012
003
Tit.TAPIR TABAJARA CANTO DA ROCHA NETO
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02559259052
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Comprei por impulso.com

No.905558707 20/11/2012
Tit.AZIZ JARJOUR & CIA LTDA. (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01727274000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRASARÁBIA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 bebidas à base de café; café; café
(bebidas à base de -); café (bebidas de -) com leite;
café (preparações vegetais para uso como
substitutos de-); café (sucedâneos de -); café não
torrado; flavorizantes para café; sucedâneos de café;
café em grão; café em pó; café solúvel; extrato de
café;
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.905558715 20/11/2012
003
Tit.THE AES CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8230943
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WE ARE THE ENERGY
NCL(10) 39 distribuição de eletricidade - [informação
em]; distribuição de eletricidade - [consultoria em];
distribuição de eletricidade - [assessoria em];
distribuição de eletricidade; distribuição de energia [informação em]; distribuição de energia [consultoria em]; distribuição de energia - [assessoria

No.905558723 20/11/2012
003
Tit.ADRIANO FRANCISCO DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11669619745
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LICSAN
NCL(10) 42 aluguel de software de computador;
artes gráficas (serviços de criação em -);
computadores (projeto de sistema de -); criação e
manutenção de web sites para terceiros; criação em
artes gráficas (serviços de -); elaboração
[concepção]
de
software
de
computador;
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; projeto de sistema de computadores;
software de computador (aluguel de -); software de
computador (atualização de -); software de
computador (elaboração [concepção] de-) [informação
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [consultoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [assessoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador (instalação de -) - [informação em];
software de computador (instalação de -) [consultoria em]; software de computador (instalação
de -) - [assessoria em]; software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -); assessoria, consultoria e
informação em software; composição gráfica [criação
em arte gráfica]; computação gráfica [serviços de
informática]; criação de homepage; criação de
software de computação gráfica; desenho artístico;
projeto de sistema de computador; serviços de
ilustrações gráficas, técnicas e simulações gráficas
de projeto;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558731 20/11/2012
003
Tit.ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33989468000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EDITORA ABEn ORGÃO OFICIAL DE
PUBLICAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ENFERMAGEM

CFE(4) 1.1.1; 13.1.6; 27.5.1
NCL(10) 41 editoração eletrônica; edição de texto,
exceto de publicidade [copidesque];
Procurador: EUDES LOPES DE CASTRO
No.905558740 20/11/2012
003
Tit.SOL MAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13359356000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LUA & SOL MAT. PARA CONSTRUÇÃO
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CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 33 aguardente de arroz; aguardente
destilada de vinho ou de suco de frutas; aperitivos *;
bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; bebidas
alcoólicas contendo frutas; bebidas destiladas;
coquetéis *; gim; hidromel [mulso]; licores; rum;
saquê; sidra; uísque; vinho; vodca; absinto [bebida
alcoólica]; bebida energética alcoólica; bebida
fermentada alcoólica; brandy [bebida]; cidra bebida
alcoólica [cf. sidra]; vinho de fruta;
Procurador: PAULO RICARDO FERRAZ
PALHARES

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1,27.5.9-10
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
amianto; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de cabos e fios de metal comuns não elétricos;
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas ferramentas; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de matérias para
calafetar, vedar e isolar; comércio (através de
qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas; comércio
(através de qualquer meio) de tubos flexíveis não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
tubos metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: IVONETE MONTEIRO BARBOSA DE
ALENCAR
No.905558758 20/11/2012
Tit.COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
CASTROLANDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76108349000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: POOL DE LEITE

003

CFE(4) 26.1.16; 29.1.1,29.1.3-4; 29.1.6
NCL(10) 29 bebidas lácteas [onde o leite
predomina]; laticínios; leite;
Procurador: MICHELLE APARECIDA BELLI DE
SOUZA
No.905558766 20/11/2012
Tit.GRACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CEREAIS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93007979000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EXTRA

003

No.905558774 20/11/2012
003
Tit.DIMIX DISTRIBUIDORA DE SECOS E
MOLHADOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09199925000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Belo Vale Alimentos
NCL(10) 30 açafrão [temperos]; açafrão-da-terra,
para uso alimentar; açúcar *; aditivos de glúten para
uso culinário; adoçantes naturais; água do mar [para
cozinha]; aipo (sal de -); alcaçuz [confeito]; alcaçuz
[confeito]; alcaparras; aletrias [massas]; algas
[condimentos]; alimentares (massas -); alimentos
(essências para -) [exceto essências etéreas e óleos
essenciais];
alimentos
farináceos;
amêndoas
(bolinhos ou biscoitos de -); amêndoas (confeitos de
-); amêndoas (pasta de -); amêndoas torradas;
amendoins (confeitos de -); amido para uso
alimentar; anis [grãos]; anis estrelado; aromáticas
(preparações -) para uso alimentar; arroz; arroz
(lanches à base de -); arroz (tortas de -); árvores de
natal (confeitos para decoração de -); aveia
(alimentos à base de -); aveia (farinha de -); aveia
(flocos de -); aveia descascada; aveia moída; barras
de cereais hiperprotéicas; batata (farinha de -) para
uso alimentar; baunilha [flavorizante]; bebidas
(flavorizantes para -), exceto óleos essenciais;
bebidas à base de cacau; bebidas à base de café;
bebidas à base de chá; bebidas à base de
chocolate; bicarbonato de sódio para fins culinários;
biscoitos;
biscoitos;
biscoitos
amanteigados;
biscoitos de água e sal; bolachas; bolo (massa para ); bolo (pó para -); bolos; bolos (flavorizantes para -),
exceto óleos essenciais; bombons; brioches; cacau;
cacau (bebidas à base de -); cacau (bebidas de -)
com leite; cacau (produtos de -); café; café (bebidas
à base de -); café (bebidas de -) com leite; café
(preparações vegetais para uso como substitutos de); café (sucedâneos de -); café não torrado; canela
[especiaria]; canjica; caramelos [doces]; caril [curry
(ingl.)] [especiaria]; carne (produtos para amaciar -)
para uso doméstico; carne (sucos de -); carne (tortas
de -); cereais (lanches à base de -); cereais
(preparações feitas com -); cereais secos (flocos de ); cerveja (vinagre de -); cevada (farinha de -);
cevada descascada; cevada moída; chá (bebidas à
base de -); chá gelado; chá*; cheeseburgers
[sanduíches]; chicória [sucedâneo de café];
chocolate; chocolate (bebidas à base de -);
chocolate (bebidas de -) com leite; chutney
[condimento]; cobertura de bolo [glacê]; comestíveis
(gelados -); condimentos; confeitos; confeitos *;
confeitos para decoração de árvores de natal;
congelado (iogurte -); conservar alimentos (sal para ); coulis de frutas [molhos]; cozinha (sal de -);
cravos-da-índia [especiaria]; creme [culinária]; creme
batido (preparações para engrossar -); creme de
tártaro para cozinhar; creme de tártaro para uso
culinário; cremes gelados (agentes para engrossar ); culinários (bicarbonato de sódio para fins -);
cuscuz [sêmola]; descascada (aveia -); descascada
(cevada -); doces [confeitos]; doces com hortelãpimenta; doces*; empadas [tortas]; engrossar
alimentos (agentes para -) em cozimento; engrossar
creme batido (preparações para -); engrossar
sorvetes [cremes gelados] (agentes para -); ervas de
horta em conserva; espaguete; especiarias;
essências para alimentos [exceto essências etéreas
e óleos essenciais]; extrato de malte para uso
alimentar; farináceos (alimentos -); farinha de rosca;
farinha de canjica; farinha de milho; farinha de milho;
farinha moída (produtos de -); farinhas*; farinhas*;
feijão (farinha de -); fermento; fermento; fermento
(pão sem -); fermentos para massas; flavorizantes

para bebidas, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para bebidas, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para bolos, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para bolos, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para café; flavorizantes, exceto óleos essenciais;
flavorizantes, exceto óleos essenciais; flocos de
aveia; flocos de milho; flocos de milho; fondants
[confeitos]; frutas (geléias de -) [confeitos]; gelado
(chá -); gelado (iogurte -); gelados comestíveis;
gelados comestíveis (pós para preparar -); geléia
real; geléias de frutas [confeitos]; gelo para bebidas;
gelo, natural ou artificial; gengibre (bolo ou pão de -);
gengibre [especiaria]; germen de trigo para
alimentação humana; glicose para fins culinários;
glúten preparado para fins alimentares; gomas de
mascar; grãos de canjica; halva; hortelã-pimenta
(doces com -); infusões não medicinais; iogurte
congelado; iogurte gelado; ketchup [molho]; lanches
à base de arroz; lanches à base de cereais; levedura
*; maçapão; macarrão; maionese; malte (biscoitos de
-); malte para consumo humano; maltose; mar (água
do -) [para cozinha]; marinados; mascar (gomas de ); massa para bolo; massa para bolo; massas
[alimentares]; massas alimentares; massas com
ovos [talharim]; mel; melaço (xarope de -); melaço
para uso alimentar; menta para confeitos; milho
(farinha de -); milho (farinha de -); milho (flocos de -);
milho (flocos de -); milho moído; milho para pipoca;
milho torrado; moído (milho -); molho de tomate;
molho para salada; molhos [condimentos]; mostarda;
mostarda (farinha de -); mousses de chocolate;
muesli; noz-moscada; pãezinhos; pãezinhos;
panquecas; pão; pão de gengibre; papas de farinha
alimentares à base de leite [mingau]; pasta de
amêndoas; pasta de soja [condimento]; pastéis
[pastelaria]; pastéis [pastelaria]; pastelaria; pastilhas
[confeitos]; pastilhas [confeitos]; pesto [molho]; petits
fours (fr.) [pastelaria]; picles mistos [condimento];
pimenta; pimenta-da-jamaica [tempero]; pimentão
[temperos]; pipoca (milho para -); pizzas; pó para
bolo; preparações vegetais para uso como
substitutos de café; produtos para dourar carnes
[ham glaze]; própole*; própolis*; pudins; quiches;
ravióli; real (geléia -); refeições à base de noodles;
rolinhos primavera; sagu; sal de cozinha; sal para
conservar alimentos; salada (molho para -);
salsichas (materiais para engrossar -); sanduíches;
sementes de linhaça para alimentação humana;
sêmola para alimentação humana; semolina;
sobremesas sob a forma de mousse de chocolate;
soja (farinha de -); soja (molho de -); soja (pasta de ) [condimento]; sorvete; sorvete; sorvetes; sorvetes;
sorvetes (agentes para engrossar -); sorvetes (pós
para preparar -); sucedâneos de café; sucos de
carne; sushi; tabule; tacos; talharim; talharim;
tapioca; tapioca (farinha de -) para uso alimentar;
tempero [condimento]; temperos; tomate (molho de ); torrado (milho -); tortas; tortas de arroz; tortas de
carne; tortillas; trigo (farinha de -); vanilina
[sucedâneos de baunilha]; vinagre; waffles; acarajé;
açúcar de fécula; açúcar de fruta; açúcar líquido;
agente para engrossar sorvete; alcaravia (cominhoarmênio); alecrim; alfafa [condimento]; alho
[condimento]; amendoim doce; araruta [fécula de -];
aveia integral em pó; bala comestível; barra dietética
de cereais; bicarbonato de sódio para uso culinário;
bolo, preparado para consumo final, confeitado ou
não; brigadeiro, cajuzinho e quindim; cacau [doce
de-]; cacau em pó; café em grão; café em pó; café
solúvel; cajuzinho, brigadeiro e quindim; canapé;
canelone [massa alimentícia]; canjica (milho para - );
capeletti [massa alimentícia]; casquinha para
sorvete; chá da china; chá de flor; chá de fruta;
chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para
fabricação de bebidas]; churros [doce]; colorau [v.d.
urucum] [condimento]; cominho; complemento/
suplemento alimentar composto por cereais [não
medicinal]; crepe; empada; empadão; erva para
infusão, exceto medicinal; esfiha; extrato de café;
extrato de tomate; farinha com levedura comestível;
farinha de arroz [para uso alimentar]; farinha de
aveia; farinha de batata; farinha de cevada; farinha
de mandioca; farinha de tapioca; farinha de trigo;
farinha integral [uso alimentar]; farinha para sopa;
farofa; fécula de araruta; fécula de arroz; fígado;
flavorizantes para cosméticos (exceto óleos
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essenciais); flavorizantes para medicamentos
(exceto óleos essenciais); flavorizantes para tabaco
(exceto óleos essenciais); floco de cereal; frozens
[iogurte congelado]; fubá; goiabada; guaraná [pó
para preparar bebida]; lasanha; leite de soja
[condimento]; louro; marzipã [pasta de amêndoa e
açúcar]; nhoque; orégano; pasta de amendoim;
pastel; pedaços tostados de madeira natural
adicionados ao vinho para melhorar o sabor; pele
frita [produto alimentício feito a partir de farinha
alimentar, imitando pele de porco]; pipoca doce
[pronta]; pipoca salgada [pronta]; pó para fabricação
de doce; pó para pudim; polvilho; quibe; quindim,
brigadeiro e cajuzinho; rapadura [açúcar mascavo,
em forma de pequeno tijolo]; saladas preparadas
prontas para comer, consistindo principalmente de
macarrão; salgadinho, exceto croquete; suspiro;
tomilho; tortas [doces e salgadas]; urucum para uso
alimentar [condimento]; vinagre de álcool; vinagre de
erva; vinagre de leite; vinagre de vinho;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558782 20/11/2012
Tit.HENRIQUE MELLILO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02934885682
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BH2O TELE MINERAL

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; comércio (através de qualquer meio) de gelo;
Procurador: GLADSTONE MARINHO
No.905558790 20/11/2012
Tit.LEONE VIEIRA DOS SANTOS (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78534062234
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALIANÇA COM ALTISSIMO

No.905558812 20/11/2012
003
Tit.COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
CASTROLANDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76108349000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POOL DE LEITE
NCL(10) 29 bebidas lácteas [onde o leite
predomina]; laticínios; leite;
Procurador: MICHELLE APARECIDA BELLI DE
SOUZA
No.905558820 20/11/2012
003
Tit.THE AES CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8230943
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WE ARE THE ENERGY
NCL(10) 40 energia (produção de -) - [informação
em]; energia (produção de -) - [consultoria em];
energia (produção de -) - [assessoria em]; energia
(produção de -); produção de energia - [informação
em]; produção de energia - [consultoria em];
produção de energia - [assessoria em]; produção de
energia; assessoria, consultoria e informação em
produção de energia - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em produção de energia [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em produção de energia - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
produção de energia; geração de energia e
capacidade elétrica - [informação em]; geração de
energia e capacidade elétrica - [consultoria em];
geração de energia e capacidade elétrica [assessoria em]; geração de energia e capacidade
elétrica;
Prior.:85722059
06/09/2012 US
Procurador: NATAN BARIL
No.905558839 20/11/2012
Tit.TROPICAL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E
REPRESENTAÇÕES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04549607000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M COMPANHIA DAS MARCAS

CFE(4) 2.1.13; 5.7.14; 6.19.16; 25.1.25; 26.1.3
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558855 20/11/2012
003
Tit.CONSTRUTORA L.C. SIMÕES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07499558000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IDEA SISTEMAS CONSTRUTIVOS

CFE(4) 26.4.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 37 construção civil (supervisão de trabalhos
de -); consultoria na área de construção civil;
assessoria, consultoria e informações sobre
montagem/construção
de
estrutura
predial;
construção e reparação de obra civil; construtor
(serviços de -);
Procurador: MONICA NOGUEIRA
No.905558863 20/11/2012
Tit.HFPX HOLDING LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15437200000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GIVER

003

003

003

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
CFE(4) 2.1.9; 22.1.21,25
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento] - [informação em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [consultoria em];
banda de música [serviços de entretenimento] [assessoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558804 20/11/2012
003
Tit.SORVETERIA YUMMI LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04342112000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PEPATARE
NCL(10) 30 engrossar sorvetes [cremes gelados]
(agentes para -); sorvete; sorvetes; sorvetes (pós
para preparar -); agente para engrossar sorvete;
casquinha para sorvete;
Procurador: CONTINENTAL MARCAS E PATENTES
S/C LTDA

No.905558847 20/11/2012
003
Tit.RAMON DA SILVA SIMOES (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91706386591
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Armazem do Reino culinária viva gourmet
feito à mão

CFE(4) 26.4.4; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de software de computador;
atualização de software de computador; duplicação
de
programas
de
computador;
elaboração
[concepção] de software de computador; instalação
de software de computador; manutenção de
software de computador; assessoria, consultoria e
informação em software; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; assistência técnica em software;
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros);
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905558871 20/11/2012
003
Tit.CLUBE DE BENEFICIOS PRODUTOS
SERVIÇOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES
DOS PODERES LEGISLATIVOS E DOS
TRIBUNAIS E CONSELHOS DE CONTAS DO
BRASIL - VIA LEGIS (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16752757000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Via Legis Brasil
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CFE(4) 26.13.25; 29.1.8,11
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-) - [informação em];
aconselhamento a consumidores (informação
comercial e-) - [consultoria em]; aconselhamento a
consumidores
(informação
comercial
e-)
[assessoria em]; administração de negócios na área
esportiva - [informação em]; administração de
negócios na área esportiva - [consultoria em];
administração de negócios na área esportiva [assessoria em]; agências de informação comercial [informação em]; agências de informação comercial [consultoria em]; agências de informação comercial [assessoria em]; análise de custo - [informação em];
análise de custo - [consultoria em]; análise de custo [assessoria em]; avaliações de negócios [informação em]; avaliações de negócios [consultoria em]; avaliações de negócios [assessoria em]; comparação de preços [informação em]; compilações de estatísticas [informação em]; compilações de estatísticas [consultoria em]; compilações de estatísticas [assessoria em]; consultoria em gestão de pessoal [informação em]; consultoria em organização de
negócios - [informação em]; distribuição de material
publicitário - [informação em]; gestão (consultoria em
-) de negócios - [informação em]; preços
(comparação de-) - [informação em]; preços
(comparação de-) - [consultoria em]; preços
(comparação de-) - [assessoria em]; processamento
administrativo de pedidos de compra - [informação
em]; administração comercial - [informação em];
administração comercial - [consultoria em];
administração comercial - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios e comercialização de produtos sob contrato
de franquia - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios - [informação em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios - [assessoria em]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados [informação em]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados - [consultoria em]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados [assessoria em]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos) - [informação em];
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [consultoria em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos) - [assessoria em];
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos); programas de cartão de pontuação (tipo
programa de milhagem/fidelidade) - [informação em];
programas de cartão de pontuação (tipo programa
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de milhagem/fidelidade) - [consultoria em];
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade) - [assessoria em]; serviço de
comparação de preços - [informação em]; serviços
de programas de fidelidade (clube, cartão, talão) [informação em]; serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão) - [consultoria em];
serviços de programas de fidelidade (clube, cartão,
talão) - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios - [informação em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
administração de convênios de benefícios [consultoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, administração de convênios de
benefícios - [assessoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558880 20/11/2012
Tit.HFPX HOLDING LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15437200000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GIVER

003

CFE(4) 26.4.4; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 35 administração de holding [tipo de
empresa]; assessoria, consultoria e informação
empresarial;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905558898 20/11/2012
Tit.DIEGO VIANA DE CASTRO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10217688713
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LHUFAS

003

CFE(4) 26.1.1; 26.11.1; 26.11.9; 27.5.23; 29.1.12
NCL(10) 42 artes gráficas (serviços de criação em -)
- [informação em]; artes gráficas (serviços de criação
em -) - [consultoria em]; artes gráficas (serviços de
criação em -) - [assessoria em]; artes gráficas
(serviços de criação em -); criação em artes gráficas
(serviços de -) - [informação em]; criação em artes
gráficas (serviços de -) - [consultoria em]; criação em
artes gráficas (serviços de -) - [assessoria em];
criação em artes gráficas (serviços de -); desenho de
embalagens (serviços de -) - [informação em];
desenho de embalagens (serviços de -) - [consultoria
em]; desenho de embalagens (serviços de -) [assessoria em]; desenho de embalagens (serviços
de -); embalagens (serviços de desenho de -) [informação em]; embalagens (serviços de desenho
de -) - [consultoria em]; embalagens (serviços de
desenho de -) - [assessoria em]; embalagens
(serviços de desenho de -); assessoria, consultoria e
informações sobre artes gráficas - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre artes
gráficas - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre artes gráficas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre artes
gráficas; composição gráfica [criação em arte
gráfica] - [informação em]; composição gráfica
[criação em arte gráfica] - [consultoria em];
composição gráfica [criação em arte gráfica] [assessoria em]; composição gráfica [criação em arte
gráfica]; criação de homepage - [informação em];
criação de homepage - [consultoria em]; criação de
homepage - [assessoria em]; criação de homepage;
design de homepage - [informação em]; design de
homepage - [consultoria em]; design de homepage [assessoria em]; design de homepage; programação
visual - [informação em]; programação visual [consultoria em]; programação visual - [assessoria
em]; programação visual;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558928 20/11/2012
Tit.C. R. DE A. MOUTA-ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08101505000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INTUICION DELUXE

003

CFE(4) 9.3.1; 9.3.9; 9.3.25; 9.7.5; 9.9.25
NCL(10) 25 bermudas; bonés; calções de banho
[sungas]; camisas; camisetas; casacos [vestuário];
chapéus, bonés etc; meias; chinelo [vestuário
comum];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558901 20/11/2012
003
Tit.GLAUCIANE MACROWS SILVA LIMA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17095198000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: sunway
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); malhas [vestuário]; vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558910 20/11/2012
Tit.CRISTIANE LIMA DE MENEZES (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87567911191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Projeção Design

003

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bandanas;
bermudas; blazers [vestuário]; cachecóis; calças;
calças compridas; camisas; camisetas; capuzes
[vestuário]; casacos [vestuário]; chapéus, bonés etc;
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; coletes;
coletes [roupa íntima]; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); corpete; cuecas; dormir (máscaras para -);
espartilhos; faixas [vestuário]; faixas para a cabeça
[vestuário]; gorros; íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; leggings [calças]; lenços de
pescoço; ligas; ligas de meias; lingerie (fr.); luvas
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[vestuário]; luvas sem dedos; macacões; malhas
[vestuário]; meias; meias-calças; pijamas; praia
(roupas de -); robe; roupa de baixo; roupa íntima;
roupa para ginástica; roupas de banho; roupas de
imitação couro; roupões de banho; saias; saiascalças; sobretudos [vestuário]; suéteres; sungas;
suspensórios; sutiãs; vestuário *; véus [vestuário];
viseiras; xales; baby-doll; bandagem elástica
[vestuário]; biquíni; calção para banho; camisola;
canga; cinta [vestuário comum]; echarpe; maiô;
Procurador: JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ
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pele não medicamentoso; removedor de cosmético;
talco para a higiene animal;
Procurador: LUCIMAR APARECIDA ROQUE
No.905558944 20/11/2012
Tit.FISHERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÃO LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08654481000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F.L.Y.INN CLUB

003

No.905558936 20/11/2012
003
Tit.TROP CARE COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13019208000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TROPCARE

CFE(4) 1.1.2; 26.1.3; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; banho
(roupas de -); confeccionado (vestuário -); roupa
íntima; vestuário *;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; algodão para uso cosmético; bálsamo,
exceto para uso medicinal; banhos (preparações
cosméticas para -); barba (tinturas para -); barbear
(produtos para -); batons para os lábios; beleza
(máscaras de -); bigode (cera para -); brilho para os
lábios; bronzear (preparações para-) [cosméticos];
cera para depilação; cosméticos; cosméticos para
animais; cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; cremes para clarear pele; decalques
decorativos para uso cosmético; decapagem
(soluções para -); dentifrícios; descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; desodorantes
[perfumaria]; desodorizante para animais de
estimação; filtros solares; géis de massagem, exceto
para uso medicinal; geléia de petróleo para uso
cosmético; gorduras para uso cosmético; lápis para
uso cosmético; laquê para cabelos; lenços
impregnados com loções cosméticas; loções
capilares; loções para uso cosmético; loções pósbarba; maquiagem (produtos para remover -);
maquiagem para o rosto; neutralizadores (produtos ) para permanentes nos cabelos; óleos para uso
cosmético; ondular os cabelos (preparações para -);
perfumaria (produtos de -); pomadas para uso
cosmético;
preparações
cosméticas
para
emagrecimento; preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal]; preparações para perfumar ambientes;
preparações para proteção solar; produtos
depilatórios;
sabonetes;
shampoo
a
seco;
sobrancelhas (cosméticos para as -); talco para
toalete; tinturas cosméticas; tinturas para os cabelos;
unhas (esmalte para -); unhas (produtos para o
cuidado das -); xampus; xampus para animais de
estimação; acetona (removedor de esmalte de
unhas); animal [produto para higiene sem aplicação
terapêutica]; banho de espuma (preparações para ), exceto para uso medicinal; banho de imersão de
uso animal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
condicionador [cosmético]; condicionador para uso
em animal; creme desengraxante para limpeza de
mãos; creme, pasta e líquido rejuvenescedor,
protetor e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico
e sintético; cristal para banho de uso pessoal;
dentifrício e composto fluorado usado na higiene
bucal de animal; odorizadores de uso pessoal;
preparação cosmética para redução da gordura
localizada; produto para limpeza e hidratação da

No.905558952 20/11/2012
003
Tit.BITCOMP CURSOS PROFISSIONALIZANTES
LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00162603000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MR. MISTER CURSOS

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 41 ensino (serviços de -); curso de idioma;
curso técnico de formação; cursos livres [ensino];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905558960 20/11/2012
003
Tit.CLUBE DE BENEFICIOS PRODUTOS
SERVIÇOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES
DOS PODERES LEGISLATIVOS E DOS
TRIBUNAIS E CONSELHOS DE CONTAS DO
BRASIL - VIA LEGIS (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16752757000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Legis Club Brasil

CFE(4) 26.13.25; 29.1.8,11
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-) - [informação em];
aconselhamento a consumidores (informação
comercial e-) - [consultoria em]; aconselhamento a
consumidores
(informação
comercial
e-)
-

[assessoria em]; administração de negócios na área
esportiva - [informação em]; administração de
negócios na área esportiva - [consultoria em];
administração de negócios na área esportiva [assessoria em]; agências de informação comercial [informação em]; agências de informação comercial [consultoria em]; agências de informação comercial [assessoria em]; análise de custo - [informação em];
análise de custo - [consultoria em]; análise de custo [assessoria em]; avaliações de negócios [informação em]; avaliações de negócios [consultoria em]; avaliações de negócios [assessoria em]; comparação de preços [informação em]; compilações de estatísticas [informação em]; compilações de estatísticas [consultoria em]; compilações de estatísticas [assessoria em]; consultoria em gestão de pessoal [informação em]; consultoria em organização de
negócios - [informação em]; distribuição de material
publicitário - [informação em]; gestão (consultoria em
-) de negócios - [informação em]; preços
(comparação de-) - [informação em]; preços
(comparação de-) - [consultoria em]; preços
(comparação de-) - [assessoria em]; processamento
administrativo de pedidos de compra - [informação
em]; administração comercial - [informação em];
administração comercial - [consultoria em];
administração comercial - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação econômica,
para os setores industrial e comercial das empresas,
visando
o
planejamento,
organização,
monitoramento e desenvolvimento de projetos
(também provido on-line) [assessoria em gestão
comercial] - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios [assessoria em]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados - [informação em]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados [consultoria em]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados - [assessoria em]; cartão de
vantagem (emissão e distribuição de cartões de
benefícios que dão ao respectivo titular acesso a
vantagens no preço de determinados produtos) [informação em]; cartão de vantagem (emissão e
distribuição de cartões de benefícios que dão ao
respectivo titular acesso a vantagens no preço de
determinados produtos) - [consultoria em]; cartão de
vantagem (emissão e distribuição de cartões de
benefícios que dão ao respectivo titular acesso a
vantagens no preço de determinados produtos) [assessoria em]; cartão de vantagem (emissão e
distribuição de cartões de benefícios que dão ao
respectivo titular acesso a vantagens no preço de
determinados produtos); programas de cartão de
pontuação (tipo programa de milhagem/fidelidade) [informação em]; programas de cartão de pontuação
(tipo programa de milhagem/fidelidade) - [consultoria
em]; programas de cartão de pontuação (tipo
programa de milhagem/fidelidade) - [assessoria em];
serviço de comparação de preços - [informação em];
serviços de programas de fidelidade (clube, cartão,
talão) - [informação em]; serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão) - [consultoria em];
serviços de programas de fidelidade (clube, cartão,
talão) - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios - [informação em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
administração de convênios de benefícios [consultoria em]; serviços prestados por entidades
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armarinho]; comércio (através de qualquer meio) de
colchetes e ilhoses [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: ADILSON GABARDO

sindicais, a saber, administração de convênios de
benefícios - [assessoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905558979 20/11/2012
Tit.FISHERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÃO LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08654481000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: F.L.Y.INN CLUB

003

No.905559045 20/11/2012
003
Tit.LOJÃO SANTA MARTA LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18007641000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOJÃO SANTA MARIA

CFE(4) 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
restaurantes
de
auto-serviço;
churrascaria
[restaurante]; cyber-café [restaurante];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 1.1.2; 26.1.3; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905558987 20/11/2012
Tit.ALTEC SEGURANÇA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02586912000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Altec Segurança

003
No.905559029 20/11/2012
003
Tit.INTELBRAS SA IND DE TELECOMUNICAÇÃO
ELETRONICA BRASILEIRA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82901000000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ÁUDIOPLUS

CFE(4) 3.1.4; 25.7.25; 26.1.5
NCL(10) 45 segurança (consultoria em -); segurança
pessoal; serviço de vigilância em propriedade
intelectual;
Procurador: VANIA DE ANDRADE HENZ
No.905558995 20/11/2012
Tit.DANIELLE MURAN NOGAS (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11214680000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Conceito new ambientes planejados

No.905559010 20/11/2012
003
Tit.RODINEI PEREIRA DIAS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05555102631
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Casa do Croissant
NCL(10) 43 bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 09 intercomunicação (aparelhos para -);
telefone (aparelhos de -); telefônicos (transmissores
-); aparelho de comunicação; aparelho de
telecomunicação; aparelho, placa e acessórios de
telecomunicação;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 26.1.1; 26.11.8; 26.11.13; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905559053 20/11/2012
003
Tit.MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRAGA
LAVOR (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36801747304
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROTALCE
NCL(10) 38 agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905559061 20/11/2012
003
Tit.DAJAGUA TRINITÁRIA SILVERIUS COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15718096000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DIACONIA

No.905559037 20/11/2012
003
Tit.COMERCIO DE ROUPAS TATIANE LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76473057000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TATIANE APARECIDA NOVAK RINARDI
CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 20 móveis para escritório; móvel modulado;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905559002 20/11/2012
003
Tit.MCARONI'S ASSESSORIA E CONSULTORIA
DE RESTAURANTE LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16827572000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MCARONI'S FAST MASSAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alfinetes e agulhas [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de

No.905559070 20/11/2012
Tit.SHIRLEI ZUMKELLER (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02401379908
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Shiboneteria

003
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Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905559096 20/11/2012
Tit.MUARIS LEMON HORSE COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15717449000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LEMON HORSE

CFE(4) 12.3.3; 25.1.25; 26.1.16; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de lavanda; amêndoas (sabonete de -); aromáticos
[óleos essenciais]; banhos (preparações cosméticas
para -); cosméticos; cosméticos (estojos de -);
essenciais (óleos -); extratos de flores [perfumaria];
flores (extratos de -) [perfumaria]; fragrâncias
(mistura de -); gaulteria (óleo de -) [perfumaria];
jasmim (óleo de -); leite de amêndoas para uso
cosmético; leites de limpeza para toalete; limão
(óleos essenciais de -); limpeza (leite de -) para
toalete; loções cosméticas (lenços impregnados com
-); loções para uso cosmético; óleo de lavanda; óleos
essenciais; óleos essenciais de limão; óleos para
limpeza; óleos para perfumes e essências; óleos
para toalete; óleos para uso cosmético; pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); perfumes; perfumes de
flores
(bases
para
-);
pés
(sabonetes
antitranspirantes para os -); pomadas para uso
cosmético; preparações de aloe vera para uso
cosmético; preparações de babosa para uso
cosmético; preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal]; preparações para perfumar ambientes;
rosa (óleo de -); roupa (sachês para perfumar -);
sabão desinfetante; sabões; sabonete desodorante;
sabonetes; sabonetes; sachês para perfumar roupa;
sais de banho, exceto para uso medicinal; toalete
(produtos de-); banho de espuma (preparações para
- ), exceto para uso medicinal; banho de imersão de
uso pessoal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; cristal para banho de uso pessoal; erva
para banho; estojo cosmético; odorizadores de uso
pessoal; produto de higiene pessoal à base de
própole; produto desodorizante de ambiente, em
líquido, em pó, em sachê, em spray;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905559088 20/11/2012
003
Tit.INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL
NACIONAL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04236076000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IDECAN INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,
CULTURAL E ASSITENCIAL NACIONAL

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 impressas (publicações -); impresso
(material -); jornais; periódicos; publicações
impressas; revistas [periódicos];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 3.3.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905559100 20/11/2012
011
Tit.ROSIANE DORALICE E SILVA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11365290000193
*AS MEDIDAS DA IMAGEM NÃO DEVERÃO
CONSTAR NA IMAGEM APRESENTADA, A
MENOS QUE FAÇAM PARTE DO ELEMENTO
NOMINATIVO DA MARCA. REENVIE A IMAGEM,
OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO MANUAL DO USUÁRIO.
DESTACA-SE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO
REQUERIDO NO ATO DO DEPÓSITO NÃO
PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905559134 20/11/2012
011
Tit.BRASIL SUCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10758054000174
*COMPLEMENTE A RETRIBUIÇÃO DEVIDA NO
EXATO VALOR FIXADO NA TABELA EM VIGOR
NA DATA DE COMPROVAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DESTA EXIGÊNCIA. SIGA
INSTRUÇÕES DO MANUAL DO USUÁRIO PARA
EFETUAR COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRA
EXIGÊNCIA POR MEIO DE FORMULÁRIO
ESPECÍFICO (CÓDIGO DE SERVIÇO 338),
APRESENTANDO O COMPROVANTE DE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905559142 20/11/2012
Tit.C. R. DE A. MOUTA-ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08101505000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Intuicion LINGERIE

003

No.905559118 20/11/2012
003
Tit.MULTI PIZZAS PRE-ASSADAS RIO PRETO
LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15255751000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MULTI PIZZAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ
No.905559150 20/11/2012
003
Tit.DISTRIBUIDORA BRETAS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01707366000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOJÃO DAS FÁBRICAS
CFE(4) 8.7.4; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES

CFE(4) 1.17.2; 1.17.11; 27.5.1-2
NCL(10) 16 impressas (publicações -); livros;
material didático [exceto aparelhos]; publicações
impressas; revistas [periódicos]; anuário; kits
educacionais, compreendendo livros e cds ou dvds,
embalados como uma unidade; kits educacionais,
compreendendo
livros
e
mídia
magnética,
embalados como uma unidade; livro didático;
publicações em fascículos impressos;

No.905559126 20/11/2012
003
Tit.CIDADE NORTE PUBLICIDADE E
PROPAGANDA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15331151000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REVISTA SHOPPING CIDADE NORTE

CFE(4) 26.4.2; 26.11.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
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(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905559169 20/11/2012
003
Tit.TELVANI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10172447000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BUFFET INFANTIL FABRINKANDO
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[compra e venda de -] - [assessoria em]; imóveis
[compra e venda de -];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905559185 20/11/2012
003
Tit.EYE CLINIC LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05819376000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EYE CLINIC
NCL(10) 44 médica (serviços de clínica-); saúde
(serviços de -); serviços de clínica médica; cirurgias
médicas [serviços médicos]; consultas médicas
[serviços médicos]; tratamento médico;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905559193 20/11/2012
003
Tit.SILVANA SAARAH PROMOÇÕES E EVENTOS
LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04503158000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Revista Casatual

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 engenharia; assessoria, consultoria e
informações
sobre
engenharia;
engenharia
sanitarista [projeto de -]; projeto de distribuição de
água; projeto de engenharia de qualquer natureza;
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.905559223 20/11/2012
Tit.TOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA. (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03562678000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOLI

003

CFE(4) 15.7.15; 27.5.1
NCL(10) 41 entretenimento; festas (planejamento de
-); planejamento de festas; aluguel de salão de
festas para eventos; aluguel de utensílios para
festas [aparelhos e decorações];
Procurador: ELZA CRISTINA FURTADO DE
MENDONÇA
No.905559177 20/11/2012
003
Tit.MARCIO ARAGAO IMOBILIARIA LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11383733000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPLETA IMÓVEIS

CFE(4) 27.1.25
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis - [consultoria em];
administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; agências imobiliárias [informação em]; agências imobiliárias - [consultoria
em]; agências imobiliárias - [assessoria em];
agências imobiliárias; avaliação imobiliária [informação em]; avaliação imobiliária - [consultoria
em]; avaliação imobiliária - [assessoria em];
avaliação imobiliária; imobiliária (avaliação -) [informação em]; imobiliária (avaliação -) [consultoria em]; imobiliária (avaliação -) [assessoria em]; imobiliária (avaliação -); imobiliárias
(agências -) - [informação em]; imobiliárias (agências
-) - [consultoria em]; imobiliárias (agências -) [assessoria em]; imobiliárias (agências -); locação de
apartamentos (agências imobiliárias de -) [informação em]; locação de apartamentos (agências
imobiliárias de -) - [consultoria em]; locação de
apartamentos (agências imobiliárias de -) [assessoria em]; locação de apartamentos (agências
imobiliárias de -); assessoria, consultoria e
informação em avaliação imobiliária - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em avaliação imobiliária; imóveis
[compra e venda de -] - [informação em]; imóveis
[compra e venda de -] - [consultoria em]; imóveis

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 16 revistas [periódicos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905559207 20/11/2012
003
Tit.INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL
NACIONAL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04236076000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IDECAN INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,
CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL

CFE(4) 1.17.2; 1.17.11; 27.5.1-2
NCL(10) 35 consultoria em gestão de pessoal;
gestão de pessoal (consultoria em -); opinião
(pesquisas de -); pesquisas de opinião; pessoal
(recrutamento de -); administração de programa de
incentivo; assessoria, consultoria e informação em
serviços de recursos humanos para empresas;
assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas de opinião; assessoria, consultoria e
informações sobre administração de pessoal;
psicotécnico; teste, exame e prova para seleção de
pessoal (recrutamento de pessoal); serviços de
colocação e recolocação no mercado de trabalho,
prestados a título de assistência social;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905559215 20/11/2012
003
Tit.ASTRASAND DO BRASIL TÉCNICA ÁGUAS E
SANEAMENTO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03331724000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ASTRASAND

CFE(4) 5.5.21; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; calçados
em geral *; calças compridas; camisas; camisetas;
cintos [vestuário]; saias; sandálias; vestuário *;
Procurador: MARIA LUCIA MOSCA
No.905559231 20/11/2012
003
Tit.GALVÃO COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09322903000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GALVÃO COMUNICAÇÃO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria
em];
agências
de
publicidade;
atualização de material publicitário - [consultoria em];
atualização de material publicitário - [assessoria em];
atualização de material publicitário; clipping (serviços
de -) - [informação em]; clipping (serviços de -) [consultoria em]; clipping (serviços de -) - [assessoria
em]; clipping (serviços de -); distribuição de material
publicitário - [informação em]; distribuição de
material publicitário - [consultoria em]; distribuição de
material publicitário - [assessoria em]; distribuição de
material publicitário; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors] - [informação em]; externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors] - [consultoria em]; externa
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(publicidade -) [letreiros, outdoors] - [assessoria em];
externa (publicidade -) [letreiros, outdoors];
marketing - [informação em]; marketing - [consultoria
em]; marketing - [assessoria em]; marketing;
marketing (estudos de -) - [informação em];
marketing (estudos de -) - [consultoria em];
marketing (estudos de -) - [assessoria em];
marketing (estudos de -); material publicitário
(atualização de -) - [consultoria em]; material
publicitário (atualização de -) - [assessoria em];
material publicitário (atualização de -); material
publicitário (distribuição de -) - [consultoria em];
material publicitário (distribuição de -) - [assessoria
em]; material publicitário (distribuição de -);
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [consultoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [assessoria em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [consultoria em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; propaganda [consultoria em]; propaganda - [assessoria em];
propaganda; publicação de textos publicitários [informação em]; publicação de textos publicitários [consultoria em]; publicação de textos publicitários [assessoria em]; publicação de textos publicitários;
publicidade - [informação em]; publicidade [consultoria em]; publicidade - [assessoria em];
publicidade; publicidade de rádio - [informação em];
publicidade de rádio - [consultoria em]; publicidade
de rádio - [assessoria em]; publicidade de rádio;
publicidade de televisão - [informação em];
publicidade de televisão - [consultoria em];
publicidade de televisão - [assessoria em];
publicidade de televisão; publicidade externa
[letreiros, outdoors] - [informação em]; publicidade
externa [letreiros, outdoors] - [consultoria em];
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [assessoria
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors];
publicidade on-line em rede de computadores [informação em]; publicidade on-line em rede de
computadores - [consultoria em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [assessoria em];
publicidade on-line em rede de computadores;
publicidade por catálogos de vendas - [informação
em]; publicidade por catálogos de vendas [consultoria em]; publicidade por catálogos de
vendas - [assessoria em]; publicidade por catálogos
de vendas; publicitário (aluguel de material -) [informação em]; publicitário (aluguel de material -) [consultoria em]; publicitário (aluguel de material -) [assessoria em]; publicitário (aluguel de material -);
publicitários (redação de-) - [informação em];
publicitários (redação de-) - [consultoria em];
publicitários (redação de-) - [assessoria em];
publicitários (redação de-); redação de textos
publicitários - [informação em]; redação de textos
publicitários - [consultoria em]; redação de textos
publicitários - [assessoria em]; redação de textos
publicitários; textos publicitários (publicação de -) [informação em]; textos publicitários (publicação de ) - [consultoria em]; textos publicitários (publicação
de -) - [assessoria em]; textos publicitários
(publicação de -); anúncio - [informação em]; anúncio
- [consultoria em]; anúncio - [assessoria em];
anúncio; assessoria promocional, consultoria e
informação sobre propaganda - [informação em];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [consultoria em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[assessoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em marketing - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em marketing - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing; assessoria, consultoria
e informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
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estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; assessoria, consultoria e informação
sobre publicidade através de mala direta [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta;
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [informação em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing; edição de texto
publicitário - [informação em]; edição de texto
publicitário - [consultoria em]; edição de texto
publicitário - [assessoria em]; edição de texto
publicitário; publicidade por qualquer meio [informação em]; publicidade por qualquer meio [consultoria em]; publicidade por qualquer meio [assessoria em]; publicidade por qualquer meio;
serviços de promoção de campanhas publicitárias
com vistas à prevenção de doenças, a título de
assistência social;
Procurador: MARIA BRASIL DELOURDES SILVA
No.905559240 20/11/2012
003
Tit.JAILSON MELO ARAÚJO 34117938487 (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14205144000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OS CAETANOS
NCL(10) 41 produção musical; banda de música
[serviços de entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905559258 20/11/2012
Tit.TOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA. (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03562678000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOLI

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos;
Procurador: MARIA LUCIA MOSCA
No.905559266 20/11/2012
003
Tit.INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL
NACIONAL (BR/MG)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04236076000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IDECAN INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,
CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL

CFE(4) 1.17.2; 1.17.11; 27.5.1-2
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); entretenimento [lazer] (informações
sobre -); exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos; informações sobre educação
[instrução]; livros (publicação de -); organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios;
publicação de livros; publicação de textos [exceto
para publicidade]; assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução]; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino; curso técnico de formação;
cursos livres [ensino]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque]; organização de programas
de intercâmbio cultural e educativo.; serviços de
educação, prestados a título de assistência social;
serviços de lazer e entretenimento, prestados a título
de assistência social; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
apresentação de cursos, treinamentos, palestras e
seminários;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905559274 20/11/2012
Tit.FABIANA RIBEIRO DA COSTA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08586580000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BOLOS DO FLÁVIO

003

CFE(4) 2.1.11; 8.1.17; 11.1.2; 24.9.5; 27.5.1
NCL(10) 30 biscoitos; biscoitos amanteigados;
bolachas; bolos; brioches; empadas [tortas];
pãezinhos; pão; tortas; bolo, preparado para
consumo final, confeitado ou não; brigadeiro,
cajuzinho e quindim; empada; esfiha; tortas [doces e
salgadas];
Procurador: EMERSON SALBEGO HOFART
No.905559282 20/11/2012
003
Tit.CLÍNICA NEUROLÓGICA DR. LUIZ ATAÍDE
LTDA - EPP (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01719708000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLÍNICA NEUROLÓGICA LUIZ ATAÍDE
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[consultoria em]; projetos técnicos (estudos para -) [assessoria em]; projetos técnicos (estudos para -);
proteção ambiental (pesquisa no campo de - ) [informação em]; proteção ambiental (pesquisa no
campo de - ) - [consultoria em]; proteção ambiental
(pesquisa no campo de - ) - [assessoria em];
proteção ambiental (pesquisa no campo de - );
projeto na área de segurança do trabalho [informação em]; projeto na área de segurança do
trabalho - [consultoria em]; projeto na área de
segurança do trabalho - [assessoria em]; projeto na
área de segurança do trabalho;
Procurador: FABRÍCIO MENDES CARNEIRO
CFE(4) 2.1.1; 2.3.1-2; 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica; centro médico;
enfermagem [médica]; hospitais; médica (serviços de
clínica-); saúde (serviços de -); serviços de clínica
médica; assessoria, consultoria e informação em
assistência médica, prestada por médicos e outros
especialistas da área médica; assessoria, consultoria
e informação médica; assessoria, consultoria e
informação na área médica; assessoria, consultoria
e informação sobre cuidados médicos; consultas
médicas [serviços médicos]; laboratório de análise
clínica; orientação psicológica; psicoterapia; serviços
médicos prestados a título de assistência social;
tratamento médico;
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF

No.905559312 20/11/2012
003
Tit.INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL
NACIONAL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04236076000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IDECAN INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,
CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL

No.905559290 20/11/2012
003
Tit.MARIA E CIA 2 COMÉRCIO DE MODAS LTDA. ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13282956000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BG BIANCA GIBBON

No.905559320 20/11/2012
003
Tit.CMR COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA
LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10207466000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECOBELLE

CFE(4) 27.5.1; 27.5.6,22
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; blazers
[vestuário]; calçados em geral *; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; capotes; capuzes
[vestuário]; casacos [vestuário]; cintos [vestuário];
coletes; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); faixas [vestuário]; jaquetas; jérseis
[vestuário]; leggings [calças]; lenços de pescoço;
macacões; parcas; pulôveres; saias; saias-calças;
sandálias; sáris; sarongues; suéteres; túnicas;
vestuário *; xales; echarpe; estolas;
Procurador: GUSTAVO FRÓES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 projetos técnicos (estudos para -) [informação em]; projetos técnicos (estudos para -) -

No.905559339 20/11/2012
003
Tit.JAILSON MELO ARAÚJO 34117938487 (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14205144000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA CAETANO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 produção musical; grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 1.17.2; 1.17.11; 27.5.1-2
NCL(10) 42 estudos para projetos técnicos;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.

No.905559304 20/11/2012
003
Tit.LEGALIZAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
- ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14503487000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LEGALIZAR

reparação em colocação de piso - [assessoria em];
construção e reparação em colocação de piso;
desinfecção e limpeza de piscina - [informação em];
desinfecção e limpeza de piscina - [consultoria em];
desinfecção e limpeza de piscina - [assessoria em];
desinfecção e limpeza de piscina; reparação e
conservação de adorno [serviço de manutenção e
reparo] - [informação em]; reparação e conservação
de adorno [serviço de manutenção e reparo] [consultoria em]; reparação e conservação de
adorno [serviço de manutenção e reparo] [assessoria em]; reparação e conservação de adorno
[serviço de manutenção e reparo];
Procurador: INDRID SOARES GERMANO

No.905559347 20/11/2012
Tit.BOULANGERIE VILA VELHA LTDA - ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01253895000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEZANINO CAFÉ

003

CFE(4) 9.7.19
NCL(10) 43 cafés [bares]; cafeterias; lanchonetes;
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 1.5.1; 1.5.23; 27.5.1; 29.1.3
NCL(10) 37 edifícações (limpeza de fachada de -) [informação em]; edifícações (limpeza de fachada de
-) - [consultoria em]; edifícações (limpeza de fachada
de -) - [assessoria em]; edifícações (limpeza de
fachada de -); edifícios (limpeza de interiores de -) [informação em]; edifícios (limpeza de interiores de -)
- [consultoria em]; edifícios (limpeza de interiores de
-) - [assessoria em]; edifícios (limpeza de interiores
de -); limpeza de fachada de edificações [informação em]; limpeza de fachada de edificações
- [consultoria em]; limpeza de fachada de edificações
- [assessoria em]; limpeza de fachada de
edificações; limpeza de interiores de edifícios [informação em]; limpeza de interiores de edifícios [consultoria em]; limpeza de interiores de edifícios [assessoria em]; limpeza de interiores de edifícios;
construção e reparação de obra civil - [informação
em]; construção e reparação de obra civil [consultoria em]; construção e reparação de obra
civil - [assessoria em]; construção e reparação de
obra civil; construção e reparação em colocação de
piso - [informação em]; construção e reparação em
colocação de piso - [consultoria em]; construção e

No.905559355 20/11/2012
003
Tit.INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL
NACIONAL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04236076000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IDECAN INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,
CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL

CFE(4) 1.17.2; 1.17.11; 27.5.1-2
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NCL(10) 45 assessoria, consultoria e informação
sobre
assuntos
jurídicos;
elaboração,
implementação, execução e avaliação de políticas
sociais; representação e defesa de causas de
caráter social, defesa dos direitos humanos, defesa
do meio ambiente, defesa das minorias étnicas
perante órgãos da administração pública ou diante
da opinião pública; serviços de assistência jurídica,
prestados a título de assistência social; serviços de
organização de encontros com finalidade de
integração social, prestados a título de assistência
social;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905559363 20/11/2012
003
Tit.JOSE PAULO LUCIO DA SILVA - ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02013457000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PAULO VEÍCULOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de veículos;
concessionária de veículos (comércio de veículos);
corretagem de veículos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905559371 20/11/2012
003
Tit.MARIA E CIA 2 COMÉRCIO DE MODAS LTDA. ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13282956000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BG BIANCA GIBBON

CFE(4) 27.5.1; 27.5.6,22
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria;
Procurador: GUSTAVO FRÓES
No.905559380 20/11/2012
003
Tit.FABIO OHTSUKI CONSULTORIA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14420394000141
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço
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CFE(4) 27.1.6; 27.1.12; 27.1.25; 27.5.19,22
NCL(10) 42 aluguel de software de computador [informação em]; aluguel de software de computador
- [consultoria em]; aluguel de software de
computador - [assessoria em]; aluguel de software
de computador; análise de sistemas [informática] [informação em]; análise de sistemas [informática] [consultoria em]; análise de sistemas [informática] [assessoria em]; análise de sistemas [informática];
computador (duplicação de programas de -) [informação em]; computador (duplicação de
programas de -) - [consultoria em]; computador
(duplicação de programas de -) - [assessoria em];
computador (duplicação de programas de -);
consultoria em design e desenvolvimento de
hardware de computador - [informação em];
consultoria em design e desenvolvimento de
hardware de computador - [consultoria em];
consultoria em design e desenvolvimento de
hardware de computador - [assessoria em];
consultoria em design e desenvolvimento de
hardware de computador; criação e manutenção de
web sites para terceiros - [informação em]; criação e
manutenção de web sites para terceiros [consultoria em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros - [assessoria em]; criação e
manutenção de web sites para terceiros; dados
(recuperação de -) [informática] - [informação em];
dados (recuperação de -) [informática] - [consultoria
em]; dados (recuperação de -) [informática] [assessoria em]; dados (recuperação de -)
[informática];
duplicação
de
programas
de
computador - [informação em]; duplicação de
programas de computador - [consultoria em];
duplicação de programas de computador [assessoria em]; duplicação de programas de
computador; fornecimento de mecanismos de busca
para a internet - [informação em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a internet - [consultoria
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
internet - [assessoria em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a internet; hardware de
computador (consultoria em -) - [informação em];
hardware de computador (consultoria em -) [consultoria em]; hardware de computador
(consultoria em -) - [assessoria em]; hardware de
computador (consultoria em -); manutenção (criação
e -) de web sites para terceiros - [informação em];
manutenção (criação e -) de web sites para terceiros
- [consultoria em]; manutenção (criação e -) de web
sites para terceiros - [assessoria em]; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros; manutenção
de software de computador - [informação em];
manutenção de software de computador [consultoria em]; manutenção de software de
computador - [assessoria em]; manutenção de
software de computador; monitoramento de sistemas
de computadores por acesso remoto - [informação
em]; monitoramento de sistemas de computadores
por acesso remoto - [consultoria em]; monitoramento
de sistemas de computadores por acesso remoto [assessoria em]; monitoramento de sistemas de
computadores por acesso remoto; programação de
computador [informática] - [informação em];
programação de computador [informática] [consultoria em]; programação de computador
[informática] - [assessoria em]; programação de
computador [informática]; software de computador
(aluguel de -) - [informação em]; software de
computador (aluguel de -) - [consultoria em];
software de computador (aluguel de -) - [assessoria
em]; software de computador (aluguel de -); software
de computador (atualização de -) - [informação em];
software de computador (atualização de -) [consultoria
em];
software
de
computador
(atualização de -) - [assessoria em]; software de
computador (atualização de -); software de
computador (elaboração [concepção] de-) [informação
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [consultoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [assessoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador (instalação de -) - [informação em];
software de computador (instalação de -) [consultoria em]; software de computador (instalação

de -) - [assessoria em]; software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -) - [informação em]; software de
computador (manutenção de -) - [consultoria em];
software de computador (manutenção de -) [assessoria
em];
software
de
computador
(manutenção de -); aluguel de tempo de acesso a
banco de dados - [informação em]; aluguel de tempo
de acesso a banco de dados - [consultoria em];
aluguel de tempo de acesso a banco de dados [assessoria em]; aluguel de tempo de acesso a
banco de dados; análise de suporte e sistema
[serviço de informática] - [informação em]; análise de
suporte e sistema [serviço de informática] [consultoria em]; análise de suporte e sistema
[serviço de informática] - [assessoria em]; análise de
suporte e sistema [serviço de informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática] [informação em]; análise e processamento de dados
[serviço de informática] - [consultoria em]; análise e
processamento de dados [serviço de informática] [assessoria em]; análise e processamento de dados
[serviço de informática]; assessoria, consultoria e
informação em software - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em software [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em software - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em tecnologia da informação [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em tecnologia da informação; assistência
técnica em software - [informação em]; assistência
técnica em software - [consultoria em]; assistência
técnica em software - [assessoria em]; assistência
técnica em software; banco de dados (aluguel de
servidor de -, para terceiros) - [informação em];
banco de dados (aluguel de servidor de -, para
terceiros) - [consultoria em]; banco de dados (aluguel
de servidor de -, para terceiros) - [assessoria em];
banco de dados (aluguel de servidor de -, para
terceiros); banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática] - [informação
em]; banco de dados (serviços de desenvolvimento
de -) [informática] - [consultoria em]; banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática] [assessoria em]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática]; criação de
software de computação gráfica - [informação em];
criação de software de computação gráfica [consultoria em]; criação de software de computação
gráfica - [assessoria em]; criação de software de
computação gráfica; design de aplicativo de
multimídia - [informação em]; design de aplicativo de
multimídia - [consultoria em]; design de aplicativo de
multimídia - [assessoria em]; design de aplicativo de
multimídia; design de homepage - [informação em];
design de homepage - [consultoria em]; design de
homepage - [assessoria em]; design de homepage;
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros) - [informação em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros) - [consultoria
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros) - [assessoria em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros); fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
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banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de busca] [informação em]; fornecimento de mecanismos de
busca para a obtenção, manutenção e distribuição
de dados a partir de um banco de dados localizado
em uma rede mundial de computadores [se for uma
ferramenta de busca] - [consultoria em];
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca] - [assessoria em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de busca];
serviço de segurança bancária por meio de utilização
de senha (software) - [informação em]; serviço de
segurança bancária por meio de utilização de senha
(software) - [consultoria em]; serviço de segurança
bancária por meio de utilização de senha (software) [assessoria em]; serviço de segurança bancária por
meio de utilização de senha (software); serviço de
senha bancária (software) - [informação em]; serviço
de senha bancária (software) - [consultoria em];
serviço de senha bancária (software) - [assessoria
em]; serviço de senha bancária (software); serviços
de análise de processamento de dados [serviço de
informática] - [informação em]; serviços de análise
de processamento de dados [serviço de informática]
- [consultoria em]; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática] [assessoria
em];
serviços
de análise
de
processamento de dados [serviço de informática];
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados [informação em]; suporte técnico em informática, a
saber instalação, manutenção e configuração de
banco de dados - [consultoria em]; suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados - [assessoria em];
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
tratamento de informação/dados [serviço de
informática] - [informação em]; tratamento de
informação/dados [serviço de informática] [consultoria em]; tratamento de informação/dados
[serviço de informática] - [assessoria em]; tratamento
de informação/dados [serviço de informática];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905559398 20/11/2012
011
Tit.ILZE AZEVEDO DE CAMPOS 02332716866
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17135063000158
*REENVIE A IMAGEM SEM DUPLICAÇÕES OU
VARIAÇÕES EM SEU CONJUNTO, UTILIZANDO
UMA ÚNICA IMAGEM REFERENTE AO SINAL
SOLICITADO, OBSERVANDO AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO MANUAL
DO USUÁRIO. DESTACA-SE QUE O ELEMENTO
FIGURATIVO REQUERIDO NO ATO DO
DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES.
Procurador: LUCIMAR APARECIDA ROQUE
No.905559401 20/11/2012
003
Tit.PAULO RICARDO TOMASI PEREIRA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43123449068
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DAVON

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
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NCL(10) 45 serviços jurídicos; assessoria,
consultoria e informação sobre assuntos jurídicos;
assessoria, consultoria e informações sobre
compilação e interpretação da legislação aplicável
(se consultoria jurídica); redação de cartas para
terceiros; representação e defesa de causas de
caráter social, defesa dos direitos humanos, defesa
do meio ambiente, defesa das minorias étnicas
perante órgãos da administração pública ou diante
da opinião pública;
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905559410 20/11/2012
Tit.LARRY SMITH SRL (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8160406
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LARRY SMITH BRAZIL

003

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(10)
35
administração
comercial
do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [informação em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [consultoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [assessoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
agenciamento de artistas - [informação em];
agenciamento de artistas - [consultoria em];
agenciamento de artistas - [assessoria em];
agenciamento de artistas; agências de emprego [informação em]; agências de emprego - [consultoria
em]; agências de emprego - [assessoria em];
agências de emprego; agências de informação
comercial - [informação em]; agências de informação
comercial - [consultoria em]; agências de informação
comercial - [assessoria em]; agências de informação
comercial; agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; aluguel de
espaço publicitário - [informação em]; aluguel de
espaço publicitário - [consultoria em]; aluguel de
espaço publicitário - [assessoria em]; aluguel de
espaço publicitário; aluguel de máquinas de venda
automática - [informação em]; aluguel de máquinas
de venda automática - [consultoria em]; aluguel de
máquinas de venda automática - [assessoria em];
aluguel de máquinas de venda automática; aluguel
de máquinas e equipamentos de escritório * [informação em]; aluguel de máquinas e
equipamentos de escritório * - [consultoria em];
aluguel de máquinas e equipamentos de escritório * [assessoria em]; aluguel de máquinas e
equipamentos de escritório *; aluguel de máquinas
fotocopiadoras - [informação em]; aluguel de
máquinas fotocopiadoras - [consultoria em]; aluguel
de máquinas fotocopiadoras - [assessoria em];
aluguel de máquinas fotocopiadoras; aluguel de
material publicitário - [informação em]; aluguel de
material publicitário - [consultoria em]; aluguel de
material publicitário - [assessoria em]; aluguel de
material publicitário; aluguel de tempo de publicidade
em meios de comunicação - [informação em];
aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação - [consultoria em]; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação - [assessoria
em]; aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação; amostras (distribuição de -) [informação em]; amostras (distribuição de -) -

[consultoria em]; amostras (distribuição de -) [assessoria em]; amostras (distribuição de -); análise
de custo - [informação em]; análise de custo [consultoria em]; análise de custo - [assessoria em];
análise de custo; arquivos (gestão computadorizada
de -) - [informação em]; arquivos (gestão
computadorizada de -) - [consultoria em]; arquivos
(gestão computadorizada de -) - [assessoria em];
arquivos (gestão computadorizada de -); artistas
(agenciamento de -) - [informação em]; artistas
(agenciamento de -) - [consultoria em]; artistas
(agenciamento de -) - [assessoria em]; artistas
(agenciamento de -); assessoria em gestão
comercial ou industrial - [informação em]; assessoria
em gestão comercial ou industrial - [consultoria em];
assessoria em gestão comercial ou industrial [assessoria em]; assessoria em gestão comercial ou
industrial; atualização de material publicitário [informação em]; atualização de material publicitário
- [consultoria em]; atualização de material publicitário
- [assessoria em]; atualização de material
publicitário; auditoria - [informação em]; auditoria [consultoria em]; auditoria - [assessoria em];
auditoria; avaliações de negócios - [informação em];
avaliações de negócios - [consultoria em]; avaliações
de negócios - [assessoria em]; avaliações de
negócios; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -) - [informação em];
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -) - [consultoria em]; bancos de
dados de computador (compilação de informação em
-) - [assessoria em]; bancos de dados de
computador (compilação de informação em -);
bancos de dados de computador (sistematização de
informações em -) - [informação em]; bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações em -) - [consultoria em]; bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações em -) - [assessoria em]; bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações em -); caixa postal de voz (serviços de ) [secretária eletrônica] - [informação em]; caixa
postal de voz (serviços de -) [secretária eletrônica] [consultoria em]; caixa postal de voz (serviços de -)
[secretária eletrônica] - [assessoria em]; caixa postal
de voz (serviços de -) [secretária eletrônica];
captação de patrocínio - [informação em]; captação
de patrocínio - [consultoria em]; captação de
patrocínio - [assessoria em]; captação de patrocínio;
clipping (serviços de -) - [informação em]; clipping
(serviços de -) - [consultoria em]; clipping (serviços
de -) - [assessoria em]; clipping (serviços de -);
comerciais de rádio - [informação em]; comerciais de
rádio - [consultoria em]; comerciais de rádio [assessoria em]; comerciais de rádio; comerciais de
televisão - [informação em]; comerciais de televisão [consultoria em]; comerciais de televisão [assessoria em]; comerciais de televisão; comercial
ou industrial (assessoria em gestão -) - [informação
em]; comercial ou industrial (assessoria em gestão -)
- [consultoria em]; comercial ou industrial (assessoria
em gestão -) - [assessoria em]; comercial ou
industrial (assessoria em gestão -); compilação de
informação para bancos de dados de computador [informação em]; compilação de informação para
bancos de dados de computador - [consultoria em];
compilação de informação para bancos de dados de
computador - [assessoria em]; compilação de
informação para bancos de dados de computador;
compilações de estatísticas - [informação em];
compilações de estatísticas - [consultoria em];
compilações de estatísticas - [assessoria em];
compilações de estatísticas; compras para terceiros
(serviços de -) [compra de produtos e serviços para
outras empresas] - [informação em]; compras para
terceiros (serviços de -) [compra de produtos e
serviços para outras empresas] - [consultoria em];
compras para terceiros (serviços de -) [compra de
produtos e serviços para outras empresas] [assessoria em]; compras para terceiros (serviços de
-) [compra de produtos e serviços para outras
empresas]; consultoria em gestão de pessoal [informação em]; consultoria em gestão de pessoal [consultoria em]; consultoria em gestão de pessoal [assessoria em]; consultoria em gestão de pessoal;
consultoria em organização de negócios -
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[informação em]; consultoria em organização de
negócios - [consultoria em]; consultoria em
organização de negócios - [assessoria em];
consultoria em organização de negócios; consultoria
profissional em negócios - [informação em];
consultoria profissional em negócios - [consultoria
em]; consultoria profissional em negócios [assessoria em]; consultoria profissional em
negócios; contabilidade - [informação em];
contabilidade - [consultoria em]; contabilidade [assessoria em]; contabilidade; custo (análise de -) [informação em]; custo (análise de -) - [consultoria
em]; custo (análise de -) - [assessoria em]; custo
(análise de -); declarações de impostos (preparação
de -) - [informação em]; declarações de impostos
(preparação de -) - [consultoria em]; declarações de
impostos (preparação de -) - [assessoria em];
declarações de impostos (preparação de -);
decoração de vitrines - [informação em]; decoração
de vitrines - [consultoria em]; decoração de vitrines [assessoria em]; decoração de vitrines; digitação [informação em]; digitação - [consultoria em];
digitação - [assessoria em]; digitação; distribuição de
amostras - [informação em]; distribuição de amostras
- [consultoria em]; distribuição de amostras [assessoria
em];
distribuição
de
amostras;
distribuição de material publicitário - [informação
em]; distribuição de material publicitário - [consultoria
em]; distribuição de material publicitário - [assessoria
em]; distribuição de material publicitário; documentos
(reprodução de -) - [informação em]; documentos
(reprodução de -) - [consultoria em]; documentos
(reprodução de -) - [assessoria em]; documentos
(reprodução de -); econômicas (previsões -) [informação em]; econômicas (previsões -) [consultoria em]; econômicas (previsões -) [assessoria em]; econômicas (previsões -); escritório
(aluguel de máquinas e equipamentos de -) * [informação em]; escritório (aluguel de máquinas e
equipamentos de -) * - [consultoria em]; escritório
(aluguel de máquinas e equipamentos de -) * [assessoria em]; escritório (aluguel de máquinas e
equipamentos de -) *; espaço publicitário (aluguel de
-) - [informação em]; espaço publicitário (aluguel de ) - [consultoria em]; espaço publicitário (aluguel de -)
- [assessoria em]; espaço publicitário (aluguel de -);
especialistas em eficiência - [informação em];
especialistas em eficiência - [consultoria em];
especialistas em eficiência - [assessoria em];
especialistas em eficiência; estatísticas (compilações
de- ) - [informação em]; estatísticas (compilações de) - [consultoria em]; estatísticas (compilações de- ) [assessoria em]; estatísticas (compilações de- );
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [informação em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors] - [informação em]; externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors] - [consultoria em]; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors] - [assessoria em];
externa (publicidade -) [letreiros, outdoors]; extratos
(serviços de impressão de -) de contas - [informação
em]; extratos (serviços de impressão de -) de contas
- [consultoria em]; extratos (serviços de impressão
de -) de contas - [assessoria em]; extratos (serviços
de impressão de -) de contas; feiras (organização de
-) para fins comerciais ou publicitários - [informação
em]; feiras (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [consultoria em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários - [assessoria em]; feiras (organização de
-) para fins comerciais ou publicitários; fotocópias
(serviços de-) - [informação em]; fotocópias (serviços
de-) - [consultoria em]; fotocópias (serviços de-) [assessoria em]; fotocópias (serviços de-); gestão
(consultoria em -) de negócios - [informação em];
gestão (consultoria em -) de negócios - [consultoria
em]; gestão (consultoria em -) de negócios [assessoria em]; gestão (consultoria em -) de
negócios; gestão computadorizada de arquivos [informação em]; gestão computadorizada de
arquivos - [consultoria em]; gestão computadorizada
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de
arquivos
[assessoria
em];
gestão
computadorizada de arquivos; gestão de pessoal
(consultoria em -) - [informação em]; gestão de
pessoal (consultoria em -) - [consultoria em]; gestão
de pessoal (consultoria em -) - [assessoria em];
gestão de pessoal (consultoria em -); guarda-livro
[contabilidade] - [informação em]; guarda-livro
[contabilidade] - [consultoria em]; guarda-livro
[contabilidade] - [assessoria em]; guarda-livro
[contabilidade]; hoteleira (negócios de gestão -) [informação em]; hoteleira (negócios de gestão -) [consultoria em]; hoteleira (negócios de gestão -) [assessoria em]; hoteleira (negócios de gestão -);
importação-exportação (agências de -) - [informação
em]; importação-exportação (agências de -) [consultoria em]; importação-exportação (agências
de -) - [assessoria em]; importação-exportação
(agências de -); industrial ou comercial (assessoria
em gestão -) - [informação em]; industrial ou
comercial (assessoria em gestão -) - [consultoria
em]; industrial ou comercial (assessoria em gestão -)
- [assessoria em]; industrial ou comercial (assessoria
em gestão -); informação comercial (agências de -) [informação em]; informação comercial (agências de
-) - [consultoria em]; informação comercial (agências
de -) - [assessoria em]; informação comercial
(agências de -); informações (levantamento de -) de
negócios
[informação
em];
informações
(levantamento de -) de negócios - [consultoria em];
informações (levantamento de -) de negócios [assessoria em]; informações (levantamento de -) de
negócios; informações de negócios - [informação
em]; informações de negócios - [consultoria em];
informações de negócios - [assessoria em];
informações de negócios; jornal (vendas de
assinaturas de -) [para terceiros] - [informação em];
jornal (vendas de assinaturas de -) [para terceiros] [consultoria em]; jornal (vendas de assinaturas de -)
[para terceiros] - [assessoria em]; jornal (vendas de
assinaturas de -) [para terceiros]; leilões [informação em]; leilões - [consultoria em]; leilões [assessoria em]; leilões; levantamentos de
informações de negócios - [informação em];
levantamentos de informações de negócios [consultoria em]; levantamentos de informações de
negócios - [assessoria em]; levantamentos de
informações de negócios; madeira (avaliação de -)
em pé [para construção] - [informação em]; madeira
(avaliação de -) em pé [para construção] [consultoria em]; madeira (avaliação de -) em pé
[para construção] - [assessoria em]; madeira
(avaliação de -) em pé [para construção]; mala direta
(publicidade por -) - [informação em]; mala direta
(publicidade por -) - [consultoria em]; mala direta
(publicidade por -) - [assessoria em]; mala direta
(publicidade por -); marketing (estudos de -) [informação em]; marketing (estudos de -) [consultoria em]; marketing (estudos de -) [assessoria em]; marketing (estudos de -); material
publicitário (atualização de -) - [informação em];
material publicitário (atualização de -) - [consultoria
em]; material publicitário (atualização de -) [assessoria em]; material publicitário (atualização de
-); material publicitário (distribuição de -) [informação em]; material publicitário (distribuição de
-) - [consultoria em]; material publicitário (distribuição
de -) - [assessoria em]; material publicitário
(distribuição de -); modelos (agências de -) para
publicidade ou promoção de vendas - [informação
em]; modelos (agências de -) para publicidade ou
promoção de vendas - [consultoria em]; modelos
(agências de -) para publicidade ou promoção de
vendas - [assessoria em]; modelos (agências de -)
para publicidade ou promoção de vendas; negócios
(assessoria em gestão de -) - [informação em];
negócios (assessoria em gestão de -) - [consultoria
em]; negócios (assessoria em gestão de -) [assessoria em]; negócios (assessoria em gestão de
-); negócios (avaliações de -) - [informação em];
negócios (avaliações de -) - [consultoria em];
negócios (avaliações de -) - [assessoria em];
negócios (avaliações de -); negócios (consultoria em
gestão e organização de -) - [informação em];
negócios (consultoria em gestão e organização de -)
- [consultoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -) - [assessoria em]; negócios

(consultoria em gestão e organização de -); negócios
(consultoria profissional em -) - [informação em];
negócios (consultoria profissional em -) - [consultoria
em]; negócios (consultoria profissional em -) [assessoria em]; negócios (consultoria profissional
em -); negócios (informações de -) - [informação em];
negócios (informações de -) - [consultoria em];
negócios (informações de -) - [assessoria em];
negócios
(informações
de
-);
negócios
(levantamentos de informações de -) - [informação
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [consultoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -) - [assessoria em]; negócios
(levantamentos de informações de -); negócios
(levantamentos de informações de -) - [informação
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [consultoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -) - [assessoria em]; negócios
(levantamentos de informações de -); negócios
(pesquisa em -) - [informação em]; negócios
(pesquisa em -) - [consultoria em]; negócios
(pesquisa em -) - [assessoria em]; negócios
(pesquisa em -); negócios de gestão hoteleira [informação em]; negócios de gestão hoteleira [consultoria em]; negócios de gestão hoteleira [assessoria em]; negócios de gestão hoteleira;
opinião (pesquisas de -) - [informação em]; opinião
(pesquisas de -) - [consultoria em]; opinião
(pesquisas de -) - [assessoria em]; opinião
(pesquisas de -); organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [assessoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários [informação em]; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [consultoria em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; pesquisa de
dados em arquivos de computador [para terceiros] [informação em]; pesquisa de dados em arquivos de
computador [para terceiros] - [consultoria em];
pesquisa de dados em arquivos de computador
[para terceiros] - [assessoria em]; pesquisa de dados
em arquivos de computador [para terceiros];
pesquisa de marketing - [informação em]; pesquisa
de marketing - [consultoria em]; pesquisa de
marketing - [assessoria em]; pesquisa de marketing;
pesquisa em negócios - [informação em]; pesquisa
em negócios - [consultoria em]; pesquisa em
negócios - [assessoria em]; pesquisa em negócios;
pesquisas de opinião - [informação em]; pesquisas
de opinião - [consultoria em]; pesquisas de opinião [assessoria em]; pesquisas de opinião; pessoal
(recrutamento de -) - [informação em]; pessoal
(recrutamento de -) - [consultoria em]; pessoal
(recrutamento de -) - [assessoria em]; pessoal
(recrutamento de -); preparação de colunas
publicitárias - [informação em]; preparação de
colunas publicitárias - [consultoria em]; preparação
de colunas publicitárias - [assessoria em];
preparação de colunas publicitárias; preparação de
folha de pagamento - [informação em]; preparação
de folha de pagamento - [consultoria em];
preparação de folha de pagamento - [assessoria
em]; preparação de folha de pagamento; previsões
econômicas
[informação
em];
previsões
econômicas
[consultoria
em];
previsões
econômicas
[assessoria
em];
previsões
econômicas; processamento de texto - [informação
em]; processamento de texto - [consultoria em];
processamento de texto - [assessoria em];
processamento de texto; promoção de vendas [para
terceiros] - [informação em]; promoção de vendas
[para terceiros] - [consultoria em]; promoção de
vendas [para terceiros] - [assessoria em]; promoção
de vendas [para terceiros]; propaganda - [informação
em]; propaganda - [consultoria em]; propaganda [assessoria em]; propaganda; psicológicos (testes -),
para seleção de pessoal - [informação em];
psicológicos (testes -), para seleção de pessoal [consultoria em]; psicológicos (testes -), para seleção
de pessoal - [assessoria em]; psicológicos (testes -),
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para seleção de pessoal; publicação de textos
publicitários - [informação em]; publicação de textos
publicitários - [consultoria em]; publicação de textos
publicitários - [assessoria em]; publicação de textos
publicitários; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade de rádio [informação em]; publicidade de rádio - [consultoria
em]; publicidade de rádio - [assessoria em];
publicidade de rádio; publicidade de televisão [informação em]; publicidade de televisão [consultoria em]; publicidade de televisão [assessoria
em];
publicidade
de
televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [informação
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors] [consultoria em]; publicidade externa [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade por catálogos de vendas
- [informação em]; publicidade por catálogos de
vendas - [consultoria em]; publicidade por catálogos
de vendas - [assessoria em]; publicidade por
catálogos de vendas; publicitário (aluguel de material
-) - [informação em]; publicitário (aluguel de material
-) - [consultoria em]; publicitário (aluguel de material ) - [assessoria em]; publicitário (aluguel de material ); recrutamento de pessoal - [informação em];
recrutamento de pessoal - [consultoria em];
recrutamento de pessoal - [assessoria em];
recrutamento de pessoal; relações públicas [informação em]; relações públicas - [consultoria
em]; relações públicas - [assessoria em]; relações
públicas; relocalização (serviços de -) para empresas
- [informação em]; relocalização (serviços de -) para
empresas - [consultoria em]; relocalização (serviços
de -) para empresas - [assessoria em]; relocalização
(serviços de -) para empresas; reprodução de
documentos - [informação em]; reprodução de
documentos - [consultoria em]; reprodução de
documentos - [assessoria em]; reprodução de
documentos; secretariado (serviços de -) [informação em]; secretariado (serviços de -) [consultoria em]; secretariado (serviços de -) [assessoria em]; secretariado (serviços de -);
serviços de impressão de extratos de contas [informação em]; serviços de impressão de extratos
de contas - [consultoria em]; serviços de impressão
de extratos de contas - [assessoria em]; serviços de
impressão de extratos de contas; serviços de layout
para fins publicitários - [informação em]; serviços de
layout para fins publicitários - [consultoria em];
serviços de layout para fins publicitários - [assessoria
em]; serviços de layout para fins publicitários;
serviços de relocalização para empresas [informação em]; serviços de relocalização para
empresas - [consultoria em]; serviços de
relocalização para empresas - [assessoria em];
serviços de relocalização para empresas; serviços
de telemarketing - [informação em]; serviços de
telemarketing - [consultoria em]; serviços de
telemarketing - [assessoria em]; serviços de
telemarketing; sistematização de informações em
bancos de dados de computador - [informação em];
sistematização de informações em bancos de dados
de computador - [consultoria em]; sistematização de
informações em bancos de dados de computador [assessoria em]; sistematização de informações em
bancos de dados de computador; taquigrafia [informação em]; taquigrafia - [consultoria em];
taquigrafia - [assessoria em]; taquigrafia; testes
psicológicos, para seleção de pessoal - [informação
em]; testes psicológicos, para seleção de pessoal [consultoria em]; testes psicológicos, para seleção
de pessoal - [assessoria em]; testes psicológicos,
para seleção de pessoal; texto (processamento de -)
- [informação em]; texto (processamento de -) [consultoria em]; texto (processamento de -) [assessoria em]; texto (processamento de -); textos
publicitários (publicação de -) - [informação em];
textos publicitários (publicação de -) - [consultoria
em]; textos publicitários (publicação de -) [assessoria em]; textos publicitários (publicação de -
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); transcrição - [informação em]; transcrição [consultoria em]; transcrição - [assessoria em];
transcrição; venda automática (aluguel de máquinas
de -) - [informação em]; venda automática (aluguel
de máquinas de -) - [consultoria em]; venda
automática (aluguel de máquinas de -) - [assessoria
em]; venda automática (aluguel de máquinas de -);
vendas de assinaturas de jornal [para terceiros] [informação em]; vendas de assinaturas de jornal
[para terceiros] - [consultoria em]; vendas de
assinaturas de jornal [para terceiros] - [assessoria
em]; vendas de assinaturas de jornal [para terceiros];
administração comercial - [informação em];
administração comercial - [consultoria em];
administração comercial - [assessoria em];
administração comercial; administração comercial de
shopping center - [informação em]; administração
comercial de shopping center - [consultoria em];
administração comercial de shopping center [assessoria em]; administração comercial de
shopping center; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros
[ompi] - [informação em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros
[ompi] - [consultoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros
[ompi] - [assessoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros
[ompi]; administração de arquivo - [informação em];
administração de arquivo - [consultoria em];
administração de arquivo - [assessoria em];
administração de arquivo; administração de
biblioteca - [informação em]; administração de
biblioteca - [consultoria em]; administração de
biblioteca - [assessoria em]; administração de
biblioteca; administração de cartão de desconto [informação em]; administração de cartão de
desconto - [consultoria em]; administração de cartão
de desconto - [assessoria em]; administração de
cartão de desconto; administração de empresa [informação em]; administração de empresa [consultoria em]; administração de empresa [assessoria em]; administração de empresa;
administração de holding [tipo de empresa] [informação em]; administração de holding [tipo de
empresa] - [consultoria em]; administração de
holding [tipo de empresa] - [assessoria em];
administração de holding [tipo de empresa];
agenciamento de mão-de-obra - [informação em];
agenciamento de mão-de-obra - [consultoria em];
agenciamento de mão-de-obra - [assessoria em];
agenciamento de mão-de-obra; agenciamento de
mercadoria [intermediação] - [informação em];
agenciamento de mercadoria [intermediação] [consultoria em]; agenciamento de mercadoria
[intermediação] - [assessoria em]; agenciamento de
mercadoria [intermediação]; agenciamento de
modelo para publicidade [administração de carreira] [informação em]; agenciamento de modelo para
publicidade [administração de carreira] - [consultoria
em]; agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira] - [assessoria em];
agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira]; agenciamento de
profissional
para
atendimento
domiciliar
[informação em]; agenciamento de profissional para
atendimento
domiciliar
[consultoria
em];
agenciamento de profissional para atendimento
domiciliar - [assessoria em]; agenciamento de
profissional para atendimento domiciliar; aluguel de
stands - [informação em]; aluguel de stands [consultoria em]; aluguel de stands - [assessoria em];
aluguel de stands; análise de conteúdo de jornais e
revistas e preparo de relatório comparando o
conteúdo dos diversos veículos de comunicação [informação em]; análise de conteúdo de jornais e
revistas e preparo de relatório comparando o
conteúdo dos diversos veículos de comunicação [consultoria em]; análise de conteúdo de jornais e
revistas e preparo de relatório comparando o
conteúdo dos diversos veículos de comunicação [assessoria em]; análise de conteúdo de jornais e
revistas e preparo de relatório comparando o
conteúdo dos diversos veículos de comunicação;
anúncio - [informação em]; anúncio - [consultoria
em]; anúncio - [assessoria em]; anúncio; apoio

administrativo e secretariado - [informação em];
apoio administrativo e secretariado - [consultoria
em]; apoio administrativo e secretariado [assessoria em]; apoio administrativo e secretariado;
arquivista - [informação em]; arquivista - [consultoria
em]; arquivista - [assessoria em]; arquivista;
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [informação em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[consultoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[assessoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação demográfica [informação em]; assessoria, consultoria e
informação demográfica - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação demográfica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação demográfica; assessoria, consultoria e
informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial] - [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial]; assessoria,
consultoria e informação em agências de modelos
para publicidade ou promoção de vendas [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em agências de modelos para
publicidade ou promoção de vendas - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
agências de modelos para publicidade ou promoção
de vendas - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em agências de modelos para
publicidade ou promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação em auditoria - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
auditoria - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em auditoria - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em auditoria;
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de computador
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de computador
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador; assessoria,
consultoria e informação em contabilidade [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em contabilidade - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em contabilidade;
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assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios e comercialização de produtos sob contrato
de franquia - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em gestão
de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais; assessoria,
consultoria e informação em investigações,
avaliações e pesquisas em negócios - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria, consultoria e informação em marketing [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista; assessoria, consultoria e
informação em negócios relativos à relocalização
para empresas - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relativos à
relocalização para empresas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em negócios
relativos à relocalização para empresas - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
negócios relativos à relocalização para empresas;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em promoção de vendas - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas; assessoria,
consultoria e informação empresarial - [informação
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação empresarial - [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial; assessoria, consultoria e informação na
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implantação e viabilização de sistema de franquia [informação em]; assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação na implantação e
viabilização de sistema de franquia - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação na
implantação e viabilização de sistema de franquia;
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [informação em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos governamentais [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos governamentais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre assuntos governamentais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
sobre
assuntos
governamentais;
assessoria, consultoria e informação sobre eleições
políticas - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre eleições políticas - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
eleições políticas - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre eleições políticas;
assessoria, consultoria e informação sobre gestão
de negócios no campo da propriedade intelectual [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre gestão de negócios no campo da
propriedade
intelectual
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação sobre gestão
de negócios no campo da propriedade intelectual [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre gestão de negócios no campo da
propriedade intelectual; assessoria, consultoria e
informação sobre imposto de renda - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
imposto de renda - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre imposto de renda [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre imposto de renda; assessoria,
consultoria e informação sobre leilões - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
leilões - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre leilões - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre leilões;
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio; assessoria, consultoria e
informação sobre organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; assessoria, consultoria e informação
sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre pesquisa
de dados em arquivos de computador para terceiros
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre pesquisa
de dados em arquivos de computador para terceiros;
assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas de opinião - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas de opinião
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião - [assessoria

em]; assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas de opinião; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta;
assessoria, consultoria e informação sobre
reprodução de documentos - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
reprodução de documentos - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
reprodução de documentos - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
reprodução de documentos; assessoria, consultoria
e informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal; assessoria, consultoria e informação
sobre tributos, impostos e taxas - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre tributos,
impostos e taxas - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre tributos, impostos e
taxas - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre tributos, impostos e taxas;
assessoria, consultoria e informações estatísticas [informação em]; assessoria, consultoria e
informações estatísticas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações estatísticas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações estatísticas; assessoria, consultoria e
informações sobre administração de pessoal [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre administração de pessoal [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre administração de pessoal [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre administração de pessoal;
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising [gestão comercial] - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising [gestão comercial] - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising [gestão comercial] - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising
[gestão
comercial];
assessoria,
consultoria e informações sobre marketing [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing; cartão de afinidade
que oferece descontos aos afiliados - [informação
em]; cartão de afinidade que oferece descontos aos
afiliados - [consultoria em]; cartão de afinidade que
oferece descontos aos afiliados - [assessoria em];
cartão de afinidade que oferece descontos aos
afiliados; comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de adesivos para papelaria ou para
uso doméstico - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de adesivos para papelaria ou
para uso doméstico; comércio (através de qualquer
meio) de água mineral engarrafada; comercialização
de água bruta - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de água mineral engarrafada;
comercialização de água bruta - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de água mineral engarrafada; comercialização
de água bruta; comércio (através de qualquer meio)
de alimentos para animais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para animais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
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meio) de alimentos para animais; comércio (através
de qualquer meio) de amianto - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de amianto [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de amianto - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de amianto; comércio
(através de qualquer meio) de animais vivos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de animais vivos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de animais vivos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de animais vivos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de barbear [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos [lâminas] de barbear [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos [lâminas] de barbear [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos [lâminas] de barbear; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
aquecimento - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de aquecimento [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de aquecimento - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de cozimento [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de cozimento - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de cozimento - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de cozimento;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de distribuição de água - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de iluminação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de produção de vapor - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de produção de vapor - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
produção de vapor - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
produção de vapor; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de refrigeração - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de refrigeração - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de secagem - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de secagem [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de secagem - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de secagem; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de ventilação - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de ventilação - [consultoria em]; comércio (através
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de qualquer meio) de aparelhos de ventilação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de ventilação; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cinematográficos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cinematográficos
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cinematográficos
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cinematográficos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cronométricos - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cronométricos - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cronométricos - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cronométricos; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos de controle (inspeção) [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de controle
(inspeção) - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
controle (inspeção) - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de controle (inspeção); comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de pesagem - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de pesagem - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de pesagem - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de pesagem; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de salvamento - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de salvamento - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de salvamento - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de salvamento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
sinalização - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
sinalização - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
sinalização - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
sinalização; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários - [assessoria

em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
geodésicos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
geodésicos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
geodésicos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
geodésicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos médicos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos ópticos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos ópticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos ópticos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para
conduzir, interromper, transformar, acumular, regular
ou controlar eletricidade - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para
conduzir, interromper, transformar, acumular, regular
ou controlar eletricidade; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
veterinários - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
veterinários - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
veterinários - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
veterinários; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos extintores de incêndio - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
extintores de incêndio - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos extintores
de incêndio - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos extintores de incêndio;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para o registro, a transmissão e a reprodução de
som ou imagens - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos para o registro, a transmissão e
a reprodução de som ou imagens; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos para suporte de
registro magnético - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para
suporte de registro magnético - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para suporte de registro magnético - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para suporte de registro magnético;
comércio (através de qualquer meio) de armas
brancas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de armas brancas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de armas
brancas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de armas brancas; comércio (através
de qualquer meio) de armas de fogo - [informação
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em]; comércio (através de qualquer meio) de armas
de fogo - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de armas de fogo - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de armas de
fogo; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de cama, mesa e banho - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
chapelaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de chapelaria - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cutelaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cutelaria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cutelaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cutelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de ferragem - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de louça de faiança [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de louça de faiança - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de louça de faiança; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de papelaria; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de porcelana - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de vidro - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de vidro - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
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e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de peles
de animais - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de peles de animais - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de peles de animais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
e produtos confeccionados de peles de animais;
comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos ortopédicos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos ortopédicos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
animais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para
encadernação - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos para encadernação [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para encadernação - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
para encadernação; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para fumantes - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
fumantes - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para fumantes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para fumantes; comércio (através
de qualquer meio) de artigos para ginástica [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de asfalto, piche e
betume - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de asfalto, piche e betume [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de asfalto, piche e betume - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de asfalto,
piche e betume; comércio (através de qualquer
meio) de bengalas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de bengalas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de bengalas - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de bengalas; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de borracha [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de borracha - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de borracha - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
borracha; comércio (através de qualquer meio) de
botões [artigos de armarinho] - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho] - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de
armarinho] - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de botões [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios
de metal comuns não elétricos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios
de metal comuns não elétricos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios
de metal comuns não elétricos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios
de metal comuns não elétricos; comércio (através de
qualquer meio) de caixas registradoras - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de caixas

registradoras - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de caixas registradoras [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de caixas registradoras; comércio (através de
qualquer meio) de capachos e esteiras - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
capachos e esteiras - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de capachos e esteiras [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de capachos e esteiras; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de carpetes e tapetes; comércio (através de
qualquer meio) de cartas de baralho - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de cartas
de baralho - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de cartas de baralho - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de cartas
de baralho; comércio (através de qualquer meio) de
cera dentária - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de cera dentária - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de cera
dentária - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de cera dentária; comércio (através
de qualquer meio) de chicotes, arreios e artigos de
selaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de chicotes, arreios e artigos de
selaria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de chicotes, arreios e artigos de
selaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de chicotes, arreios e artigos de
selaria; comércio (através de qualquer meio) de
chocadeiras - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de chocadeiras - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de chocadeiras
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de chocadeiras; comércio (através de qualquer
meio) de cofres - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de cofres - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de cofres [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cofres; comércio (através de qualquer
meio) de combustíveis (incluindo a gasolina para
motores) - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de combustíveis (incluindo a gasolina
para motores) - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de combustíveis (incluindo a
gasolina para motores) - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de combustíveis
(incluindo a gasolina para motores); comércio
(através de qualquer meio) de composições
extintoras de fogo - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de composições
extintoras de fogo - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de composições
extintoras de fogo - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de composições
extintoras de fogo; comércio (através de qualquer
meio) de construções metálicas transportáveis [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções metálicas transportáveis [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções metálicas transportáveis [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções metálicas transportáveis;
comércio (através de qualquer meio) de construções
transportáveis não metálicas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de construções
transportáveis não metálicas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de construções
transportáveis não metálicas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de construções
transportáveis não metálicas; comércio (através de
qualquer meio) de cordas e fios - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de cordas e fios
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cordas e fios - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cordas e fios;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
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meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de couro - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de couro - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de couro [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de couro; comércio (através de qualquer meio)
de decorações para árvores de natal - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
decorações para árvores de natal - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de decorações
para árvores de natal - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de decorações para
árvores de natal; comércio (através de qualquer
meio) de dentifrícios - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de dentifrícios [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de dentifrícios - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de dentifrícios; comércio
(através de qualquer meio) de desinfetantes [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de desinfetantes - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de desinfetantes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de desinfetantes; comércio (através de
qualquer meio) de discos acústicos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de discos
acústicos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de discos acústicos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de discos
acústicos; comércio (através de qualquer meio) de
emplastros - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de emplastros - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de emplastros [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de emplastros; comércio (através de qualquer
meio) de engates de máquinas e componentes de
transmissão (exceto para veículos terrestres) [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de engates de máquinas e componentes de
transmissão (exceto para veículos terrestres) [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de engates de máquinas e componentes de
transmissão (exceto para veículos terrestres) [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de engates de máquinas e componentes de
transmissão (exceto para veículos terrestres);
comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores - [informação em]; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores - [assessoria em]; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores; comércio
(através de qualquer meio) de escovas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
escovas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de escovas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de escovas;
comércio (através de qualquer meio) de espelhos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de espelhos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de espelhos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
espelhos; comércio (através de qualquer meio) de
explosivos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de explosivos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de explosivos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de explosivos; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais; comércio (através de
qualquer meio) de fios e fibras para uso têxtil [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de fios e fibras para uso têxtil - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de fios e
fibras para uso têxtil - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fios e fibras para uso
têxtil; comércio (através de qualquer meio) de fitas e
laços - [informação em]; comércio (através de
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qualquer meio) de fitas e laços - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de fitas e laços
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais;
comércio (através de qualquer meio) de fogos de
artifício - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de fogos de artifício - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de fogos
de artifício - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de fogos de artifício; comércio
(através de qualquer meio) de fósforos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
fósforos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de fósforos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de fósforos;
comércio (através de qualquer meio) de fotografias [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fotografias [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias; comércio (através de qualquer
meio) de gelo - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de gelo - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de gelo [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de gelo; comércio (através de qualquer meio)
de goma - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de goma - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de goma - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de goma;
comércio (através de qualquer meio) de graxas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de graxas - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de graxas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de graxas;
comércio (através de qualquer meio) de guardachuvas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de guarda-chuvas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de guardachuvas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de guarda-chuvas; comércio (através
de qualquer meio) de guarda-sóis - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de guarda-sóis
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de guarda-sóis - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de guarda-sóis; comércio
(através de qualquer meio) de guta-percha [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de guta-percha - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de guta-percha [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de guta-percha; comércio (através de qualquer
meio) de imitações de couro - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de imitações de
couro - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de imitações de couro - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos agrícolas não manuais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos agrícolas não manuais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos agrícolas não manuais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos agrícolas não manuais;
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos manuais (propulsão muscular) [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos manuais (propulsão muscular)
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos manuais (propulsão muscular)
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos manuais (propulsão
muscular); comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos - [informação em]; comércio

(através de qualquer meio) de loções para os
cabelos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de loções para os cabelos; comércio (através
de qualquer meio) de lubrificantes - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de lubrificantes
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de lubrificantes - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de lubrificantes; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de malas
e bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas de calcular
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de calcular - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
de calcular - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas de calcular; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas de escrever
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de escrever - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
de escrever - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas de escrever; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas
distribuidoras automáticas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
distribuidoras automáticas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
distribuidoras automáticas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
distribuidoras automáticas; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
para artistas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de materiais para artistas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais para artistas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais
para artistas; comércio (através de qualquer meio)
de material para obturações dentárias - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
material para obturações dentárias - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
material para obturações dentárias - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material
para obturações dentárias; comércio (através de
qualquer meio) de matérias de enchimento [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de matérias de enchimento - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de matérias de
enchimento - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias de enchimento; comércio
(através de qualquer meio) de matérias para
calafetar, vedar e isolar - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de matérias para
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calafetar, vedar e isolar - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de matérias para
calafetar, vedar e isolar - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de matérias para
calafetar, vedar e isolar; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas; comércio (através de qualquer meio)
de matérias plásticas para embalagem - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem; comércio
(através de qualquer meio) de matérias têxteis
fibrosas em bruto - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de matérias têxteis
fibrosas em bruto - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de matérias têxteis
fibrosas em bruto - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de matérias têxteis
fibrosas em bruto; comércio (através de qualquer
meio) de matérias tintoriais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de matérias
tintoriais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias tintoriais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias tintoriais; comércio (através de qualquer
meio) de mecanismos para aparelhos operados com
moedas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de mecanismos para aparelhos
operados com moedas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de mecanismos para
aparelhos operados com moedas; comércio (através
de qualquer meio) de membros, olhos ou dentes
artificiais - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de membros, olhos ou dentes
artificiais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de membros, olhos ou dentes
artificiais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de membros, olhos ou dentes
artificiais; comércio (através de qualquer meio) de
metais comuns e suas ligas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de metais
comuns e suas ligas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de metais comuns e suas
ligas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de metais comuns e suas ligas;
comércio (através de qualquer meio) de metais em
folhas e em pó para pintores, decoradores,
impressores e artistas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de metais em folhas e
em pó para pintores, decoradores, impressores e
artistas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de metais em folhas e em pó para
pintores, decoradores, impressores e artistas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de metais em folhas e em pó para pintores,
decoradores, impressores e artistas; comércio
(através de qualquer meio) de metais preciosos e
suas ligas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de metais preciosos e suas ligas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de metais preciosos e suas ligas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de metais
preciosos e suas ligas; comércio (através de
qualquer meio) de mica - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de mica - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de mica [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de mica; comércio (através de qualquer meio)
de minérios - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de minérios - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de minérios [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de minérios; comércio (através de qualquer
meio) de molduras - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de molduras [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de molduras - [assessoria em]; comércio
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(através de qualquer meio) de molduras; comércio
(através de qualquer meio) de monumentos não
metálicos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de monumentos não metálicos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de monumentos não metálicos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
monumentos não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de motores (exceto os motores para
veículos terrestres) - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de motores (exceto os
motores para veículos terrestres) - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de motores
(exceto os motores para veículos terrestres) [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de motores (exceto os motores para veículos
terrestres); comércio (através de qualquer meio) de
móveis - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de móveis - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de móveis [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de móveis; comércio (através de qualquer
meio) de munições e projéteis - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de munições e
projéteis - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de munições e projéteis - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
munições e projéteis; comércio (através de qualquer
meio) de óleos essenciais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de óleos
essenciais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de óleos essenciais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de óleos
essenciais; comércio (através de qualquer meio) de
óleos industriais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de óleos industriais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de óleos industriais - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de óleos
industriais; comércio (através de qualquer meio) de
palha de aço - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de palha de aço - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de palha
de aço - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de palha de aço; comércio (através
de qualquer meio) de papel e papelão - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de aparelhos de locomoção
por terra, por ar ou por água - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de partes
e componentes de veículos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de pedras preciosas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de pedras
preciosas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de pedras preciosas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de pedras
preciosas; comércio (através de qualquer meio) de
peles de animais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de peles de animais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de peles de animais - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de peles de
animais; comércio (através de qualquer meio) de
pentes e esponjas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de pentes e esponjas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de pentes e esponjas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de pentes e

esponjas; comércio (através de qualquer meio) de
pincéis - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de pincéis - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de pincéis [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de pincéis; comércio (através de qualquer
meio) de preparações farmacêuticas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de preparações farmacêuticas;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para branquear
[lavanderia] - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para branquear
[lavanderia] - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para branquear
[lavanderia] - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para branquear
[lavanderia]; comércio (através de qualquer meio) de
preparações para limpar, polir, desengordurar e
decapar - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
para limpar, polir, desengordurar e decapar [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para temperar e
soldar metais - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de preparações para temperar e
soldar metais - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de preparações para temperar e
soldar metais - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de preparações para temperar e
soldar metais; comércio (através de qualquer meio)
de preparações veterinárias - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
veterinárias - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações veterinárias [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações veterinárias; comércio
(através de qualquer meio) de preservativos contra
oxidação e contra a deterioração da madeira [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de preservativos contra oxidação e contra a
deterioração da madeira - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de preservativos contra
oxidação e contra a deterioração da madeira [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preservativos contra oxidação e contra a
deterioração da madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos abrasivos para limpeza [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos abrasivos para limpeza [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos abrasivos para limpeza [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos abrasivos para limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum [informação em]; comércio (através de qualquer
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meio) de produtos de metal comum - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metal comum; comércio (através de qualquer meio)
de produtos de perfumaria - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria; comércio (através
de qualquer meio) de produtos de serralharia [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de serralharia - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
serralharia - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de serralharia; comércio
(através de qualquer meio) de produtos em matérias
plásticas semiprocessadas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos em
matérias plásticas semiprocessadas - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos em matérias plásticas semiprocessadas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos em matérias plásticas
semiprocessadas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de âmbar - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de âmbar - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de âmbar [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de âmbar; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
barbatana de baleia - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
barbatana de baleia - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
barbatana de baleia - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
barbatana de baleia; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de borracha, guta-percha,
goma, amianto ou mica - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
borracha, guta-percha, goma, amianto ou mica [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de borracha, guta-percha,
goma, amianto ou mica - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
borracha, guta-percha, goma, amianto ou mica;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de cana - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de cana [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de cana - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de cana; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de casco de tartaruga [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de casco de tartaruga [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de casco de tartaruga [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de casco de tartaruga;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de chifre - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de chifre [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de chifre - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de chifre; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de concha - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de concha - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
concha - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de concha;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de cortiça - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de cortiça [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de cortiça - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de cortiça; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de junco - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de junco - [consultoria em]; comércio (através
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de qualquer meio) de produtos feitos de junco [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de junco; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de madeira [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madeira - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madeira; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madrepérola [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madrepérola [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madrepérola [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madrepérola; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
marfim - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de marfim [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de marfim - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de marfim; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de osso - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de osso [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de osso - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de osso; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de papel ou papelão - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
vime - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de vime [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de vime - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de vime; comércio (através de qualquer meio)
de produtos para absorver, molhar e ligar a pó [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos para absorver, molhar e ligar a pó
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos para absorver, molhar e ligar a pó
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos para absorver, molhar e ligar a pó;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de redes - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de redes [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de redes - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de redes - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de redes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de redes - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de redes; comércio (através de
qualquer meio) de redes; comércio (através de
qualquer meio) de rendas e bordados - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de rendas
e bordados - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de rendas e bordados - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de rendas
e bordados; comércio (através de qualquer meio) de
resinas artificiais não processadas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de resinas
artificiais não processadas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de resinas
artificiais não processadas - [assessoria em];

comércio (através de qualquer meio) de resinas
artificiais não processadas; comércio (através de
qualquer meio) de resinas naturais em estado bruto [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de resinas naturais em estado bruto [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de resinas naturais em estado bruto [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de resinas naturais em estado bruto; comércio
(através de qualquer meio) de revestimentos de
assoalhos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de revestimentos de assoalhos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de revestimentos de assoalhos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
revestimentos de assoalhos; comércio (através de
qualquer meio) de roupas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de roupas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sabões - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de sabões [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sabões - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de sabões; comércio
(através de qualquer meio) de sacos e sacolas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de sacos e sacolas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de sementes,
plantas e flores naturais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de sementes, plantas e
flores naturais - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de sementes, plantas e flores
naturais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sementes, plantas e flores
naturais; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias adesivas destinadas à indústria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias adesivas destinadas à
indústria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias adesivas destinadas
à indústria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias adesivas destinadas
à indústria; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias dietéticas para uso medicinal [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias dietéticas para uso medicinal [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias dietéticas para uso medicinal [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias dietéticas para uso medicinal;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
para uso em lavanderia - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias para uso
em lavanderia - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de substâncias para uso em
lavanderia - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias para uso em
lavanderia; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à agricultura, à
horticultura e à silvicultura - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
químicas destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à agricultura, à horticultura e à silvicultura [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias químicas destinadas à
agricultura, à horticultura e à silvicultura; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à fotografia - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à fotografia - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à fotografia - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à fotografia; comércio (através de

860 DIRMA – Despachos em Pedidos

qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à indústria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à indústria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à indústria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à indústria; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas às ciências [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias químicas destinadas às
ciências - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
às ciências - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
às ciências; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias tanantes - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias tanantes [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias tanantes - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
tanantes; comércio (através de qualquer meio) de
tabaco - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de tabaco - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de tabaco [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tabaco; comércio (através de qualquer
meio) de tapeçarias murais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de tapeçarias
murais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tapeçarias murais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
tapeçarias murais; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de tecidos
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos; comércio (através de qualquer
meio) de tendas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de tendas - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de tendas
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tendas; comércio (através de qualquer
meio) de tintas, vernizes, lacas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de tintas,
vernizes, lacas - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tintas, vernizes, lacas; comércio (através de
qualquer meio) de toldos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de toldos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de toldos - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de toldos; comércio (através de
qualquer meio) de tubos flexíveis não metálicos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de tubos flexíveis não metálicos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de tubos
flexíveis não metálicos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de tubos flexíveis não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
tubos metálicos - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de tubos metálicos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de tubos
metálicos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos rígidos não
metálicos para a construção - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de tubos
rígidos não metálicos para a construção [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção; comércio (através de qualquer meio) de
veículos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de veículos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de veículos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de veículos; comércio (através de qualquer
meio) de velas - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de velas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de velas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de velas; comércio (através de qualquer meio)
de velas e pavios para iluminação - [informação em];
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comércio (através de qualquer meio) de velas e
pavios para iluminação - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de velas e pavios para
iluminação - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de velas e pavios para iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de vidro bruto
ou semi-acabado - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de vidro bruto ou semiacabado - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de vidro bruto ou semi-acabado [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de vidro bruto ou semi-acabado; comércio
(através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas; concessionária de
veículos (comércio de veículos) - [informação em];
concessionária de veículos (comércio de veículos) [consultoria em]; concessionária de veículos
(comércio de veículos) - [assessoria em];
concessionária de veículos (comércio de veículos);
corretagem de veículos - [informação em];
corretagem de veículos - [consultoria em];
corretagem de veículos - [assessoria em];
corretagem de veículos; corretor de publicidade
(serviço de -) - [informação em]; corretor de
publicidade (serviço de -) - [consultoria em]; corretor
de publicidade (serviço de -) - [assessoria em];
corretor de publicidade (serviço de -); datilografia [informação em]; datilografia - [consultoria em];
datilografia - [assessoria em]; datilografia; desfile de
moda com fim publicitário - [informação em]; desfile
de moda com fim publicitário - [consultoria em];
desfile de moda com fim publicitário - [assessoria
em]; desfile de moda com fim publicitário;
despachante para agilizar documento - [informação
em]; despachante para agilizar documento [consultoria em]; despachante para agilizar
documento - [assessoria em]; despachante para
agilizar documento; distribuição de brindes [informação em]; distribuição de brindes [consultoria em]; distribuição de brindes - [assessoria
em]; distribuição de brindes; distribuição de utensílio
para diálise [comércio] - [informação em];
distribuição de utensílio para diálise [comércio] [consultoria em]; distribuição de utensílio para diálise
[comércio] - [assessoria em]; distribuição de utensílio
para diálise [comércio]; edição de texto publicitário [informação em]; edição de texto publicitário [consultoria em]; edição de texto publicitário [assessoria em]; edição de texto publicitário;
elaboração de declaração de imposto de renda [informação em]; elaboração de declaração de
imposto de renda - [consultoria em]; elaboração de
declaração de imposto de renda - [assessoria em];
elaboração de declaração de imposto de renda;
emissão de documentos e certidões oficiais [informação em]; emissão de documentos e
certidões oficiais - [consultoria em]; emissão de
documentos e certidões oficiais - [assessoria em];
emissão de documentos e certidões oficiais; estudos
e pareceres pertinentes à macro e microeconomia,
serviços estes prestados com fins de assessoria na
gestão de negócios e operação de uma empresa
comercial - [informação em]; estudos e pareceres
pertinentes à macro e microeconomia, serviços estes
prestados com fins de assessoria na gestão de
negócios e operação de uma empresa comercial [consultoria em]; estudos e pareceres pertinentes à
macro e microeconomia, serviços estes prestados
com fins de assessoria na gestão de negócios e
operação de uma empresa comercial - [assessoria
em]; estudos e pareceres pertinentes à macro e
microeconomia, serviços estes prestados com fins
de assessoria na gestão de negócios e operação de
uma empresa comercial; fotocópia [reprodução de
documentos]
[informação
em];
fotocópia
[reprodução de documentos] - [consultoria em];
fotocópia [reprodução de documentos] - [assessoria
em]; fotocópia [reprodução de documentos];
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising -

[informação em]; franchising (venda e licenciamento
de -), tratando-se de administração de negócios em
franchising - [consultoria em]; franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising - [assessoria em];
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising; gestão
de franquia - [informação em]; gestão de franquia [consultoria em]; gestão de franquia - [assessoria
em]; gestão de franquia; gestão pública/privada [informação
em];
gestão
pública/privada
[consultoria em]; gestão pública/privada - [assessoria
em]; gestão pública/privada; implantação de
programa de controle de qualidade - [informação
em]; implantação de programa de controle de
qualidade - [consultoria em]; implantação de
programa de controle de qualidade - [assessoria
em]; implantação de programa de controle de
qualidade; intermediação na compra e venda de
energia e capacidade elétrica - [informação em];
intermediação na compra e venda de energia e
capacidade elétrica - [consultoria em]; intermediação
na compra e venda de energia e capacidade elétrica
- [assessoria em]; intermediação na compra e venda
de energia e capacidade elétrica; inventário e
gerência de estoque - [informação em]; inventário e
gerência de estoque - [consultoria em]; inventário e
gerência de estoque - [assessoria em]; inventário e
gerência de estoque; levantamento mercadológico [informação em]; levantamento mercadológico [consultoria em]; levantamento mercadológico [assessoria em]; levantamento mercadológico;
licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e
patentes (intermediação de negócios comerciais) [informação em]; licenciamento, compra e venda,
leasing de marcas e patentes (intermediação de
negócios
comerciais)
[consultoria
em];
licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e
patentes (intermediação de negócios comerciais) [assessoria em]; licenciamento, compra e venda,
leasing de marcas e patentes (intermediação de
negócios comerciais); obra artística, agenciamento,
gestão e intermediação - [informação em]; obra
artística, agenciamento, gestão e intermediação [consultoria em]; obra artística, agenciamento,
gestão e intermediação - [assessoria em]; obra
artística, agenciamento, gestão e intermediação;
organização e administração de empresa [informação em]; organização e administração de
empresa - [consultoria em]; organização e
administração de empresa - [assessoria em];
organização e administração de empresa; ouvidoria [informação em]; ouvidoria - [consultoria em];
ouvidoria - [assessoria em]; ouvidoria; perícia
contábil - [informação em]; perícia contábil [consultoria em]; perícia contábil - [assessoria em];
perícia contábil; perícia técnica na área contábil [informação em]; perícia técnica na área contábil [consultoria em]; perícia técnica na área contábil [assessoria em]; perícia técnica na área contábil;
perícia técnica na área de administração [informação em]; perícia técnica na área de
administração - [consultoria em]; perícia técnica na
área de administração - [assessoria em]; perícia
técnica na área de administração; produção de filme
publicitário [ompi] - [informação em]; produção de
filme publicitário [ompi] - [informação em]; produção
de filme publicitário [ompi] - [consultoria em];
produção de filme publicitário [ompi] - [consultoria
em]; produção de filme publicitário [ompi] [assessoria em]; produção de filme publicitário [ompi]
- [assessoria em]; produção de filme publicitário
[ompi]; produção de filme publicitário [ompi];
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade) - [informação em];
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade) - [consultoria em];
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade) - [assessoria em];
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade); promoção de venda para
terceiros [publicidade] - [informação em]; promoção
de venda para terceiros [publicidade] - [consultoria
em]; promoção de venda para terceiros [publicidade]
- [assessoria em]; promoção de venda para terceiros
[publicidade]; psicotécnico; teste, exame e prova

RPI 2207 de 24/04/2013

para seleção de pessoal (recrutamento de pessoal) [informação em]; psicotécnico; teste, exame e prova
para seleção de pessoal (recrutamento de pessoal) [consultoria em]; psicotécnico; teste, exame e prova
para seleção de pessoal (recrutamento de pessoal) [assessoria em]; psicotécnico; teste, exame e prova
para seleção de pessoal (recrutamento de pessoal);
publicidade por qualquer meio - [informação em];
publicidade por qualquer meio - [consultoria em];
publicidade por qualquer meio - [assessoria em];
publicidade por qualquer meio; rastreabilidade de
bovinos (controle de localização/registro de cada
animal) - [informação em]; rastreabilidade de bovinos
(controle de localização/registro de cada animal) [consultoria em]; rastreabilidade de bovinos (controle
de localização/registro de cada animal) - [assessoria
em]; rastreabilidade de bovinos (controle de
localização/registro de cada animal); representação
comercial [ompi] - [informação em]; representação
comercial [ompi] - [consultoria em]; representação
comercial [ompi] - [assessoria em]; representação
comercial [ompi]; representação comercial de
aparelho elétrico, eletrônico e térmico - [informação
em]; representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico - [consultoria em]; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico [assessoria em]; representação comercial de
aparelho elétrico, eletrônico e térmico; serviços de
colocação e recolocação no mercado de trabalho,
prestados a título de assistência social - [informação
em]; serviços de colocação e recolocação no
mercado de trabalho, prestados a título de
assistência social - [consultoria em]; serviços de
colocação e recolocação no mercado de trabalho,
prestados a título de assistência social - [assessoria
em]; serviços de colocação e recolocação no
mercado de trabalho, prestados a título de
assistência social; serviços de compilação e
disponibilização de listas de casamento [informação em]; serviços de compilação e
disponibilização de listas de casamento - [consultoria
em]; serviços de compilação e disponibilização de
listas de casamento - [assessoria em]; serviços de
compilação e disponibilização de listas de
casamento; serviços de promoção de campanhas
publicitárias com vistas à prevenção de doenças, a
título de assistência social - [informação em];
serviços de promoção de campanhas publicitárias
com vistas à prevenção de doenças, a título de
assistência social - [consultoria em]; serviços de
promoção de campanhas publicitárias com vistas à
prevenção de doenças, a título de assistência social
- [assessoria em]; serviços de promoção de
campanhas publicitárias com vistas à prevenção de
doenças, a título de assistência social; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, intermediação comercial para os seus
associados. - [informação em]; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
intermediação comercial para os seus associados. [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [assessoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados.; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de administração de convênios de
benefícios - [informação em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, sistematização de
informações em bancos de dados para a inclusão e
disponibilização de currículos e ofertas de empregos
- [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, sistematização
de informações em bancos de dados para a inclusão
e disponibilização de currículos e ofertas de
empregos - [consultoria em]; serviços prestados por
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entidades de representação de classe, a saber,
sistematização de informações em bancos de dados
para a inclusão e disponibilização de currículos e
ofertas de empregos - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, sistematização de informações em bancos
de dados para a inclusão e disponibilização de
currículos e ofertas de empregos; serviços prestados
por entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios - [informação em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
administração de convênios de benefícios [consultoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, administração de convênios de
benefícios - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios; site para efetuar o
licenciamento eletrônico de veículos - [informação
em]; site para efetuar o licenciamento eletrônico de
veículos - [consultoria em]; site para efetuar o
licenciamento eletrônico de veículos - [assessoria
em]; site para efetuar o licenciamento eletrônico de
veículos;
telemarketing
[informação
em];
telemarketing - [consultoria em]; telemarketing [assessoria
em];
telemarketing;
telepesquisa
[pesquisa de opinião] - [informação em];
telepesquisa [pesquisa de opinião] - [consultoria em];
telepesquisa [pesquisa de opinião] - [assessoria em];
telepesquisa [pesquisa de opinião]; terceirização
[fornecimento de mão-de-obra] - [informação em];
terceirização [fornecimento de mão-de-obra] [consultoria em]; terceirização [fornecimento de mãode-obra]
[assessoria
em];
terceirização
[fornecimento de mão-de-obra];
Procurador: NATAN BARIL
No.905559428 20/11/2012
Tit.GETUPLTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00413008000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Das Pedras esportes de aventura

comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de roupas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de roupas
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de sapatos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: MARIA BRASIL DELOURDES SILVA
No.905559444 20/11/2012
003
Tit.W V DOS SANTOS BARBOSA ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13154978000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENGEOTOP

003

CFE(4) 6.1.2
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes;
Procurador: ALISSON DOS SANTOS MENDES
No.905559436 20/11/2012
003
Tit.MIMI SHOE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA
- EPP (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16904819000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIKKO e MIMI

CFE(4) 1.1.10; 24.15.1; 27.5.1
NCL(10) 42 engenharia; estudos para projetos
técnicos; levantamentos geodésicos; levantamentos
topográficos; pesquisa no campo de proteção
ambiental;
planejamento
urbano;
cartografia
(serviços de -); engenharia agrícola [projeto de -];
engenharia agronômica [projeto de -]; engenharia
florestal [projeto de -]; estudo hidrológico
[levantamento geológico]; geodesia [estudo e
pesquisa]; geologia [estudo e pesquisa]; medição e
análise de solo; perícia técnica na área de
arquitetura; perícia técnica na área de engenharia;
pesquisas agropecuárias; planimetria [levantamento
topográfico]; projeto de engenharia de qualquer
natureza;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905559452 20/11/2012
Tit.DIVINA ZZON LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38540522000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DIVINA ZZON

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [assessoria em];
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CFE(4) 27.5.1; 29.1.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de roupas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de roupas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de tecidos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos;
Procurador: MATUSALÉM MEDEIROS DE ABREU
JÚNIOR
No.905559460 20/11/2012
003
Tit.DIRETA TELECOMUNICACOES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83066118000140
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: Direta comunicação móvel empresarial

CFE(4) 26.7.25; 27.5.17; 29.1.12
NCL(10) 09 aparelho de telecomunicação;
Procurador: FERNANDO RODRIGUES SILVA
No.905559479 20/11/2012
003
Tit.FAZENDA HAMBURGUESA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03826794000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BELL VALEY SINOS
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sapatos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: MARIA BRASIL DELOURDES SILVA
No.905559509 20/11/2012
003
Tit.FAZENDA HAMBURGUESA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03826794000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FAZENDA CHANDON

CFE(4) 6.3.2; 6.6.3; 27.5.1
NCL(10) 32 água de seltz; água de soda; água
gasosa; água gasosa (produtos para fabricar -);
água litinada; água mineral (produtos para fabricar -);
água mineral [bebida]; águas [bebidas]; águas
minerais engarrafadas; bebidas não alcoólicas à
base de fruta; bebidas não-alcoólicas; extratos de
fruta não alcoólicos; fruta (bebidas não alcoólicas à
base de -); fruta (extratos de -), não alcoólicos; fruta
(néctares de -) [não alcoólicos]; frutas (sucos de -);
frutas, verduras e legumes (sucos de -) [bebidas];
limonadas; litinada (água -); minerais (águas -)
engarrafadas; não-alcoólicas (bebidas -); néctares
de fruta [não alcoólicos]; seltz (água de -); suco de
fruta; suco de tomate [bebida]; xaropes para
limonada; água clorada para beber; água
desmineralizada para beber; água potável para
beber; água-de-coco; bebida em xarope; garapa
[bebida]; guaraná [bebida não alcoólica]; refrigerante
[bebida]; substância para fazer bebida não alcoólica;
xarope de fruta; xarope para bebida não alcoólica;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905559495 20/11/2012
003
Tit.MIMI SHOE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA
- EPP (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16904819000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MIMI SHOE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 32 água de seltz; água de soda; água
gasosa; água gasosa (produtos para fabricar -);
água litinada; água mineral (produtos para fabricar -);
água mineral [bebida]; águas [bebidas]; águas
minerais engarrafadas; bebidas não alcoólicas à
base de fruta; bebidas não-alcoólicas; fruta (bebidas
não alcoólicas à base de -); fruta (extratos de -), não
alcoólicos; fruta (néctares de -) [não alcoólicos];
frutas (sucos de -); frutas, verduras e legumes
(sucos de -) [bebidas]; kvass [bebida não alcoólica ];
limonadas; litinada (água -); minerais (águas -)
engarrafadas; não-alcoólicas (bebidas -); seltz (água
de -); smoothies [bebida à base de frutas e
legumes]; suco de fruta; suco de tomate [bebida];
água clorada para beber; água desmineralizada para
beber; água potável para beber; água-de-coco;
garapa [bebida]; guaraná [bebida não alcoólica];
polpa de fruta e de legume para bebida; refrigerante
[bebida]; xarope de fruta; xarope para bebida não
alcoólica;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905559517 20/11/2012
003
Tit.FAZENDA HAMBURGUESA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03826794000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NUTRIELLA ÁGUA MINERAL NATURAL

CFE(4) 8.7.25; 27.5.1
NCL(10) 32 água de seltz; água de soda; água
gasosa; água gasosa (produtos para fabricar -);
água litinada; água mineral (produtos para fabricar -);
água mineral [bebida]; águas [bebidas]; águas
minerais engarrafadas; bebidas não alcoólicas à
base de fruta; bebidas não-alcoólicas; fruta (bebidas
não alcoólicas à base de -); fruta (extratos de -), não
alcoólicos; frutas (sucos de -); frutas, verduras e
legumes (sucos de -) [bebidas]; limonadas; litinada
(água -); minerais (águas -) engarrafadas; seltz
(água de -); suco de fruta; suco de tomate [bebida];
xaropes para limonada; água clorada para beber;
água desmineralizada para beber; água potável para
beber; água-de-coco; garapa [bebida]; guaraná
[bebida não alcoólica]; pó para suco; refrigerante
[bebida]; xarope de fruta; xarope para bebida não
alcoólica;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905559487 20/11/2012
003
Tit.FAZENDA HAMBURGUESA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03826794000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FONTE TAHITI

CFE(4) 27.3.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
roupas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de roupas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de roupas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de

CFE(4) 8.7.25; 27.5.1
NCL(10) 32 água de seltz; água de soda; água
gasosa; água gasosa (produtos para fabricar -);
água litinada; água mineral (produtos para fabricar -);
água mineral [bebida]; águas [bebidas]; águas
minerais engarrafadas; bebidas não alcoólicas à
base de fruta; bebidas não-alcoólicas; extratos de
fruta não alcoólicos; fruta (bebidas não alcoólicas à
base de -); fruta (extratos de -), não alcoólicos; fruta
(néctares de -) [não alcoólicos]; frutas (sucos de -);
frutas, verduras e legumes (sucos de -) [bebidas];
limonadas; litinada (água -); minerais (águas -)
engarrafadas; não-alcoólicas (bebidas -); seltz (água
de -); suco de fruta; suco de tomate [bebida];
xaropes para limonada; água clorada para beber;
água desmineralizada para beber; água potável para
beber; água-de-coco; bebida em xarope; essência
não alcoólica para fabricar bebidas; garapa [bebida];
guaraná [bebida não alcoólica]; polpa de fruta e de
legume
para
bebida;
refrigerante
[bebida];
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substância para fazer bebida não alcoólica; xarope
de fruta; xarope para bebida não alcoólica;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905559525 20/11/2012
003
Tit.YOURIDE FRANQUIAS E LICENCIAMENTO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09132668000167
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 3.5.7
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; antiderrapantes para botas e sapatos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; axilares
(sudários -); babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
biqueiras; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; boné (palas
de -); bonés; borzeguins; botas (antiderrapantes
para -); botas (canos de -); botas (ferragens para -);
botas (viras para -); botas *; botas de esqui; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados (saltos
para-); calçados *; calçados de madeira; calçados
em geral *; calcanheiras para meias; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; chapéus (armações de -);
chapéus [chapelaria]; chapéus de papel [vestuário];
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas]; chuteiras de
futebol (travas para -); ciclistas (vestuário para -);
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; colarinhos
postiços; coletes; coletes; coletes [roupa íntima];
coletes para pesca; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; culotes para bebês; dólmã
[veste militar]; dólmã [veste militar]; dormir
(máscaras para -); enxovais de bebês; escapulários;
espartilhos; esportes (botas para -) *; esportes
(sapatos para -) *; esqui (botas de -); estolas de pele;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); ferragens de metal para
sapatos e botas; forros confeccionados [parte de
vestuário]; futebol (sapatos de -); gabardines
[vestuário]; galochas; galochas; gáspeas para
sapatos; ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); gorros; gravatas; guarda-pós;
impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; mantilhas; máscaras
para dormir; meias; meias; meias (calcanheiras para
-); meias (ligas de -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; mitras [chapéus]; mitras
[chapéus]; orelheiras [vestuário]; palas de boné;
palas para camisas; paletós; palmilhas; papel
(chapéus de -) [vestuário]; parcas; pele (estolas de ); pelerines; peles [vestuário]; peliças; penhoar;
pesca (coletes para -); pescoço (lenços de -);
pijamas; pijamas; plastrom; polainas; polainas;
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polainas; polainas (presilhas para -); ponchos; portamoedas (cintos -) [vestuário]; praia (roupas de -);
presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punhos de camisa; robe; roupa de baixo;
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; saltos de sapatos; saltos para
calçados; sandálias; sapatos (antiderrapantes para ); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas para
-); sapatos (viras para -); sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sarongues; sobretudos [vestuário];
solas para calçados; solidéus [barrete]; sudários
axilares;
suéteres;
sungas;
suspensórios;
suspensórios; sutiãs; ternos; togas; toucas de
banho; toucas de natação; trajes; trajes de banho;
travas para chuteiras de futebol; túnicas; turbantes;
uniformes; vestuário *; vestuário de papel; véus
[vestuário]; viras para botas e sapatos; viseiras;
viseiras; xales; alba [vestimenta de padre]; avental
descartável de uso não profissional; babador não
descartável;
baby-doll;
bandagem
elástica
[vestuário]; batina; beca; bermuda para prática de
esporte; biquíni; blusa militar; boné; bota para
operário; calça para equitação; calçado esportivo;
calçado para uso profissional; calçados para
snowboarding; calção para banho; camisa para
militar; camisola; canga; carapuça [barrete cônico;
gorro]; casaco para operador; casula [vestimenta
sacerdotal que se põe sobre a alva e a estola];
chinelo [vestuário comum]; chuteira; cinta [vestuário
comum]; cinta para menstruação; cobertura
descartável para calçado; coturno; cravo para
chuteira; culote [calça para montaria]; echarpe;
estolas; farda; fardão; fraque; jaleco; lenço de lapela
[parte anterior e superior de um casaco voltada para
fora]; maiô; poncho; quimono [vestuário]; roupa
íntima descartável; solado não ortopédico; spencer;
sutiã para postura sem finalidade terapêutica; tira
(faixa) para a cabeça;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905559533 20/11/2012
Tit.J MARILDE PADILHA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10792766000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOLARFOZ

No.905559568 20/11/2012
Tit.REFRIGERACAO CAPITAL LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92195650000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EOLO

003

003

CFE(4) 1.3.2; 26.4.2-3; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de distribuição de
água; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905559541 20/11/2012
Tit.REFRIGERACAO CAPITAL LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92195650000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EOLO

CFE(4) 26.11.9; 27.5.1
NCL(10) 01 gás (preparações para purificação de -);
gases propulsores para aerossóis; gases protetores
para solda; gases solidificados para uso industrial;
motor (preparações químicas para descarbonização
de -); motores (preparações antifervura para
substâncias refrigerantes de -); motores (substâncias
refrigerantes para -) de veículos; óleo (substâncias
para purificar -); preparações frigoríficas; purificação
(preparações de -); purificação do gás (preparações
para -); gases para refrigeração;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

003

CFE(4) 26.11.9; 27.5.1
NCL(10) 07 aparelhos para soldagem a gás; ar
(condensadores de -); aspirador de pó (acessórios
para -) para disseminação de perfumes e
desinfetantes; aspirador de pó (mangueiras para -);
aspirador de pó (sacos para -); aspiradores de pó;
autolubrificadores (mancais -); bombas (diafragmas
de -); bombas [máquinas]; bombas [partes de
máquinas e motores]; bombas a vácuo [máquinas];
brocas [partes de máquinas]; brocas [peças de
máquinas]; carne (picadores de -) [máquinas];
cárteres para máquinas e motores; compressores
para refrigeradores; correias de ventiladores para
motores; correias para dínamo; correias para
elevadores; correias para máquinas; correias para
motores e máquinas; correias para transportadores;
correias transportadoras; correias transportadoras
[peças de máquinas]; cortadores [máquinas]; curvar
(máquinas para -); descarnar (máquinas para -);
diafragmas de bombas; embutidoras [máquinas de
embutir];
empacotadoras
(máquinas
-);
empacotadoras
[máquina];
empacotamento
(máquinas para -); engrenagens para redução de
velocidade exceto para veículos terrestres;
espremedores de frutas elétricos para uso
doméstico; estatores [partes de máquinas]; facas
[peças de máquinas]; ferramentas (porta- -) [partes
de máquinas]; ferramentas [partes de máquinas];
ferramentas
portáteis, exceto as operadas
manualmente;
ferramentas
mecânicas;
filtrar
(máquinas para -); filtros [partes de máquinas ou
motores]; furadeiras elétricas, manuais; furar
(máquinas para -); lâminas (porta- -) [partes de
máquinas]; lâminas [partes de máquinas]; lavadoras
de alta pressão; lavar (máquinas para -) [roupas];
lavar pratos (máquinas para -); liquidificadores
elétricos para uso doméstico; lonas de freios, exceto
para veículos; lubrificação (bombas para -); maçarico
para solda a gás; maçaricos para corte a gás;
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manuais
(ferramentas
-),
exceto
operadas
mecanicamente; máquinas para sucção de ar;
martelos [partes de máquinas]; martelos elétricos;
molas [peças de máquinas]; moldes [partes de
máquinas]; moldes [partes de máquinas]; motores
propulsores, exceto para veículos terrestres;
ordenhadeiras; ordenhadeiras (ventosas para -);
perfuradoras (máquinas -); picadores de carne
[máquinas]; pintar (máquinas para -); pistolas
elétricas para cola; pistolas para pintar; pistolas para
pintar; rebitagem (máquinas para -); rolamentos;
rotativas (secadoras -); sacos para aspirador de pó;
salsichas (máquinas para fazer -); secadoras
(máquinas -); selar (máquinas para -) [estampilhar];
selar [lacrar] (máquinas para -) de uso industrial;
separadores de vapor/óleo; serras (lâminas para -)
[partes de máquinas]; serras [máquinas]; soldagem
(máquinas elétricas para -); soldar a gás (ferros para
-); torneiras [partes de máquinas ou motores];
transvasar (máquinas para -) [trasfegar; transfundir];
trituradoras (máquinas -); trituradoras/moedoras
(máquinas -); trituradores/moedores elétricos
domésticos; trocadores de calor [peças de
máquinas]; vácuo (bombas a -) [máquinas];
ventiladores para motores e máquinas; ventoinhas
[foles] para compressão, aspiração e transporte de
gases; ventosas para ordenhadeiras; ventosas para
ordenhadeiras; aspirador de pó elétrico, portátil ou
não; aspirador industrial; bomba centrífuga; bomba
de ar comprimido; câmara de pressão utilizada em
lavadoras e máquinas de lavar; compressor [tubo de
-]; compressor para aparelho eletrodoméstico;
compressor para refrigeração de uso doméstico;
compressor para refrigeração de uso industrial;
condensador [ parte de máquina]; condensador de
vapor [industrial]; conexão para máquina industrial;
diafragma [peça de máquina]; eletrobomba utilizada
em lavadoras e máquinas de lavar; lavadora a gás;
lavadora de roupa e de louça; lavadora para uso
industrial; mancal; mangueira e correia peça de
máquina; moedor elétrico de café; moedor elétrico
de carne; moedor industrial; radiador para motores e
máquinas [refrigeração]; rebitadores [máquina para
rebitar], exceto os de propulsão muscular; rebolo
[parte de máquina]; secadora de gás ou vapor
[máquina]; serra de aço [parte de maquina]; válvula
eletromagnética de entrada de água em máquinas
de lavar (se parte de máquina); vaporizador e
nebulizador de vapor e de gotícula para uso
industrial;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905559576 20/11/2012
Tit.REFRIGERACAO CAPITAL LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92195650000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EOLO

003

CFE(4) 26.11.9; 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
informação comercial e aconselhamento a
consumidores;
terceirização
[assistência
empresarial]; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de cozimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de instalações sanitárias; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
produção de vapor; comércio (através de qualquer

meio) de aparelhos de refrigeração; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
ventilação; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos científicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; informação comercial e aconselhamento
a consumidores [ompi]; terceirização [assistência
empresarial] [ompi];
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905559584 20/11/2012
Tit.REFRIGERACAO CAPITAL LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92195650000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EOLO

003

CFE(4) 24.9.3; 27.5.1
NCL(10)
41
divertimento;
entretenimento;
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); estúdios de gravação (serviços
de -); produção de shows; produção musical; shows
(produção de -); banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.11.9; 27.5.1
NCL(10) 11 aquecimento (aparelhos de -);
aquecimento (aparelhos elétricos de -); bombas de
calor; caixas de gelo; calor (trocadores de -) [exceto
partes
de
máquinas];
câmaras
frigoríficas;
congeladores [freezers]; depuradores de gás [partes
de instalações de gás]; evaporadores; filtragem de
água (aparelhos para -); filtros [partes de instalações
domésticas ou industriais]; filtros para arcondicionado; fornos de microonda [aparelhos de
cozinha]; frigoríficos (armários -); frigoríficos
(recipientes -); gelo (aparelhos e máquinas de -);
instalações de ar condicionado; ionização (aparelhos
de -) para tratamento de ar ou água; processamento
de combustíveis e materiais moderadores nucleares
(instalações para -); recipientes frigoríficos;
refrigeração (aparelhos e instalações de -);
refrigeração para fornalhas (recipientes de -);
refrigeradores
(máquinas
e
aparelhos
-);
refrigeradores [geladeiras]; resfriadores (aparelhos -)
de bebidas; resfriamento (aparelhos e instalações
para -); resfriamento (instalações de -) para água;
resfriamento (instalações de -) para líquidos;
resfriamento de leite (instalações para -); secadoras
de roupa, elétricas; secadores de ar; serpentinas
[partes de instalações de destilação, aquecimento ou
resfriamento]; tanques de expansão para instalações
de aquecimento central [calefação]; válvulas
reguladoras de nível em reservatórios; veículos
(aparelhos de ar-condicionado para -); veículos
(degeladores para -); ventilação [ar-condicionado]
(instalações e aparelhos de -); ventilação [arcondicionado] para veículos (instalações e aparelhos
de -); ventiladores [ar-condicionado]; ventiladores
[peças de instalações de ar-condicionado];
ventiladores elétricos de uso pessoal; aparelho para
fazer gelo de uso doméstico; ar condicionado e
umidificador de ar central de uso industrial; balcão
frigorífico de uso doméstico; balcão frigorífico de uso
industrial; condensador de gás, exceto peça de
máquina; fabricador de gelo para uso industrial e
comercial; freezer de uso doméstico; geladeira;
geladeira a gás; geladeira industrial e comercial;
máquina e equipamento para aquecimento; máquina
e equipamento para ventilação; recipiente frigorífico
não elétrico de uso doméstico; resfriador; secadora
elétrica de uso doméstico; sorveteira elétrica de uso
doméstico;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905559592 20/11/2012
Tit.JOSÉ AURÉLIO JÚNIOR ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11846747000181

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REI DA FARRA

003

No.905559606 20/11/2012
Tit.K K DE VASCONCELOS OLIVEIRA - ME
(BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10950379000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIGGO SISTEMAS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de software de computador;
atualização de software de computador; computador
(duplicação de programas de -); consultoria em
design e desenvolvimento de hardware de
computador; criação e manutenção de web sites
para terceiros; criação em artes gráficas (serviços de
-); duplicação de programas de computador;
elaboração [concepção] de software de computador;
hardware de computador (consultoria em -);
instalação de software de computador; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros; manutenção
de software de computador; software de computador
(aluguel de -); software de computador (atualização
de -); software de computador (elaboração
[concepção] de-);
software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -); assessoria, consultoria e
informação em software; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; assistência técnica em software;
automação industrial [desenvolvimento, instalação e
manutenção de sistemas]; composição gráfica
[criação em arte gráfica]; computação gráfica
[serviços de informática]; criação de homepage;
criação de software de computação gráfica; design
de homepage; perícia técnica na área de
computação e informática; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados;
Procurador: LUIZ RODRIGUES SILVA
No.905559614 20/11/2012
Tit.REFRIGERACAO CAPITAL LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92195650000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EOLO

003
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gestão comercial]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de controle
(inspeção); comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; fornecimento de
mão-de-obra [terceirização];
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905559630 20/11/2012
Tit.CHURRASQUEIRAS JMS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10944991000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JMS
CFE(4) 26.11.9; 27.5.1
NCL(10) 09 amperímetros; anemômetros; balanças;
balanças de precisão; capacetes para proteção;
capacidade
(medidores
de
-);
capacitores
[condensadores elétricos]; capilares (tubos -); cobre
(fios de -) isolados; condensadores elétricos
[capacitores];
condutores
elétricos;
condutos
elétricos (material para -) [fios, cabos]; conectores
[eletricidade]; conexões elétricas; controle (aparelhos
elétricos para -); controle remoto (aparelho para -);
detectores; disjuntores; distância (aparelhos para
medir -); distância (aparelhos para registro de -);
distribuição (consoles de -) [eletricidade]; dutos
[eletricidade]; filtros para máscaras respiratórias; fios
(conectores de -) [eletricidade]; fios elétricos; gás
(aparelhos para análise de -); higrômetros; luvas
para proteção contra acidentes; manômetros;
medição (instrumentos para -); medidores;
medidores; medidores (aparelhos elétricos -);
medidores
[contadores];
micrômetros;
nível
[instrumento para determinar a horizontalidade de
um plano]; nivelamento (instrumentos para -);
ohmímetros; precisão (aparelhos medidores de -);
pressão (indicadores de -); pressão (medidores de -);
pressão (medidores de -); quadros de distribuição
[eletricidade]; réguas [instrumentos de medida];
réguas de cálculo; resistências elétricas; temperatura
(indicadores de -); termômetros, exceto para uso
médico; termostatos; termostatos para veículos;
teste (aparelhos para -) exceto para uso medicinal;
transformadores
[eletricidade];
vacuômetros;
veículos (dispositivos de navegação para -)
[computador de bordo]; velocidade (indicadores de ); viseiras antiofuscantes; voltímetros; aparelho e
unidade de controle eletrônico para processamento,
avaliação e medição de sinal gerado por sensor;
aparelho ou instrumento de aferição; aparelho ou
instrumento de pesagem; condensador elétrico
[capacitor]; luva térmica [proteção e segurança];
óculo para soldador; timer [dispositivo que liga ou
desliga automaticamente qualquer equipamento, em
momento predeterminado]; válvula eletromagnética
de entrada de água em máquinas de lavar (tipo
interruptor eletromagnético); viseira de proteção;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905559622 20/11/2012
Tit.IVAN DOS SANTOS BARBOSA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04290727913
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNYSEG ALARMES MONITORADOS

003

003

CFE(4) 3.7.1; 27.5.1
NCL(10) 11 acessórios moldados para fornalhas;
acessórios moldados para fornos; acetileno (chamas
de -); acetileno (geradores de -); acetileno
(queimadores de -); aquecedoras (placas -);
aquecedores (elementos -); armações metálicas
para fornos; assadeiras; assar (grelhas para -);
barras de fornalha; barras de grelha; barro refratário
(acessórios para forno de -); churrasqueiras;
cozinhar (grelhas para -); espetos giratórios para
assar; espetos para assar; exaustores para cozinha;
fogareiros; fogões [aparelhos de aquecimento];
fogões de cozinha; fornalha (barras de -); fornalhas
(acessórios moldados para -); fornalhas (aparelhos
de carregamento para -); fornalhas (resfriadores para
-); fornalhas [lareiras]; fornalhas de cozinha [fogões];
fornalhas, exceto para uso em laboratório; fornos
(acessórios moldados para -); fornos (armações
metálicas para -); fornos (suportes para -); fornos
[cozedores]; grelhas para cozinhar; aquecedor
industrial;
assador
comercial
e
industrial;
churrasqueiras elétrica e não elétricas; exaustor
elétrico de uso doméstico; fogão a gás; fogão
elétrico; fogareiro elétrico; forno a gás; forno de
aquecimento para reativação de carvão; forno
doméstico elétrico; forno e fornalha industrial;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905559649 20/11/2012
Tit.IVAN DOS SANTOS BARBOSA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04290727913
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNYSEG ALARMES MONITORADOS

instalação e reparo de alarmes de incêndio [informação em]; instalação e reparo de alarmes de
incêndio - [consultoria em]; instalação e reparo de
alarmes de incêndio - [assessoria em]; instalação e
reparo de alarmes de incêndio; instalação e reparo
de aparelhos elétricos - [informação em]; instalação
e reparo de aparelhos elétricos - [consultoria em];
instalação e reparo de aparelhos elétricos [assessoria em]; instalação e reparo de aparelhos
elétricos; instalação e conserto de rádiocomunicação - [informação em]; instalação e
conserto de rádio-comunicação - [consultoria em];
instalação e conserto de rádio-comunicação [assessoria em]; instalação e conserto de rádiocomunicação;
manutenção
de
equipamentos
elétricos - [informação em]; manutenção de
equipamentos
elétricos
[consultoria
em];
manutenção de equipamentos elétricos - [assessoria
em]; manutenção de equipamentos elétricos;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905559657 20/11/2012
003
Tit.C F CASTELO FORTE COMUNICAÇÃO VISUAL
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11615245000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASTELO FORTE COMUNICAÇÃO
VISUAL

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 propaganda; publicidade;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905559665 20/11/2012
003
Tit.DELIRIOS CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07247628000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DELÍRIO PINK

003

CFE(4) 2.9.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 40 confecção de roupas; confecção de
artigo do vestuário sob encomenda;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 3.7.1; 24.1.3; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em

CFE(4) 3.7.1; 24.1.3; 27.5.1
NCL(10) 37 fechaduras de segurança (reparo de -) [informação em]; fechaduras de segurança (reparo
de -) - [consultoria em]; fechaduras de segurança
(reparo de -) - [assessoria em]; fechaduras de
segurança (reparo de -); instalação e reparo de
alarme antifurto - [informação em]; instalação e
reparo de alarme antifurto - [consultoria em];
instalação e reparo de alarme antifurto - [assessoria
em]; instalação e reparo de alarme antifurto;

No.905559673 20/11/2012
003
Tit.RESTAURANTE NAKKA LTDA. EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17080332000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NAKKA JAPANESE CUISINE
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Procurador: LUIZ RODRIGUES SILVA

Marca: ALÔÔ CADEIRA

No.905560035 20/11/2012
003
Tit.FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00493916000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Projeto Novo Olhar - Sistel mais perto de
você

CFE(4) 8.7.25
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905559681 20/11/2012
003
Tit.CLÍNICA DERMATOLÓGICA ARBACHE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57534976000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Hydrafacial

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica; centro médico [informação em]; centro médico - [consultoria em];
centro médico - [assessoria em]; centro médico;
plástica (cirurgia -); assessoria, consultoria e
informação em estética capilar; assessoria,
consultoria e informação em estética pessoal
[tratamento de pele e cabelo]; assessoria,
consultoria e informação médica; assessoria,
consultoria e informação sobre beleza; assessoria,
consultoria e informação sobre cuidados médicos;
consultas médicas [serviços médicos] - [informação
em]; consultas médicas [serviços médicos] [consultoria em]; consultas médicas [serviços
médicos] - [assessoria em]; consultas médicas
[serviços médicos]; estética [tratamento da pele e
cabelo]; estética facial e corporal;
Procurador: SOCIEDADE CIVIL BRAXIL LTDA
No.905559690 20/11/2012
Tit.CACILDO RODRIGUES SILVA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83082271120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ETI-USE

003

CFE(4) 12.1.10; 27.5.1
NCL(10) 41 aluguel de utensílios para festas
[aparelhos e decorações];
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905559819 20/11/2012
003
Tit.VALNEI FERREIRA CARVALHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20662610504
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WALNEY CARVALHO O GVR
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
composição musical (serviços de -); entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação
de
-);
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de shows;
produção musical; shows (produção de -);
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer]; banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
No.905560019 20/11/2012
Tit.C COELHO & CIA LTDA ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13495998000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REVISTA CIRCUITO CHIC

003

CFE(4) 26.4.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 16 circulares; periódicos; publicações
impressas; revistas [periódicos];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905560027 20/11/2012
Tit.JOAQUIM SANTIAGO FILHO (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09119058000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ÓTICA BRILHANTE

003

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 25 bermudas; calças; camisas; camisetas;
saias; vestuário *;
Procurador: PAULO CICERO DA SILVA SANTOS
No.905559703 20/11/2012
Tit.SHELLYN HILGEMBERG SANTOS
05934122908 (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13059832000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria;

CFE(4) 2.7.25
NCL(10) 36 fundos de pensão [aposentadoria];
administração de convênio médico-hospitalar;
assessoria, consultoria e informação sobre seguros
de saúde; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, gestão de planos
de saúde para os seus associados;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905560043 20/11/2012
003
Tit.GREMIO RECREATIVO, ESPORTIVO,
CULTURAL E SOCIAL ''TORCIDA FIEL MACABRA''
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05370725000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TORCIDA FIEL MACABRA
NCL(10) 41 agenciamento de ingressos (serviços
de-); apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
competições
desportivas (organização de -); conferências
(organização e apresentação de -) - [informação em];
conferências (organização e apresentação de -);
divertimento - [informação em]; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [informação em]; festas (planejamento de -);
fotografia - [informação em]; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização de competições desportivas; shows
(produção de -) - [informação em];
Procurador: CARLOS ALBERTO MARTINS JUNIOR
No.905560051 20/11/2012
003
Tit.POTENCIA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA
ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10886205000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POTÊNCIA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção [informação em]; aluguel de equipamento de
construção - [consultoria em]; aluguel de
equipamento de construção - [assessoria em];
aluguel de equipamento de construção; construção *
- [informação em]; construção * - [consultoria em];
construção * - [assessoria em]; construção *;
construção de fábricas - [informação em]; construção
de fábricas - [consultoria em]; construção de fábricas
- [assessoria em]; construção de fábricas; consultoria
na área de construção civil - [informação em];
consultoria na área de construção civil - [consultoria
em]; consultoria na área de construção civil [assessoria em]; consultoria na área de construção
civil; equipamento de construção (aluguel de -) [informação em]; equipamento de construção
(aluguel de -) - [consultoria em]; equipamento de
construção (aluguel de -) - [assessoria em];
equipamento de construção (aluguel de -);
informação sobre construção - [informação em];
informação sobre construção - [consultoria em];
informação sobre construção - [assessoria em];
informação sobre construção; supervisão de
trabalhos de construção civil - [informação em];
supervisão de trabalhos de construção civil -
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[consultoria em]; supervisão de trabalhos de
construção civil - [assessoria em]; supervisão de
trabalhos de construção civil; assessoria, consultoria
e informação em aluguel de equipamentos para
construção
[informação
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
aluguel
de
equipamentos para construção - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos para construção - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos
para
construção;
assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em supervisão de construção [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
supervisão
de
construção;
assessoria, consultoria e informações sobre
montagem/construção de estrutura predial [informação em]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção de estrutura predial [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; construção de fábrica - [informação
em]; construção de fábrica - [consultoria em];
construção de fábrica - [assessoria em]; construção
de fábrica; construção e reparação de obra civil [informação em]; construção e reparação de obra
civil - [consultoria em]; construção e reparação de
obra civil - [assessoria em]; construção e reparação
de obra civil; construção e reparação em colocação
de alvenaria - [informação em]; construção e
reparação em colocação de alvenaria - [consultoria
em]; construção e reparação em colocação de
alvenaria - [assessoria em]; construção e reparação
em colocação de alvenaria; construção e reparação
em colocação de calha - [informação em];
construção e reparação em colocação de calha [consultoria em]; construção e reparação em
colocação de calha - [assessoria em]; construção e
reparação em colocação de calha; construção e
reparação em colocação de esquadria - [informação
em]; construção e reparação em colocação de
esquadria - [consultoria em]; construção e reparação
em colocação de esquadria - [assessoria em];
construção e reparação em colocação de esquadria;
ferramentaria manual [reparação, montagem e
construção] - [informação em]; ferramentaria manual
[reparação, montagem e construção] - [consultoria
em]; ferramentaria manual [reparação, montagem e
construção] - [assessoria em]; ferramentaria manual
[reparação, montagem e construção]; reconstrução
de construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício,
ou parte dele, que se reconstruiu ou reformou] [informação em]; reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou] - [consultoria em];
reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou] - [assessoria em]; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou]; serviços
de
sinalização
[instalação,
manutenção
e
construção] - [informação em]; serviços de
sinalização [instalação, manutenção e construção] [consultoria em]; serviços de sinalização [instalação,
manutenção e construção] - [assessoria em];
serviços de sinalização [instalação, manutenção e
construção];
Procurador: LEONARDO WASCHECK FORTINI
No.905560060 20/11/2012
011
Tit.PAMELA CRISTINA SANTOS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14480039000168
*REAPRESENTE A IMAGEM DA MARCA
CONTENDO APENAS OS ELEMENTOS
NOMINATIVOS QUE DESEJA REGISTRAR COMO
MARCA. PESOS, MEDIDAS, ENDEREÇOS,
TELEFONES E ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
APENAS DEVERÃO CONSTAR SE O
REQUERENTE OS DESEJAR REGISTRAR COMO
MARCA E PARA TANTO DEVERÃO SER
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DECLARADOS NO CAMPO "ELEMENTO
NOMINATIVO DA MARCA MISTA". OBSERVADAS
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO
MANUAL DO USUÁRIO, DESTACA-SE QUE O
ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO NO ATO
DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905560078 20/11/2012
003
Tit.CIMED HPC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EPP. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25859018000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITALICE
NCL(10) 03 abrasiva (tela -) [tecido]; abrasivo (papel
-); abrasivos *; adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético;
adesivos
para
enfeitar
unhas;
adstringentes para uso cosmético; afiar (produtos
para -); agentes de secagem para máquinas de lavar
pratos; água de cheiro; água de colônia; água de
colônia; água de javel [água sanitária] [hipoclorito de
potássio]; água de lavanda; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético; água
sanitária [água de javel] [hipoclorito de potássio];
álcali volátil [amoníaco] [detergente]; alfaiates (cera
para -); algodão para fins cosméticos (hastes com
pontas de -); algodão para uso cosmético; alisar
(produtos para -) [engomar]; almíscar [perfumaria];
alvejantes (produtos -) [lavagem]; amaciantes de
tecidos [lavanderia]; amaciar (pedras para -); âmbar
[perfume]; amêndoas (óleo de -); amêndoas
(sabonete de -); amoníaco [álcali volátil] [detergente];
anil para lavanderia; animais de estimação (xampus
para -); anti-derrapante (cera -) para pisos; antiderrapantes (líquidos -) para pisos; antiestáticos
(produtos -) para uso doméstico; antiferrugem
(produtos -); anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal;
antitranspirante
(sabonete
-);
antitranspirante (sabonete -); antitranspirantes
[produtos de toalete]; ar comprimido em lata para
fins de limpeza; aromáticos [óleos essenciais];
assoalhos (cera para -); avivar cores (produtos
químicos de uso doméstico para -) [lavanderia];
badiana (essência de -) [anis estrelado]; bálsamo,
exceto para uso medicinal; banhos (preparações
cosméticas para -); barba (tinturas para -); barbear
(produtos para -); batons para os lábios; bebidas
(flavorizantes para -) [óleos essenciais]; bebidas
(flavorizantes para -) [óleos essenciais]; beleza
(máscaras de -); beleza (máscaras de -); bergamota
(óleo de -); bigode (cera para -); bigode (cera para -);
bolos (flavorizantes para -) [óleos essenciais]; botas
(creme para engraxar -); botas (creme para polir -);
branquear (sais para -); branquear (soda para -)
[soda cáustica]; brilhar (produtos para fazer -) [polir];
brilho (produtos para dar -) [lavanderia]; brilho para
os
lábios;
bronzear
(preparações
para-)
[cosméticos]; cabelos (preparações para ondular -);
cabelos (tinturas para os -); cabelos postiços
(substâncias adesivas para fixar -); canos de esgoto
(produtos para a limpeza de -); carbonetos metálicos
[abrasivos]; casca de quilaia para lavagem; cedro
(óleos essenciais de -); cera anti-derrapante para
pisos; cera para alfaiates; cera para assoalho; cera
para assoalhos; cera para assoalhos (removedores
de -) [produtos para decapagem]; cera para
assoalhos e móveis; cera para bigode; cera para
couro; cera para depilação; cera para lavanderia;
cera para polir; cera para sapateiros; cera para
sapateiros; cílios (produtos cosméticos para os-);
cílios postiços; cílios postiços (substâncias adesivas
para fixar -); cinza vulcânica para limpeza;
clareamento de couro (produtos para -); clarear
(cremes para -) a pele; colorantes para toalete;
conservantes para couro [polir]; corantes para
lavanderia; corantes para lavanderia; coríndon
[abrasivo]; cosméticos; cosméticos (estojos de -);
cosméticos (estojos de); cosméticos para animais;
cosméticos para os cílios; couro (conservantes para
-) [produtos para polir]; couro (cremes para -); couro
(produtos para clarear -); cremes cosméticos;
cremes para clarear pele; cremes para couro;
cremes para polir; cristais de soda para a limpeza;
decalques decorativos para uso cosmético;

decapagem (soluções para -); defumação (produtos
para -) [perfumaria]; dental (géis para clareamento -);
dentifrícios; depilatórios (produtos -); descolorantes
(produtos
-);
descolorantes
(produtos
-);
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desengordurar (produtos para -), exceto os utilizados
durante o processo de fabricação; desentupir
(produtos para -) canos de esgoto; desinfetante
(sabão -); desodorante (sabonete -); desodorantes
[perfumaria]; desodorizante para animais de
estimação; detergentes exceto os utilizados durante
processo de fabricação e para uso médico;
diamantina [abrasivo]; emagrecimento (preparações
cosméticas para -); enxaguar a roupa (produtos para
-) [lavanderia]; esmalte para as unhas; esmalte para
unhas; esmeril; esmeril (papel de -); esmeril (tela de
-); essenciais (óleos -); essências etéreas; etéreas
(essências -); extratos de flores [perfumaria]; filtros
solares;
flavorizantes
para
bebidas
[óleos
essenciais]; flavorizantes para bolos [óleos
essenciais]; flores (extratos de -) [perfumaria]; folhas
das plantas (produtos para dar brilho às -);
fragrâncias (mistura de -); gaulteria (óleo de -)
[perfumaria]; géis de massagem, exceto para uso
medicinal; géis para clareamento dental; geléia de
petróleo para uso cosmético; geraniol; giz (branco de
-); giz para limpeza; goma de amido [lavanderia];
goma de amido para brilho [lavanderia]; gorduras
para uso cosmético; hálito (pulverizadores para
perfumar -); hastes com pontas de algodão para fins
cosméticos; incenso; incenso (varetas de - ); ionona
[perfumaria]; jasmim (óleo de -); lacas (produtos para
remover -); lápis de sobrancelhas; lápis para uso
cosmético; laquê para cabelos; lavagem a seco
(produtos para -); lavanderia (anil para -); lavanderia
(cera para -); lavanderia (goma de amido para -);
lavanderia (produtos para -); lavanderia (produtos
para -); leite de amêndoas para uso cosmético; leites
de limpeza para toalete; lenços impregnados com
loções cosméticas; limão (óleos essenciais de -);
limpeza (giz para -); limpeza (leite de -) para toalete;
limpeza de canos de esgoto (produtos para -);
limpeza de pára-brisa (líquidos para -); limpeza de
próteses dentárias (produtos para -); líquidos antiderrapantes para pisos; lixa de papel [lixa de vidro];
lixívia de soda; loções capilares; loções cosméticas
(lenços impregnados com -); loções para uso
cosmético; loções pós-barba; madeira aromática;
maquiagem (pó para -); maquiagem (produtos para ); maquiagem (produtos para remover -); maquiagem
para o rosto; menta (essência de -) [óleo essencial];
menta para perfumaria; navalha (pastas para afiar -);
neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; óleo de lavanda; óleo de terebintina para
desengordurar; óleos essenciais; óleos essenciais
de limão; óleos para limpeza; óleos para perfumes e
essências; óleos para toalete; óleos para uso
cosmético; ondular os cabelos (preparações para -);
panos impregnados com detergente para limpeza;
papel de parede (produtos para limpeza de -); papel
de vidro [lixa de vidro]; papel para polir; pára-brisa
(líquidos para limpeza de -); pastas para afiar
navalha; pedra de barbear [adstrigente]; pedrapomes;
pedras
de
alúmen
[pedras-ume]
[adstrigente]; pedras de polir; pele (cremes para
clarear a -); pele (produtos cosméticos para cuidados
da -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
perfumes de flores (bases para -); permanentes nos
cabelos (produtos neutralizadores para -); pés
(sabonetes antitranspirantes para os -); petróleo
(geléia de -) para uso cosmético; piperonal
[heliotropina]; pisos (cera anti-derrapante para -);
pisos (líquidos anti-derrapantes para -); plantas
(produtos para dar brilho às folhas das -); pó para
maquiagem; polimento de próteses dentárias
(produtos para -); polir (cera para -); polir (produtos
para -); polir (vermelho para -) [jóias]; polir jóias
(vermelho para -); pomadas para uso cosmético;
postiças (unhas -); postiços (cílios -); preparações
cosméticas para emagrecimento; preparações de
aloe vera para uso cosmético; preparações de
babosa para uso cosmético; preparações de banho
para higiene íntima ou para uso desodorante
[produtos de higiene pessoal]; preparações para
perfumar ambientes; preparações para proteção
solar; produtos depilatórios; produtos para afiar;
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produtos para alvejar roupa; produtos para dar brilho
[lavanderia]; produtos para dar brilho às folhas das
plantas; produtos para enxaguar a roupa
[lavanderia]; produtos para limpeza; produtos para
polimento; produtos para remover a pintura; produtos
químicos de uso doméstico para avivar cores
[lavanderia]; próteses dentárias (preparações para
limpeza de -); próteses dentárias (produtos para
polimento de -); pulverizadores para perfumar hálito;
quilaia (casca de -) para lavagem; químicos
(produtos -) de uso doméstico para avivar cores
[lavanderia]; removedores de cera para assoalhos
[produtos para decapagem]; rosa (óleo de -); roupa
(sachês para perfumar -); sabão desinfetante;
sabões; sabões de avivamento de cores [têxtil];
sabonete antitranspirante para os pés; sabonete
desodorante; sabonete medicinal; sabonete para
barbear; sabonetes; sabonetes; sachês para
perfumar roupa; safrol; sais de banho, exceto para
uso medicinal; sapateiros (cera para -); sapato
(creme para -); sapato (graxa para -); sapato (polidor
para -); shampoo a seco; silício (carboneto de -)
[abrasivo]; sobrancelhas (cosméticos para as -);
sobrancelhas (lápis de -); soda para branquear [soda
cáustica]; talco para toalete; tártaro (produto para a
remoção do -) para uso doméstico; tecido de vidro
[abrasivo]; tecidos (amaciantes de -) [lavanderia];
tela
[tecido]
abrasiva;
terebintina
para
desengordurar; terpenos [óleos essenciais]; tinturas
cosméticas; tinturas para os cabelos; tira-manchas;
tiras refrescantes para o hálito; toalete (produtos de); trípole (pedra -) para polimento; unhas (esmalte
para -); unhas (produtos para o cuidado das -);
unhas postiças; varetas de incenso; vermelho para
polir jóias; vernizes (produtos para remover -); volátil
(álcali -) [amôníaco] [detergente]; vulcânica (cinza -)
para limpeza; xampus; xampus para animais de
estimação; abrasivo [tecido]; acetona (removedor de
esmalte de unhas); acetona para uso pessoal;
adesivo para limpar roupa; aglutinante [material de
limpeza]; água dentifrícia; água depilatória; água
para tirar mancha; água-de-toalete; aguarrás; álcool
em gel (para uso em limpeza doméstica); alga
[cosmético]; algodão para a higiene pessoal; animal
[produto para higiene sem aplicação terapêutica];
antiferrugem [produto de limpeza]; antiperspirante
[desodorante]; argila para estética; artigo antitártaro
para uso animal, exceto medicamento; banho de
espuma (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; banho de imersão de uso animal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
banho de imersão de uso pessoal (preparações para
- ), exceto para uso medicinal; caixa para pó de arroz
[estojo cosmético]; cera em líquido ou em pasta,
inclusive para carroceria de veículo; cera para
lustrar; cera para polimento, brilho e conservação de
carroceria de veículo; cola para unha artificial;
composto fluorado para higiene bucal; condicionador
[cosmético]; condicionador para uso em animal;
corante para lixívia; creme desengraxante para
limpeza de mãos; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; cristal para banho
de uso pessoal; dentifrício e composto fluorado
usado na higiene bucal de animal; erva para banho;
erva para defumador e incenso; esmeril para
limpeza; estojo cosmético; estojo de cosméticos de
brinquedo (com cosméticos reais); líquido, creme e
pó para limpeza do dente; lixa para limpeza; lustramóvel; matéria prima para indústria cosmética;
odorizadores de uso pessoal; papel impregnado de
substância para higiene pessoal; pastilhas e gomas
de mascar para fins cosméticos; preparação
cosmética para redução da gordura localizada;
preparado antiembaçante para limpeza; produto
antiderrapante e antideslizante para pisos; produto
de higiene pessoal à base de própole; produto
desodorizante de ambiente, em líquido, em pó, em
sachê, em spray; produto para limpeza e hidratação
da pele não medicamentoso; removedor de
cosmético; sabão para animal de estimação;
saponáceo; substância abrasiva para limpeza;
substância química para desengraxar de uso
doméstico; talco para a higiene animal; xampu para
animal sem finalidade terapêutica;
Procurador: HUMBERTO CAVALCANTE
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No.905560086 20/11/2012
011
Tit.SUL CAFÉ TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94396272000104
*A IMAGEM DA MARCA NÃO DEVE CONTER
SÍMBOLOS COMO (r) (MARCA REGISTRADA), TM
OU SIMILAR. REENVIE UMA NOVA IMAGEM,
OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO MANUAL DO USUÁRIO.
DESTACA-SE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO
REQUERIDO NO ATO DO DEPÓSITO NÃO
PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES.
Procurador: ANDRÉ TISCHLER ELLWANGER DE
ARAUJO
No.905560094 20/11/2012
003
Tit.CIMED HPC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EPP. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25859018000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITALICE
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; amido para uso dietético ou farmacêutico;
bebidas dietéticas adaptadas para uso medicinal;
caseína (suplemento alimentar de -); dietéticas
(substâncias -) adaptadas para uso medicinal;
dietéticos (alimentos -) adaptados para uso
medicinal; enzimas (suplemento alimentar de -);
geléia real (suplemento alimentar de -); germe de
trigo (suplemento alimentar de -); glicose
(suplemento alimentar de-); lecitina (suplemento
alimentar de-); levedura [complemento alimentar];
linhaça (suplemento alimentar de -); nutricionais
(complementos -); óleo de linhaça (suplemento
alimentar de -); pólen (suplemento alimentar de -);
própolis (suplemento alimentar de -); proteína
(suplemento alimentar de -); subprodutos do
processamento de grãos de cereais para fins
dietéticos ou medicinais; suplementos alimentares
minerais; vitaminas (preparações para -); barra
dietética para suplementação nutricional, para fins
medicinais; complemento/ suplemento
alimentar
para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em barra para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: HUMBERTO CAVALCANTE
No.905560108 20/11/2012
011
Tit.PADARIA E ARMAZEM 07 DE SETEMBRO
LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02064389000164
*REAPRESENTE A IMAGEM DA MARCA
CONTENDO APENAS OS ELEMENTOS
NOMINATIVOS QUE DESEJA REGISTRAR COMO
MARCA. PESOS, MEDIDAS, ENDEREÇOS,
TELEFONES E ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
APENAS DEVERÃO CONSTAR SE O
REQUERENTE OS DESEJAR REGISTRAR COMO
MARCA E PARA TANTO DEVERÃO SER
DECLARADOS NO CAMPO "ELEMENTO
NOMINATIVO DA MARCA MISTA". OBSERVADAS
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO
MANUAL DO USUÁRIO, DESTACA-SE QUE O
ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO NO ATO
DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905560116 20/11/2012
003
Tit.CIMED HPC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EPP. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25859018000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITALICE
NCL(10) 29 cápsula de cartilagem de tubarão para
complemento alimentar; complemento/ suplemento
alimentar à base de frutas [não medicinal];
preparados,
complementos
e
suplementos

alimentares à base de albumina; preparados,
complementos e suplementos alimentares à base de
proteína;
Procurador: HUMBERTO CAVALCANTE
No.905560124 20/11/2012
003
Tit.LATICÍNIO GUARARAPES LTDA (EPP) (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01405269000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Chocoisis

CFE(4) 1.3.2; 27.5.1
NCL(10) 30 bebidas à base de cacau; bebidas à
base de chocolate; cacau (bebidas à base de -);
cacau (bebidas de -) com leite; cacau (produtos de ); chocolate (bebidas à base de -); chocolate
(bebidas de -) com leite; gelados comestíveis;
Procurador: ESCOBAR ADVOCACIA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO
EMPRESARIAL
No.905560132 20/11/2012
Tit.VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15772746000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Versa

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 locação de automóveis;
Procurador: CLÉLIO GOMES DOS SANTOS
JÚNIOR
No.905560140 20/11/2012
011
Tit.PADARIA E ARMAZEM 07 DE SETEMBRO
LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02064389000164
*REAPRESENTE A IMAGEM DA MARCA
CONTENDO APENAS OS ELEMENTOS
NOMINATIVOS QUE DESEJA REGISTRAR COMO
MARCA. PESOS, MEDIDAS, ENDEREÇOS,
TELEFONES E ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
APENAS DEVERÃO CONSTAR SE O
REQUERENTE OS DESEJAR REGISTRAR COMO
MARCA E PARA TANTO DEVERÃO SER
DECLARADOS NO CAMPO "ELEMENTO
NOMINATIVO DA MARCA MISTA". OBSERVADAS
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO
MANUAL DO USUÁRIO, DESTACA-SE QUE O
ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO NO ATO
DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905560159 20/11/2012
Tit.JULIANA DE ALMEIDA MORAES (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01581922574
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Samba d'Ju

003
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NCL(10) 41 banda de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
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[serviços

No.905560167 20/11/2012
Tit.VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15772746000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Versa rent a car

de

003

No.905560213 20/11/2012
Tit.PEDRO GIAMMARUSTI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03893693815
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Lumiville

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 locação de automóveis;
Procurador: CLÉLIO GOMES DOS SANTOS
JÚNIOR
No.905560175 20/11/2012
011
Tit.THOR DA SILVA MEDEIROS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19717223831
*O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DA UNIÃO (GRU) RELATIVA AO PRESENTE
PEDIDO FOI REALIZADO FORA DO EXPEDIENTE
BANCÁRIO OU EM DATA POSTERIOR AO ENVIO
DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO. EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO MANUAL DO
USUÁRIO DO SISTEMA E-MARCAS, APRESENTE,
POR MEIO DE FORMULÁRIO ESPECÍFICO
(CÓDIGO DE SERVIÇO 338), CÓPIA DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO, CONTENDO
NÚMERO DA GRU, DATA/HORA DA OPERAÇÃO
BANCÁRIA E AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
LEGÍVEIS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905560183 20/11/2012
Tit.DÉBORA JULIANI LADEIRA 08259502607
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16820376000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: A Fortiori

CONSTANTES DO MANUAL DO USUÁRIO.
DESTACA-SE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO
REQUERIDO NO ATO DO DEPÓSITO NÃO
PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES.
Procurador: ANDRÉ TISCHLER ELLWANGER DE
ARAUJO

No.905560418 20/11/2012
003
Tit.JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA NETO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54059828734
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Próxima Parada Brasil

003

CFE(4) 1.1.5; 1.1.10; 1.1.12; 1.1.25; 1.11.12
NCL(10) 11 abajur [quebra-luz]; aparelhos de
iluminação de led [diodos emissores de luz]; elétricas
(lâmpadas -); iluminação de teto; lâmpadas; lustres;
luz (difusores de -); postes de iluminação pública;
refletores de lâmpadas; aparelho elétrico de
iluminação; aparelho elétrico de iluminação;
luminária; placas solares;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905560221 20/11/2012
003
Tit.PRISCILLA BALCASSE DE SOUZA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01128411121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CACAU GOURMET BRIGADEIRIA

CFE(4) 1.17.13; 1.17.16; 1.17.25; 6.19.1; 7.11.10
NCL(10) 41 entretenimento; filmagem em vídeo;
fotográficas (reportagens -); livros (publicação de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de vídeos; rádio e televisão (produção de
programas de -); televisão e rádio (produção de
programas de -); vídeos (produção de -);
Procurador: ROBERTA MAGALHÃES DOS
SANTOS ÁLVARES
No.905560612 21/11/2012
003
Tit.FRUTOSUL COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12313251000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRUTOSUL COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA
NCL(10) 31 frutas, verduras e legumes frescos;
frutos cítricos; laranjas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905560620 21/11/2012
Tit.M E J TISSUS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17031376000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TISSUS

003

003

CFE(4) 8.7.25
NCL(10) 30 bolos; chocolate;
brigadeiro, cajuzinho e quindim;
Procurador: O PRÓPRIO.

doces*;

tortas;

No.905560230 20/11/2012
003
Tit.B R ANDRADE BAR E RESTAURANTE LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14030210000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OPERÁRIOS DO SAMBA
CFE(4) 26.4.1; 26.4.3; 26.4.7,26.4.18-19
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
botas *; calçados em geral *; calças compridas;
camisas; camisetas; casacos [vestuário]; cintas
[roupa íntima]; cintos [vestuário]; jaquetas; leggings
[calças]; macacões; malhas [vestuário]; meias;
meias-calças; pijamas; roupa íntima; saias;
sandálias; sobretudos [vestuário]; sutiãs; vestuário *;
camisola; chinelo [vestuário comum];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905560191 20/11/2012
011
Tit.SUL CAFÉ TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94396272000104
*A IMAGEM DA MARCA NÃO DEVE CONTER
SÍMBOLOS COMO (r) (MARCA REGISTRADA), TM
OU SIMILAR. REENVIE UMA NOVA IMAGEM,
OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 bermudas; calçados *; calças; camisas;
camisetas; jaquetas; lingerie (fr.); macacões; meias;
roupa de baixo; saias; sungas; sutiãs; vestuário *;
biquíni;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905560639 21/11/2012
Tit.M E J TISSUS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17031376000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TISSUS

CFE(4) 22.1.25; 27.5.1
NCL(10) 41 produção de shows; produção musical;
banda de música [serviços de entretenimento]; grupo
musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905560647 21/11/2012
003
Tit.MILENIA AGROCIÊNCIAS S.A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02290510000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MILAGRO
NCL(10) 01 adubo composto; adubo para
agricultura; adubos nitrogenados; água (substâncias
químicas para purificação de -); alimentos
(substâncias químicas para conservação de -); bário
(adubo orgânico de-); cianamida de cálcio [adubo];
cloreto de cal [adubo]; horticultura (substâncias
químicas para -), exceto fungicidas, herbicidas,
inseticidas e parasiticidas; industriais (substâncias
químicas -); sementes (substâncias para conservar ); substâncias químicas para agricultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
substâncias químicas para silvicultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.905560655 21/11/2012
003
Tit.MILENIA AGROCIÊNCIAS S.A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02290510000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MILAGRO
NCL(10) 05 acaricidas; aminoácidos para uso
veterinário; bacterianas (preparações -) para uso
medicinal
ou
veterinário;
bacteriológicas
(preparações -) para uso medicinal e veterinário;
fungicidas;
herbicidas;
inseticidas;
químicas
(preparações -) para uso veterinário;
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.905560663 21/11/2012
Tit.BEM ESTAR COMERCIO DE MOVEIS E
COLCHÕES LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14314356000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BEM ESTAR COLCHÕES

003

manualmente]; distribuidor de fertilizante [máquinas
agrícolas, exceto as operadas manualmente];
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.905560701 21/11/2012
003
Tit.CENTRO COMERCIAL AVENIDA TIRADENTES
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79109948000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRO COMERCIAL TIRADENTES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alfinetes e agulhas [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
revestimentos de assoalhos; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha;
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.905560710 21/11/2012
003
Tit.MICHELE UTZIG (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00307550001
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: glitz
NCL(10) 25 calçados em geral *; sandálias; chinelo
[vestuário comum];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905560728 21/11/2012
003
Tit.J O DE LIMA & CIA LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07870381000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOJAS MARAVILHA Móveis e Eletros

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de móveis; comércio (através de
qualquer meio) de tapeçarias murais; comércio
(através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905560698 21/11/2012
003
Tit.MILENIA AGROCIÊNCIAS S.A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02290510000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MILAGRO
NCL(10) 07 agrícolas (instrumentos -), exceto os
operados manualmente; agrícolas (máquinas -);
arado (relhas de -); arados; colheitadeiras (máquinas
-); aparelho elétrico de uso agrícola para
vaporização de produto químico (máquina); arado de
tração animal e puxado por trator [parte de máquina
agrícola]; batedeira agrícola [máquina]; contador de
feixe [agrícola]; distribuidor de adubo ou estrume
[máquinas
agrícolas,
exceto
as
operadas

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos [lâminas] de barbear; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de cozimento;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de instalações sanitárias; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
refrigeração; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de secagem; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e

banho; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de cordas e
fios; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório; comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis;
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
No.905560744 21/11/2012
003
Tit.CONOPCO, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4898133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HELLMANN'S BRING OUT THE BEST
NCL(10) 30 chutney [condimento]; ketchup [molho];
maionese; molho de tomate; molho para salada;
molhos [condimentos]; mostarda; sanduíches;
vinagre;
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905560841 21/11/2012
003
Tit.GILBERTO DALMORO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42770580000
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Diall Alimentos
NCL(10) 29 açúcar (frutas cobertas com -); alho em
conserva;
amêndoas
moídas;
amendoins
processados; azeitonas em conserva; batatas chips
com baixo teor de gordura; batatas fritas; bebidas
lácteas [onde o leite predomina]; caldo; caldo
(preparações para fazer -); caldos concentrados;
caldos de vegetais para cozinha; cascas [raspas] de
frutas; cebolas em conserva; cogumelos em
conserva; concentrados (caldos -); concentrados
(consomês -); cristalizadas (frutas -); ervilhas em
conserva; fruta (pedaços de -); frutas (geléias de -);
frutas (polpa de -); frutas (saladas de -); frutas
cobertas com açúcar; frutas congeladas; frutas
conservadas em álcool; frutas cozidas; frutas
cristalizadas; frutas em conserva; frutas enlatadas;
frutas, legumes e verduras cozidos; frutas, legumes
e verduras em conserva; frutas, legumes e verduras
secos; geléias de frutas cítricas; geléias para uso
alimentar; gengibre (compotas de -); girassol (óleo
de -) para uso alimentar; iogurte; iogurte; laticínios;
legumes (saladas de -); legumes enlatados; leite;
leite de soja [substituto do leite]; manteiga; manteiga
(creme de -); margarina; milk shakes [bebidas à base
de leite]; nata [laticínios]; óleo de milho; óleos
comestíveis; ovos *; pedaços de fruta; peixe (filé de ); picles; picles de legumes cortados em pequenos
pedaços; pó (ovos em -); pólen preparado para
alimentação; polpas de frutas; preparações para
sopas [frutas, legumes e verduras]; purê de maçã;
purê de tomate; quefir [bebida láctea]; queijos;
raspas [cascas] de frutas; saladas de frutas; saladas
de legumes; salgadas (carnes -); salmão; salmoura
(peixe em -); salsicha em pasta; salsichas; sangue
(chouriços de -); sardinhas; sementes processadas;
soja (leite de - ) [substituto do leite]; sopa
(preparações para fazer -); sopas; sopas
(preparações para -) [frutas, legumes e verduras];
tomate (suco de -) para cozinha; trufas em conserva;
uvas secas [passas]; vegetais fermentados
(alimentos à base de - ) [kimichi]; vegetais para
cozinha (caldos de -); alho (óleo de-) [comestível];
banana; bebidas lácteas fermentadas; caldo de
carne para cozinha; caldo de legume para cozinha;
cenoura em conserva; complemento/ suplemento
alimentar à base de frutas [não medicinal]; creme de
leite; doce de leite; embutido [frios]; frutos do mar;
legume em conserva; leite em pó; lingüiça;
marmelada; milho em conserva; molho de carne;
mortadela; óleo de soja; ovo em conserva; ovo
fresco; ovo para alimentação; palmito (em conserva);
petiscos à base de soja [alimentos em que a soja é
predominante]; pó de cebola; pó para milk-shake à

RPI 2207 de 24/04/2013

base de leite; polpa de tomate; preparados,
complementos e suplementos alimentares à base de
albumina; preparados, complementos e suplementos
alimentares à base de proteína; rabada [de boi, de
porco ou de vitela]; requeijão; rim; seleta de legume
em conserva; soja caramelizada doce [alimentos em
que a soja é predominante]; tomate em conserva;
tomate seco; vegetal em conserva;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905560906 21/11/2012
003
Tit.EXPERIMENTO DE CONVIVÊNCIA
INTERNACIONAL DO BRASIL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62687389000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPERIMENTO
NCL(10) 39 acompanhamento de viajantes [informação em]; acompanhamento de viajantes [consultoria em]; acompanhamento de viajantes [assessoria em]; acompanhamento de viajantes;
cruzeiros (organização de -) [viagens] - [informação
em]; cruzeiros (organização de -) [viagens] [consultoria em]; cruzeiros (organização de -)
[viagens] - [assessoria em]; cruzeiros (organização
de -) [viagens]; excursões (organização de -) [informação em]; excursões (organização de -) [consultoria em]; excursões (organização de -) [assessoria em]; excursões (organização de -);
organização de cruzeiros [viagens] - [informação
em]; organização de cruzeiros [viagens] [consultoria em]; organização de cruzeiros [viagens]
- [assessoria em]; organização de cruzeiros
[viagens]; organização de excursões - [informação
em]; organização de excursões - [consultoria em];
organização de excursões - [assessoria em];
organização de excursões; reserva de assentos para
viagem - [informação em]; reserva de assentos para
viagem - [consultoria em]; reserva de assentos para
viagem - [assessoria em]; reserva de assentos para
viagem; reservas para transporte - [informação em];
reservas para transporte - [consultoria em]; reservas
para transporte - [assessoria em]; reservas para
transporte; reservas para viagens - [informação em];
reservas para viagens - [consultoria em]; reservas
para viagens - [assessoria em]; reservas para
viagens; transporte de passageiros - [informação
em]; transporte de passageiros - [consultoria em];
transporte de passageiros - [assessoria em];
transporte de passageiros; transporte de viajantes [informação em]; transporte de viajantes [consultoria em]; transporte de viajantes [assessoria em]; transporte de viajantes; visitas
turísticas - [informação em]; visitas turísticas [consultoria em]; visitas turísticas - [assessoria em];
visitas turísticas; agência de viagem, exceto reserva
de hotel - [informação em]; agência de viagem,
exceto reserva de hotel - [consultoria em]; agência
de viagem, exceto reserva de hotel - [assessoria
em]; agência de viagem, exceto reserva de hotel;
agente de viagem - [informação em]; agente de
viagem - [consultoria em]; agente de viagem [assessoria em]; agente de viagem; assessoria,
consultoria e informação em transportes [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em transportes - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em transportes
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo; assessoria, consultoria e informações sobre
transportes
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre transportes [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre transportes - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
transportes; emissão e venda de passagens [informação em]; emissão e venda de passagens [consultoria em]; emissão e venda de passagens [assessoria em]; emissão e venda de passagens;
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Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905560922 21/11/2012
003
Tit.EXPERIMENTO DE CONVIVÊNCIA
INTERNACIONAL DO BRASIL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62687389000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPERIMENTO
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução] - [informação em]; educação (informações
sobre -) [instrução] - [consultoria em]; educação
(informações sobre -) [instrução] - [assessoria em];
educação (informações sobre -) [instrução];
educação (serviços de -) - [informação em];
educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); ensino (serviços de -) [informação em]; ensino (serviços de -) - [consultoria
em]; ensino (serviços de -) - [assessoria em]; ensino
(serviços de -); informações sobre educação
[instrução] - [informação em]; informações sobre
educação [instrução] - [consultoria em]; informações
sobre educação [instrução] - [assessoria em];
informações sobre educação [instrução]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução] - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em educação [instrução] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação ensino [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino; curso
de idioma - [informação em]; curso de idioma [consultoria em]; curso de idioma - [assessoria em];
curso de idioma; curso técnico de formação [informação em]; curso técnico de formação [consultoria em]; curso técnico de formação [assessoria em]; curso técnico de formação; cursos
livres [ensino] - [informação em]; cursos livres
[ensino] - [consultoria em]; cursos livres [ensino] [assessoria em]; cursos livres [ensino];
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905560957 21/11/2012
003
Tit.GILBERTO DALMORO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42770580000
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Diall Alimentos
NCL(10) 30 açafrão [temperos]; açúcar *; adoçantes
naturais; alcaçuz [confeito]; alcaparras; alimentares
(massas -); alimentos (essências para -) [exceto
essências etéreas e óleos essenciais]; alimentos
farináceos; amendoins (confeitos de -); amido para
uso alimentar; anis [grãos]; arroz; aveia (alimentos à
base de -); aveia (farinha de -); aveia (flocos de -);
aveia descascada; barras de cereais hiperprotéicas;
batata (farinha de -) para uso alimentar; baunilha
[flavorizante]; bebidas (flavorizantes para -), exceto
óleos essenciais; bebidas à base de cacau; bebidas
à base de café; bebidas à base de chocolate;
biscoitos;
biscoitos;
biscoitos
amanteigados;
bolachas; bolo (massa para -); bolo (pó para -);
bolos; cacau; cacau (bebidas à base de -); cacau
(bebidas de -) com leite; cacau (produtos de -); café;
caril [curry (ingl.)] [especiaria]; cereais (lanches à
base de -); cereais secos (flocos de -); chá gelado;
chocolate; chocolate (bebidas à base de -);
chocolate (bebidas de -) com leite; comestíveis
(gelados -); congelado (iogurte -); conservar
alimentos (sal para -); cozinha (sal de -); creme
[culinária]; creme batido (preparações para
engrossar -); cremes gelados (agentes para
engrossar -); doces*; empadas [tortas]; espaguete;
especiarias; essências para alimentos [exceto

essências etéreas e óleos essenciais]; extrato de
malte para uso alimentar; farináceos (alimentos -);
farinha de canjica; farinha de milho; farinha de milho;
farinhas*; fermentos para massas; flavorizantes para
bebidas, exceto óleos essenciais; flavorizantes para
bebidas, exceto óleos essenciais; flavorizantes para
bolos, exceto óleos essenciais; flavorizantes para
bolos, exceto óleos essenciais; flavorizantes para
café; flocos de milho; flocos de milho; frutas (geléias
de -) [confeitos]; gelado (iogurte -); gelados
comestíveis; gelados comestíveis (pós para preparar
-); geléia real; geléias de frutas [confeitos]; gelo para
bebidas; gelo, natural ou artificial; glicose para fins
culinários; glúten preparado para fins alimentares;
iogurte congelado; iogurte gelado; lanches à base de
cereais; maionese; massas [alimentares]; massas
alimentares; milho para pipoca; moído (milho -); pão;
pasta de amêndoas; picles mistos [condimento];
refeições à base de noodles; salada (molho para -);
sorvete; sorvete; sorvetes; sorvetes; sorvetes (pós
para preparar -); tomate (molho de -); trigo (farinha
de -); vanilina [sucedâneos de baunilha]; vinagre;
açúcar de fruta; açúcar líquido; agente para
engrossar sorvete; alho [condimento]; amendoim
doce; bala comestível; barra dietética de cereais;
cacau [doce de-]; café em grão; canjica (milho para ); chá de fruta; chocolate em pó
[para uso na
culinária, exceto para fabricação de bebidas];
colorau [v.d. urucum] [condimento]; complemento/
suplemento alimentar composto por cereais [não
medicinal]; extrato de tomate; farinha de aveia;
farinha de batata; farinha de mandioca; farinha de
trigo; flavorizantes para cosméticos (exceto óleos
essenciais); flavorizantes para medicamentos
(exceto óleos essenciais); floco de cereal; frozens
[iogurte congelado]; goiabada; guaraná [pó para
preparar bebida]; leite de soja [condimento]; pasta
de amendoim; vinagre de vinho;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905561031 21/11/2012
003
Tit.A. C DE ALBUQUERQUE IMP E EXP (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02278249000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Papelaria Arco-Iris
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905561155 21/11/2012
003
Tit.RICCARDO VANNI MORICI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12606743806
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Progressus
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [consultoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905561295 21/11/2012
003
Tit.HECLA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
SOCIEDADE SIMPLES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03588722000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ORGANIZAÇÕES CAMARGO
NCL(10) 41 espetáculos (serviços de -) - [informação
em]; espetáculos (serviços de -) - [consultoria em];
espetáculos (serviços de -) - [assessoria em];
espetáculos (serviços de -); organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [informação em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [consultoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [assessoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
produção de programas de rádio e televisão [informação em]; produção de programas de rádio e
televisão - [consultoria em]; produção de programas
de rádio e televisão - [assessoria em]; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows [informação em]; produção de shows - [consultoria
em]; produção de shows - [assessoria em]; produção
de shows; rádio (programas de entretenimento de -)
[informação
em];
rádio
(programas
de
entretenimento de -) - [consultoria em]; rádio
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
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em]; rádio (programas de entretenimento de -); rádio
e televisão (produção de programas de -) [informação em]; rádio e televisão (produção de
programas de -) - [consultoria em]; rádio e televisão
(produção de programas de -) - [assessoria em];
rádio e televisão (produção de programas de -);
televisão (programas de entretenimento de -) [informação
em];
televisão
(programas
de
entretenimento de -) - [consultoria em]; televisão
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
em]; televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -) [informação em]; televisão e rádio (produção de
programas de -) - [consultoria em]; televisão e rádio
(produção de programas de -) - [assessoria em];
televisão e rádio (produção de programas de -);
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [informação em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [consultoria em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [assessoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos]; serviços de concepção de
programas de tv/rádio - [informação em]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio - [consultoria
em]; serviços de concepção de programas de
tv/rádio - [assessoria em]; serviços de concepção de
programas de tv/rádio;
Procurador: MERCAP MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905561341 21/11/2012
003
Tit.CAROLINA CARAN DUQUE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21887296840
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MaGGníficas
NCL(10) 41 provimento de web site disponibilizando
fotos, áudio e vídeo não downloadble [serviço de
entretenimento] - [informação em]; provimento de
web site disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905561368 21/11/2012
003
Tit.NEURONIUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13122535000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INEURO
NCL(10) 44 assistência médica - [informação em];
assistência médica - [consultoria em]; assistência
médica - [assessoria em]; assistência médica; centro
médico; fisioterapia; médica (serviços de clínica-);
serviços de clínica médica; assessoria, consultoria e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica;
consultas médicas [serviços médicos]; reabilitações
físicas, mentais e emocionais [serviços médicos];
tratamento médico;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905561376 21/11/2012
003
Tit.AGAVERA CAMICHINES, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8233241
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TIBERIO
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905561384 21/11/2012
003
Tit.LELIMA CONSULTORIA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16643133000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BROOKS BAR
NCL(10) 41 boates - [informação em]; boates [consultoria em]; boates - [assessoria em]; boates;
discoteca (serviços de -) - [informação em];
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discoteca (serviços de -) - [consultoria em]; discoteca
(serviços de -) - [assessoria em]; discoteca (serviços
de -); divertimento - [informação em]; divertimento [consultoria em]; divertimento - [assessoria em];
divertimento; entretenimento - [informação em];
entretenimento - [consultoria em]; entretenimento [assessoria em]; entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -) - [informação em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [consultoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [assessoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); festas (planejamento de -) [informação em]; festas (planejamento de -) [consultoria em]; festas (planejamento de -) [assessoria em]; festas (planejamento de -);
informações sobre entretenimento [lazer] [informação em]; informações sobre entretenimento
[lazer] - [consultoria em]; informações sobre
entretenimento [lazer] - [assessoria em]; informações
sobre entretenimento [lazer]; karaokê (provimento de
serviços para -) - [informação em]; karaokê
(provimento de serviços para -) - [consultoria em];
karaokê (provimento de serviços para -) - [assessoria
em]; karaokê (provimento de serviços para -);
organização de bailes - [informação em];
organização de bailes - [consultoria em];
organização de bailes - [assessoria em]; organização
de bailes; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário] - [informação em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [consultoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [assessoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; planejamento de
festas - [informação em]; planejamento de festas [consultoria em]; planejamento de festas [assessoria em]; planejamento de festas; produção
de shows - [informação em]; produção de shows [consultoria em]; produção de shows - [assessoria
em]; produção de shows; produção de vídeos [informação em]; produção de vídeos - [consultoria
em]; produção de vídeos - [assessoria em]; produção
de vídeos; produção musical - [informação em];
produção musical - [consultoria em]; produção
musical - [assessoria em]; produção musical;
reservas de lugares para shows - [informação em];
reservas de lugares para shows - [consultoria em];
reservas de lugares para shows - [assessoria em];
reservas de lugares para shows; shows (produção
de -) - [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); aluguel de salão de
festas para eventos - [informação em]; aluguel de
salão de festas para eventos - [consultoria em];
aluguel de salão de festas para eventos [assessoria em]; aluguel de salão de festas para
eventos; aluguel de utensílios para festas [aparelhos
e decorações] - [informação em]; aluguel de
utensílios para festas [aparelhos e decorações] [consultoria em]; aluguel de utensílios para festas
[aparelhos e decorações] - [assessoria em]; aluguel
de utensílios para festas [aparelhos e decorações];
animação de festa - [informação em]; animação de
festa - [consultoria em]; animação de festa [assessoria em]; animação de festa; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer];
disc-jóquei - [informação em]; disc-jóquei [consultoria em]; disc-jóquei - [assessoria em]; discjóquei; gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços
de estúdio) - [informação em]; gravações musicais
em vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [consultoria
em]; gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio) - [assessoria em]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio);
Procurador: SIGILO`S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.905561430 21/11/2012
003
Tit.GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03420926000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

Marca: TV FORA DA TV
NCL(10) 41 entretenimento; informações sobre
entretenimento [lazer]; televisão (programas de
entretenimento de -);
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.905561465 21/11/2012
003
Tit.GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03420926000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TV FORA DA TV
NCL(10) 38 telecomunicações (informações sobre -);
teledifusão; transmissão [emissão] de sinal de
telecomunicação por satélite; transmissão de filmes
de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação;
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.905561473 21/11/2012
003
Tit.AGAVERA CAMICHINES, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8233241
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VERDANO
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905561511 21/11/2012
003
Tit.DEUSEMI GOMES FERREIRA JÚNIOR (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88282104604
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Abobrinhas Festival de Comédia
NCL(10) 41 teatro de variedades [espetáculos
musicais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905561619 21/11/2012
003
Tit.M.T. CALIL EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06140359000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Franca Country Music
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
discoteca
(serviços
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -); festas
(planejamento de -); organização de bailes;
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; planejamento de festas; produção de
shows; reservas de lugares para shows; shows
(produção de -); empresário [organização e
produção de espetáculos]; guias eletrônicos,
revistas, jornais e boletins oferecidos ao consumidor
online [somente para acesso, sem possibilidade de
download];
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais]; reserva e emissão de bilhetes
para shows; venda de ingressos para shows e
espetáculos;
Procurador: JULIANA DE SOUSA GOUVÊA RUSSO
No.905561813 21/11/2012
003
Tit.AUTO MECANICA MONTEIRO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17276270000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MONTEIRO
NCL(10) 37 manutenção e reparo de automóveis;
recondicionamento de motores desgastados ou
parcialmente destruídos;
Procurador: ADERSON CAMPOS MACHADO
No.905561821 21/11/2012
003
Tit.JOSE MARIO VARGAS PESSOA DO
NASCIMENTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17105605000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: nineclouds
NCL(10) 28 asas-delta; bolsas para esquis e
pranchas de surfe; caneleiras [artigos desportivos];
esquis; esquis aquáticos; esquis de surfe; esquis e
pranchas de surfe (bolsas para -); mastro para
windsurfe; prancha de body-board; pranchas à vela;
pranchas de surfe; pranchas de surfe (bolsas para
esquis e -); pranchas skates; raspadores para
esquis; revestimentos de esquis; snowboards
[pranchas para surfar na neve]; suportes atléticos
masculinos [artigos esportivos]; windsurfe (arreios
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para -); windsurfe (mastro para -); cera para uso em
equipamento
esportivo;
fitas
adesivas
antiderrapantes para equipamentos esportivos
[ompi];
suporte
atlético
[colhoneira,
artigo
desportivo];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905561880 21/11/2012
003
Tit.SERGIO FERREIRA DOS SANTOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59523832700
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Jardim Oceânico
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
combustíveis (incluindo a gasolina para motores);
farmácia [comércio de produtos farmacêuticos];
Procurador: IGOR VICENTE DE OLIVEIRA
GONÇALVES - ME
No.905561910 21/11/2012
003
Tit.M.T. CALIL EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06140359000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Franca Country Show
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
discoteca
(serviços
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -); festas
(planejamento de -); organização de bailes;
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; planejamento de festas; produção de
shows; reservas de lugares para shows; shows
(produção de -); empresário [organização e
produção de espetáculos]; guias eletrônicos,
revistas, jornais e boletins oferecidos ao consumidor
online [somente para acesso, sem possibilidade de
download];
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais]; reserva e emissão de bilhetes
para shows; venda de ingressos para shows e
espetáculos;
Procurador: JULIANA DE SOUSA GOUVÊA RUSSO
No.905561953 21/11/2012
003
Tit.HECLA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
SOCIEDADE SIMPLES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03588722000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Em nome da Hebe
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -);
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [informação em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [consultoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [assessoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; produção de programas de rádio e
televisão - [informação em]; produção de programas
de rádio e televisão - [consultoria em]; produção de
programas de rádio e televisão - [assessoria em];
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows - [informação em]; produção de
shows - [consultoria em]; produção de shows [assessoria em]; produção de shows; rádio
(programas de entretenimento de -) - [informação
em]; rádio (programas de entretenimento de -) [consultoria em]; rádio (programas de entretenimento
de -) - [assessoria em]; rádio (programas de
entretenimento de -); rádio e televisão (produção de
programas de -) - [informação em]; rádio e televisão
(produção de programas de -) - [consultoria em];
rádio e televisão (produção de programas de -) [assessoria em]; rádio e televisão (produção de
programas de -); shows (produção de -); televisão
(programas de entretenimento de -) - [informação
em]; televisão (programas de entretenimento de -) [consultoria
em];
televisão
(programas
de
entretenimento de -) - [assessoria em]; televisão
(programas de entretenimento de -); televisão e rádio
(produção de programas de -) - [informação em];
televisão e rádio (produção de programas de -) [consultoria em]; televisão e rádio (produção de

DIRMA – Despachos em Pedidos 873

programas de -) - [assessoria em]; televisão e rádio
(produção de programas de -); empresário
[organização e produção de espetáculos] [informação em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [consultoria em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [assessoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos]; serviços de concepção de
programas de tv/rádio - [informação em]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio - [consultoria
em]; serviços de concepção de programas de
tv/rádio - [assessoria em]; serviços de concepção de
programas de tv/rádio;
Procurador: MERCAP MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905561970 21/11/2012
003
Tit.RONE BARBOZA DE SOUZA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12390366716
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Timbuquinha
NCL(10) 33 alcoólicas (bebidas -) [exceto cerveja];
bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; bebidas
alcóolicas prontas;
Procurador: IGOR VICENTE DE OLIVEIRA
GONÇALVES - ME
No.905561996 21/11/2012
003
Tit.LELIMA CONSULTORIA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16643133000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BROOKS BAR
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -) [informação em]; auto-serviço (restaurantes de -) [consultoria em]; auto-serviço (restaurantes de -) [assessoria em]; auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -) - [informação em]; bar (serviços de -) [consultoria em]; bar (serviços de -) - [assessoria
em]; bar (serviços de -); cantinas - [informação em];
cantinas - [consultoria em]; cantinas - [assessoria
em]; cantinas; lanchonetes - [informação em];
lanchonetes - [consultoria em]; lanchonetes [assessoria em]; lanchonetes; restaurantes [informação em]; restaurantes - [consultoria em];
restaurantes - [assessoria em]; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço - [informação em];
restaurantes de auto-serviço - [consultoria em];
restaurantes de auto-serviço - [assessoria em];
restaurantes de auto-serviço; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo] - [informação em]; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo] - [consultoria em]; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo] - [assessoria em]; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo]; assessoria consultoria e informação em
culinária - [informação em]; assessoria consultoria e
informação em culinária - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em culinária [assessoria em]; assessoria consultoria e informação
em culinária; assessoria, consultoria e informação
relativa à produção de alimento - [informação em];
assessoria, consultoria e informação relativa à
produção de alimento - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação relativa à produção de
alimento - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento;
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [informação em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação; assessoria, consultoria e
informações sobre restaurante - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante
[consultoria
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
restaurante;
churrascaria
[restaurante] - [informação em]; churrascaria
[restaurante] - [consultoria em]; churrascaria
[restaurante] - [assessoria em]; churrascaria
[restaurante];

Procurador: SIGILO`S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.905562020 21/11/2012
003
Tit.CASAS ESTRUTURAIS CONSTRUCOES LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14237967000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTRUTORA CASAS & OBRAS

CFE(4) 27.5.1; 27.5.8; 27.5.10,17
NCL(10) 37 alvenaria (serviços de -) - [informação
em]; alvenaria (serviços de -) - [consultoria em];
alvenaria (serviços de -) - [assessoria em]; alvenaria
(serviços de -); assentamento de tijolos - [informação
em]; assentamento de tijolos - [consultoria em];
assentamento de tijolos - [assessoria em];
assentamento de tijolos; cobertura de telhado
(serviços de -) - [informação em]; cobertura de
telhado (serviços de -) - [consultoria em]; cobertura
de telhado (serviços de -) - [assessoria em];
cobertura de telhado (serviços de -); colocação de
papel de parede; construção (informação sobre -) [informação em]; construção (informação sobre -) [consultoria em]; construção (informação sobre -) [assessoria em]; construção (informação sobre -);
construção * - [informação em]; construção * [consultoria em]; construção * - [assessoria em];
construção *; construção civil (supervisão de
trabalhos de -) - [informação em]; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [consultoria em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -) [assessoria em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -); construção de fábricas - [informação
em]; construção de fábricas - [consultoria em];
construção de fábricas - [assessoria em]; construção
de fábricas; consultoria na área de construção civil [informação em]; consultoria na área de construção
civil - [consultoria em]; consultoria na área de
construção civil - [assessoria em]; consultoria na
área de construção civil; impermeabilização de
edificações; reparos (informação sobre -) [informação em]; reparos (informação sobre -) [consultoria em]; reparos (informação sobre -) [assessoria em]; reparos (informação sobre -);
aplicação de tinta e impermeabilizante - [informação
em]; aplicação de tinta e impermeabilizante [consultoria
em];
aplicação
de
tinta
e
impermeabilizante - [assessoria em]; aplicação de
tinta e impermeabilizante; assessoria consultoria e
informação em construções - [informação em];
assessoria consultoria e informação em construções
- [consultoria em]; assessoria consultoria e
informação em construções - [assessoria em];
assessoria consultoria e informação em construções;
assessoria, consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos; assessoria, consultoria e informação
em supervisão de construção - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em supervisão de construção;
colocação de piso e pedra - [informação em];
colocação de piso e pedra; construção e reparação
de obra civil - [informação em]; construção e
reparação de obra civil - [consultoria em]; construção
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e reparação de obra civil - [assessoria em];
construção e reparação de obra civil; construção e
reparação em colocação de alvenaria - [informação
em]; construção e reparação em colocação de
alvenaria - [consultoria em]; construção e reparação
em colocação de alvenaria - [assessoria em];
construção e reparação em colocação de alvenaria;
construção e reparação em colocação de piso [informação em]; construção e reparação em
colocação de piso - [consultoria em]; construção e
reparação em colocação de piso - [assessoria em];
construção e reparação em colocação de piso;
construtor (serviços de -) - [informação em];
construtor (serviços de -) - [consultoria em];
construtor (serviços de -) - [assessoria em];
construtor (serviços de -);
Procurador: MARCELO DE CASTRO MOREIRA
No.905562038 21/11/2012
003
Tit.SLIPPERS COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16102396000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Slippers

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.905562046 21/11/2012
003
Tit.OPTICA DOS TRABALHADORES LTDA ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14665357000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PAJERO EYE WEAR

Marca: SUPER FOLHÃO BOM

CFE(4) 5.3.14; 27.5.1
NCL(10) 34 fumo; folha de fumo; fumo de rolo;
Procurador: MAURINEI DE OLIVEIRA SANTOS
No.905562062 21/11/2012
003
Tit.OPTICA DOS TRABALHADORES LTDA ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14665357000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PAJERO EYE WEAR

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); administração comercial; administração de
empresa; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria;
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO
No.905562070 21/11/2012
003
Tit.IESTEC-INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR
TEOLOGICO CRISTÃO - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12509127000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IESTEC

CFE(4) 16.1.6; 26.13.25; 29.1.14
NCL(10) 02 fotocopiadoras (cartuchos de toner
[cheios] para impressoras e -); impressoras e
fotocopiadoras (cartuchos de toner [cheios] para -);
tintas [toner] para fotocopiadoras; toner (cartuchos
de -) [cheios] para impressoras fotocopiadoras; toner
[tintas] para fotocopiadoras;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905562097 21/11/2012
Tit.TENDA ATACADO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01157555000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TENDA CLICK & CARRY

CFE(4) 2.9.14; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 16 álbuns; brochuras; catálogos; escritório
(materiais de -), exceto móveis; folhetos; formulários
[impressos]; impresso (material -); jornais; livros;
livros para escrever ou desenhar; manuais
[impressos]; material escolar [papelaria]; prospectos;
publicações impressas; revistas [periódicos]; revistas
em quadrinhos; agenda; caderno escolar; diário;
publicações em fascículos impressos;
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.905562100 21/11/2012
Tit.TENDA ATACADO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01157555000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TENDA CLICK & CARRY

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 09 apertômetros [óptica]; armações de
óculos; esportes (óculos para -); estojos de óculos;
fibra óptica (cabos de -); fibras ópticas; lentes
corretivas [óptica]; lentes de aumento; lentes de
contato; lentes de contato (estojos para -); lentes
ópticas; objetivas [lentes] [óptica]; óculos; óculos;
óculos (armação de -); óculos (cordões para -)
[pincenê]; óculos (correntes para -); óculos (estojos
para -); óculos (lentes de -); óculos antiofuscantes;
óculos de sol; óculos para esportes; ópticas (lentes ); óptico (vidro -); ópticos (condensadores -); ópticos
(discos -); ópticos (instrumentos e aparelhos -);
aparelho ótico para criação de imagem; aparelho ou
instrumento óptico;
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO
No.905562054 21/11/2012
Tit.A F DE LIMA DISTRIBUIDOR (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04935943000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 24.13.2; 27.5.1
NCL(10)
41
congressos
(organização
e
apresentação de -); educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); informações sobre educação
[instrução]; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de seminários; religiosa (educação -); assessoria,
consultoria e informação ensino; curso técnico de
formação; cursos livres [ensino];
Procurador: SORAYA MARIA BEZERRA E
AZEVEDO
No.905562089 21/11/2012
Tit.LOTTUS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
(BR/AC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15676194000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUPERTONER

003

003

003

CFE(4) 2.9.14; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 35 demonstração de produtos - [informação
em]; demonstração de produtos - [consultoria em];
demonstração de produtos - [assessoria em];
demonstração de produtos; distribuição de amostras;
distribuição de material publicitário; mala direta
(publicidade por -); promoção de vendas [para
terceiros] - [informação em]; promoção de vendas
[para terceiros] - [consultoria em]; promoção de
vendas [para terceiros] - [assessoria em]; promoção
de vendas [para terceiros]; propaganda; publicidade;
publicidade por catálogos de vendas - [informação
em]; publicidade por catálogos de vendas -
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[consultoria em]; publicidade por catálogos de
vendas - [assessoria em]; publicidade por catálogos
de vendas; administração comercial; administração
de cartão de desconto; agenciamento de mercadoria
[intermediação] - [informação em]; agenciamento de
mercadoria [intermediação] - [consultoria em];
agenciamento de mercadoria [intermediação] [assessoria em]; agenciamento de mercadoria
[intermediação]; assessoria, consultoria e informação
ao consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; assessoria, consultoria e
informação em promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio; atendimento
ao cliente [s.a.c.; serviço de orientação ao
consumidor]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos); comércio (através
de qualquer meio) de adesivos para papelaria ou
para uso doméstico; comércio (através de qualquer
meio) de água mineral engarrafada; comercialização
de água bruta; comércio (através de qualquer meio)
de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para animais; comércio (através de qualquer meio)
de alimentos para bebês; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de barbear;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de chapelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cutelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;
comércio (através de qualquer meio) de decorações
para árvores de natal; comércio (através de qualquer
meio) de dentifrícios; comércio (através de qualquer
meio) de desinfetantes; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório;
comércio (através de qualquer meio) de material de
limpeza; comércio (através de qualquer meio) de
preparações para branquear [lavanderia]; comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
limpar, polir, desengordurar e decapar; comércio
(através de qualquer meio) de produtos abrasivos
para limpeza; comércio (através de qualquer meio)
de produtos alimentícios; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de produtos em matérias
plásticas semiprocessadas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de sabões; comércio
(através de qualquer meio) de sacos e sacolas;
comércio (através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas; promoção de venda para
terceiros [publicidade]; serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão);
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.905562119 21/11/2012
003
Tit.ASAS DA ADORAÇÃO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04062572000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ADORANDO
NCL(10) 45 organização de encontros religiosos [consultoria em]; organização de encontros
religiosos;
Procurador: GILBERTO SOUZA VAZ
No.905562127 21/11/2012
003
Tit.RESTAURANTE E LANCHONETE VIRADO NUM
SIRI LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09198438000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Virado num...Siri
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CFE(4) 3.9.16; 11.1.1; 11.3.3
NCL(10) 43 bar (serviços de -); lanchonetes;
restaurantes; restaurantes de auto-serviço;
Procurador: SANDRA DANIELA NAVARRO VIEIRA
No.905562135 21/11/2012
Tit.R E A REFEIÇOES LTDA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11992742000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: boteco do arroz

003

CFE(4) 4.7; 8.3.1; 26.11.25; 26.13.1,25
NCL(10) 43 restaurantes - [informação em];
restaurantes - [consultoria em]; restaurantes [assessoria em]; restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905562143 21/11/2012
003
Tit.MEGASERVICE INFORMÁTICA LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05370975000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: megawifi
NCL(10) 38 acesso à rede global de computadores
(aluguel de tempo de-) - [informação em]; acesso à
rede global de computadores (aluguel de tempo de-)
- [consultoria em]; acesso à rede global de
computadores (aluguel de tempo de-) - [assessoria
em]; acesso à rede global de computadores (aluguel
de tempo de-); aluguel de equipamentos de
telecomunicação - [informação em]; aluguel de
equipamentos de telecomunicação - [consultoria
em]; aluguel de equipamentos de telecomunicação [assessoria em]; aluguel de equipamentos de
telecomunicação; aluguel de modems - [informação
em]; aluguel de modems - [consultoria em]; aluguel
de modems - [assessoria em]; aluguel de modems;
aluguel de tempo de acesso à rede global de
computadores - [informação em]; aluguel de tempo
de acesso à rede global de computadores [consultoria em]; aluguel de tempo de acesso à rede
global de computadores - [assessoria em]; aluguel
de tempo de acesso à rede global de computadores;
aparelhos de transmissão de mensagens (aluguel de
-) - [informação em]; aparelhos de transmissão de
mensagens (aluguel de -) - [consultoria em];
aparelhos de transmissão de mensagens (aluguel de
-) - [assessoria em]; aparelhos de transmissão de
mensagens
(aluguel
de
-);
canais
de
telecomunicação (provimento de-), para serviços de
telecompras - [informação em]; canais de
telecomunicação (provimento de-), para serviços de
telecompras - [consultoria em]; canais de
telecomunicação (provimento de-), para serviços de
telecompras - [assessoria em]; canais de
telecomunicação (provimento de-), para serviços de
telecompras;
computador
(comunicação
por
terminais de -) - [informação em]; computador
(comunicação por terminais de -) - [consultoria em];

computador (comunicação por terminais de -) [assessoria em]; computador (comunicação por
terminais de -); comunicação por terminais de
computador - [informação em]; comunicação por
terminais de computador - [consultoria em];
comunicação por terminais de computador [assessoria em]; comunicação por terminais de
computador; fornecimento de acesso a banco de
dados - [informação em]; fornecimento de acesso a
banco de dados - [consultoria em]; fornecimento de
acesso a banco de dados - [assessoria em];
fornecimento de acesso a banco de dados;
fornecimento de conexões de telecomunicações
para uma rede mundial de computadores [informação em]; fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores - [consultoria em]; fornecimento de
conexões de telecomunicações para uma rede
mundial de computadores - [assessoria em];
fornecimento de conexões de telecomunicações
para uma rede mundial de computadores;
informações sobre telecomunicação - [informação
em]; informações sobre telecomunicação [consultoria em]; informações sobre telecomunicação
[assessoria
em];
informações
sobre
telecomunicação; provimento de acesso à rede
global de computadores - [informação em];
provimento de acesso à rede global de
computadores - [consultoria em]; provimento de
acesso à rede global de computadores - [assessoria
em]; provimento de acesso à rede global de
computadores;
provimento
de
canais
de
telecomunicação para serviços de telecompras [informação em]; provimento de canais de
telecomunicação para serviços de telecompras [consultoria em]; provimento de canais de
telecomunicação para serviços de telecompras [assessoria em]; provimento de canais de
telecomunicação para serviços de telecompras;
satélite (transmissão por -) - [informação em]; satélite
(transmissão por -) - [consultoria em]; satélite
(transmissão por -) - [assessoria em]; satélite
(transmissão por -); telechamadas (serviços de -)
[rádio, telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica] - [informação em]; telechamadas
(serviços de -) [rádio, telefone ou outros meios de
comunicação eletrônica] - [consultoria em];
telechamadas (serviços de -) [rádio, telefone ou
outros meios de comunicação eletrônica] [assessoria em]; telechamadas (serviços de -) [rádio,
telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica]; telecomunicações (informações sobre -) [informação em]; telecomunicações (informações
sobre -) - [consultoria em]; telecomunicações
(informações sobre -) - [assessoria em];
telecomunicações (informações sobre -); aluguel de
tempo de acesso a redes globais de computadores
[ompi] - [informação em]; aluguel de tempo de
acesso a redes globais de computadores [ompi] [consultoria em]; aluguel de tempo de acesso a
redes globais de computadores [ompi] - [assessoria
em]; aluguel de tempo de acesso a redes globais de
computadores [ompi]; assessoria consultoria e
informação em telecomunicação - [informação em];
assessoria
consultoria
e
informação
em
telecomunicação - [consultoria em]; assessoria
consultoria e informação em telecomunicação [assessoria em]; assessoria consultoria e informação
em telecomunicação; assessoria, consultoria e
informação em telecomunicações - [informação em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
telecomunicações - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em telecomunicações [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em telecomunicações; fornecimento de
canais de telecomunicação para serviços de venda à
distância [ompi] - [informação em]; fornecimento de
canais de telecomunicação para serviços de venda à
distância [ompi] - [consultoria em]; fornecimento de
canais de telecomunicação para serviços de venda à
distância [ompi] - [assessoria em]; fornecimento de
canais de telecomunicação para serviços de venda à
distância [ompi]; leasing de espaço na internet [informação em]; leasing de espaço na internet [consultoria em]; leasing de espaço na internet [assessoria em]; leasing de espaço na internet;
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provedor de acesso [telecomunicação] - [informação
em]; provedor de acesso [telecomunicação] [consultoria
em];
provedor
de
acesso
[telecomunicação] - [assessoria em]; provedor de
acesso [telecomunicação]; radiocomunicação [informação em]; radiocomunicação - [consultoria
em];
radiocomunicação
[assessoria
em];
radiocomunicação; radiocomunicação terrestre ou
espacial - [informação em]; radiocomunicação
terrestre
ou
espacial
[consultoria
em];
radiocomunicação terrestre ou espacial - [assessoria
em]; radiocomunicação terrestre ou espacial;
radiodeterminação [determinação, mediante o
emprego de ondas radioelétricas, da posição de um
móvel ou da direção ou distância em que este se
encontra em relação a um ou dois pontos
conhecidos] - [informação em]; radiodeterminação
[determinação, mediante o emprego de ondas
radioelétricas, da posição de um móvel ou da
direção ou distância em que este se encontra em
relação a um ou dois pontos conhecidos] [consultoria em]; radiodeterminação [determinação,
mediante o emprego de ondas radioelétricas, da
posição de um móvel ou da direção ou distância em
que este se encontra em relação a um ou dois
pontos
conhecidos]
[assessoria
em];
radiodeterminação [determinação, mediante o
emprego de ondas radioelétricas, da posição de um
móvel ou da direção ou distância em que este se
encontra em relação a um ou dois pontos
conhecidos]; radionavegação - [informação em];
radionavegação - [consultoria em]; radionavegação [assessoria em]; radionavegação; tempo de acesso
a redes globais de computadores (aluguel de -)
[ompi] - [informação em]; tempo de acesso a redes
globais de computadores (aluguel de -) [ompi] [consultoria em]; tempo de acesso a redes globais
de computadores (aluguel de -) [ompi] - [assessoria
em]; tempo de acesso a redes globais de
computadores (aluguel de -) [ompi]; transmissão
[emissão] de sinal de telecomunicação por satélite [informação em]; transmissão [emissão] de sinal de
telecomunicação por satélite - [consultoria em];
transmissão [emissão] de sinal de telecomunicação
por satélite - [assessoria em]; transmissão [emissão]
de sinal de telecomunicação por satélite;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905562151 21/11/2012
003
Tit.SUNNY INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46020178000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SUNNY
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.905562178 21/11/2012
003
Tit.SUNNY INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46020178000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUNNY DAYS
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; calças;
calças
compridas;
camisas;
camisetas;
confeccionado (vestuário -); trajes; vestuário *;
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.905562186 21/11/2012
003
Tit.SUNNY INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46020178000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUNNY
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; calças;
calças
compridas;
camisas;
camisetas;
confeccionado (vestuário -); trajes; vestuário *;
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.905562208 21/11/2012
003
Tit.SUNNY INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46020178000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
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Marca: SUNNY DAYS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.905562216 21/11/2012
003
Tit.EMPRESA DE BASE & DISTRIBUIDORA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02960753000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROVIM
NCL(10) 01 adubo composto; adubo para
agricultura; agricultura (adubo para -); agricultura
(substâncias químicas para -), com exceção dos
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
fertilizantes; fertilizantes (preparações -); fosfatos
[fertilizantes]; melhoramento de solos (produtos
químicos para -); plantas (preparações para
regularizar o crescimento de -); sais [fertilizantes];
substâncias químicas para agricultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
substratos para cultivo fora do solo [agricultura];
superfosfatos [fertilizantes]; turfa [fertilizante];
composto orgânico destinado à adubação; uréia
[fertilizante];
Procurador: PATRICIA GONZALEZ BAUBETA
No.905562224 21/11/2012
Tit.ANA CLAUDIA TECHY (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03353399992
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DIVINA ARTE DECORAÇÕES

003

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 35 decoração de vitrines - [informação em];
decoração de vitrines - [consultoria em]; decoração
de vitrines - [assessoria em]; decoração de vitrines;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de iluminação [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de cama, mesa e banho - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de cama, mesa e banho - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de ferragem - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de louça de faiança - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
louça de faiança - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de louça de faiança;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de porcelana - [consultoria

em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de porcelana - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de porcelana; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro; comércio (através de
qualquer meio) de botões [artigos de armarinho] [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de botões [artigos de armarinho] - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho] - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de
armarinho]; comércio (através de qualquer meio) de
móveis - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de móveis - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de móveis [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de móveis; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de serralharia - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
serralharia - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de serralharia [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de serralharia; comércio (através
de qualquer meio) de produtos em matérias plásticas
semiprocessadas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos em matérias
plásticas semiprocessadas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos em
matérias plásticas semiprocessadas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos em matérias plásticas semiprocessadas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de âmbar - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de âmbar [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de âmbar - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de âmbar; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de cortiça - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de cortiça - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de cortiça - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de cortiça;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de junco - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de junco [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de junco - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de junco; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de madeira - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madeira - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis;
Procurador: LUANA KLAUS
No.905562232 21/11/2012
003
Tit.PEDRO PHILIPPO DE SOUZA FRANCO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10941619770
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Negócio de Irmão .com.br
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CFE(4) 2.9.14-15; 29.1.2; 29.1.8,12
NCL(10) 35 agências de emprego; agências de
informação comercial; aluguel de espaço publicitário;
aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação; atualização de material publicitário;
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -); bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -); caixa postal
de voz (serviços de -) [secretária eletrônica];
captação de patrocínio; comerciais de rádio;
comerciais de televisão; compilações de estatísticas;
consultoria em organização de negócios; consultoria
profissional em negócios; demonstração de
produtos; distribuição de amostras; distribuição de
material publicitário; espaço publicitário (aluguel de ); estatísticas (compilações de- ); eventos de moda
para
fins
promocionais
(organização
de-);
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; gestão (consultoria em -)
de negócios; gestão computadorizada de arquivos;
informação comercial (agências de -); informações
(levantamento de -) de negócios; informações de
negócios; levantamentos de informações de
negócios; mala direta (publicidade por -); marketing;
marketing (estudos de -); material publicitário
(atualização de -); material publicitário (distribuição
de -); negócios (assessoria em gestão de -);
negócios (avaliações de -); negócios (consultoria em
gestão de -); negócios (consultoria em gestão e
organização de -); negócios (consultoria profissional
em -); negócios (informações de -); negócios
(levantamentos de informações de -); negócios
(levantamentos de informações de -); negócios
(pesquisa em -); opinião (pesquisas de -);
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; patrocínio (captação de ); pesquisa de dados em arquivos de computador
[para terceiros]; pesquisa de marketing; pesquisa em
negócios;
pesquisas
de
opinião;
pessoal
(recrutamento de -); preparação de colunas
publicitárias; processamento de texto; propaganda;
publicação de textos publicitários; publicidade;
publicidade de rádio; publicidade de televisão;
publicidade on-line em rede de computadores;
publicidade por catálogos de vendas; publicitários
(redação
de-);
serviços
de
telemarketing;
sistematização de informações em bancos de dados
de computador; texto (processamento de -); textos
publicitários (publicação de -); aluguel de stands;
anúncio; assessoria promocional, consultoria e
informação
sobre
propaganda;
assessoria,
consultoria e informação em compilação de
informações em bancos de dados de computador;
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos); distribuição de
brindes; edição de texto publicitário; gerenciamento
de banco de dados; levantamento mercadológico;
pesquisa de mercado; publicidade por qualquer
meio; serviços de processamento de dados
[compilação em banco de dados]; serviços de
programas de fidelidade (clube, cartão, talão);
telemarketing; telepesquisa [pesquisa de opinião];
Procurador: O PRÓPRIO.

Tit.CARROS ACESSORIOS E INSULFILM LTDA ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13513928000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARROS ACESSÓRIOS E INSULFILMES

Tit.LOJAO AFONSO PENA ARTIGOS DE
DECORACOES LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08673770000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LOJAS BRASILEIRA

CFE(4) 18.1.9; 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 37 manutenção de veículos; manutenção e
reparo de automóveis; polimento de veículo; serviço
de assistência técnica a veículos [reparo];
aperfeiçoamento de equipamento automotivo;
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos; centro de diagnóstico de
veículo
(serviços
de
-)
[serviços
de
manutenção/reparo de automóveis]; conserto de
aparelho de som de veículo; conversão de veículos
a gasolina para gás natural; instalação de aparelho
de som para veículo; instalação e conserto de ar
condicionado, inclusive de veículo; instalação e
reparação de alarme para veículo;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(10) 21 aço (lã de -) para limpeza; escovas
(materiais para fabricação de -); escovas *; esponjas
para uso doméstico; figuras [estatuetas] de
porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; pentes;
utensílios de uso doméstico; vidro, não trabalhado
ou semitrabalhado [exceto vidro para construção];
Procurador: ELSI LUISA PARRON BUIAR

No.905562259 21/11/2012
Tit.A.R.M. AMARAL & CIA LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07139697000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EUNICE

003

003

CFE(4) 24.9.5; 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
cafés [bares]; cafeterias; cantinas;
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.905562267 21/11/2012
003
Tit.EMPRESA DE BASE & DISTRIBUIDORA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02960753000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROVIM
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à agricultura, à
horticultura e à silvicultura - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
químicas destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à agricultura, à horticultura e à silvicultura [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias químicas destinadas à
agricultura, à horticultura e à silvicultura;
representação comercial [ompi] - [informação em];
representação comercial [ompi] - [consultoria em];
representação comercial [ompi] - [assessoria em];
representação comercial [ompi];
Procurador: PATRICIA GONZALEZ BAUBETA
No.905562275 21/11/2012

No.905562240 21/11/2012

No.905562283 21/11/2012
003
Tit.DOMINATTO DO BRASIL VESTUÁRIO LTDA.
ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08701008000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DOMINATTO

003

CFE(4) 24.9.2; 26.11.10; 27.5.1
NCL(10) 05 abrasivos dentários; absorventes
internos; adesivos para dentaduras; algodão
hidrófilo;
amálgamas
dentários;
analgésicos;
anestésicos; antibióticos; ataduras para curativos;
bálsamos para uso medicinal; broncodilatadoras
(preparações
-);
calças
absorventes
para
incontinentes; calcinha (protetores para -) [produtos
higiênicos]; calicidas [remédios contra calos]; chás
medicinais; cimento ósseo para usos cirúrgico e
ortopédico; colírios; constipação (remédios para
alívio de -); curativos (artigos para -) [medicinais];
curativos cirúrgicos; desinfetantes para uso
higiênico; digestivos para uso farmacêutico;
emagrecimento (preparações medicinais para -);
esparadrapos; estojos de primeiros socorros
[completos]; febrífugos; fraldas calça para bebês;
fraldas higiênicas para incontinentes; hormônios
para uso medicinal; loções para uso farmacêutico;
medicamentos para uso humano; medicamentos
para uso odontológico; moderadores de apetite para
uso medicinal; pomadas para uso medicinal;
porcelana para próteses dentárias; sedativos; soros;
tranqüilizantes; xaropes para uso farmacêutico;
absorvente higiênico; absorvente para incontinência
urinária; absorvente para uso pós-operatório;
absorvente para uso pós-parto; acne [medicamento
para combate à -]; adesivo de uso médico para
cicatrização; agente analgésico; agente antialérgico,
antipirético e antiinflamatório; cimento para uso
odontológico; diurético; expectorante; fluoreto para
tratamento dentário; gel anti-séptico para aliviar a
dor; kit para diagnóstico médico; líquido
antibacteriano para higiene hospitalar; manteiga de
cacau de uso farmacêutico; massa e gesso para uso
dentário; medicamentos administrados via implante
subcutâneo; oxigênio para uso médico; produto para
limpeza de instrumento médico e odontológico;
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quimioterápico; resina para confecção de dente;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; tussígeno (anti - ) [medicamento];
vasoconstritor; vasodilatador;
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.905562410 21/11/2012
003
Tit.DOMINATTO DO BRASIL VESTUÁRIO LTDA.
ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08701008000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RETEX

CFE(4) 26.1.2; 26.2.7; 27.5.1
NCL(10) 42 atualização de software de computador;
elaboração [concepção] de software de computador;
manutenção de software de computador; software
de computador (atualização de -); software de
computador (elaboração [concepção] de-); software
de computador (manutenção de -);
Procurador: LONDON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 05 abrasivos dentários; absorventes
internos; adesivos para dentaduras; algodão
hidrófilo;
amálgamas
dentários;
analgésicos;
anestésicos; antibióticos; ataduras para curativos;
bálsamos para uso medicinal; broncodilatadoras
(preparações
-);
calças
absorventes
para
incontinentes; calcinha (protetores para -) [produtos
higiênicos]; calicidas [remédios contra calos]; chás
medicinais; cimento ósseo para usos cirúrgico e
ortopédico; colírios; constipação (remédios para
alívio de -); curativos (artigos para -) [medicinais];
curativos cirúrgicos; desinfetantes para uso
higiênico; digestivos para uso farmacêutico;
emagrecimento (preparações medicinais para -);
esparadrapos; estojos de primeiros socorros
[completos]; febrífugos; fraldas calça para bebês;
fraldas higiênicas para incontinentes; hormônios
para uso medicinal; loções para uso farmacêutico;
mástiques dentários; medicamentos para uso
humano; medicamentos para uso odontológico;
moderadores de apetite para uso medicinal;
pomadas para uso medicinal; porcelana para
próteses dentárias; preparações farmacêuticas;
sedativos; soros; tranqüilizantes; xaropes para uso
farmacêutico; absorvente higiênico; absorvente para
incontinência urinária; absorvente para uso pósoperatório; absorvente para uso pós-parto; acne
[medicamento para combate à -]; adesivo de uso
médico para cicatrização; agente analgésico; agente
antialérgico, antipirético e antiinflamatório; cimento
para uso odontológico; diurético; expectorante;
fluoreto para tratamento dentário; gel anti-séptico
para aliviar a dor; kit para diagnóstico médico; líquido
antibacteriano para higiene hospitalar; manteiga de
cacau de uso farmacêutico; massa e gesso para uso
dentário; medicamentos administrados via implante
subcutâneo; oxigênio para uso médico; produto para
limpeza de instrumento médico e odontológico;
quimioterápico; resina para confecção de dente;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; tussígeno (anti - ) [medicamento];
vasoconstritor; vasodilatador;
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.905562429 21/11/2012
003
Tit.RENATO GOMES PEREIRA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28377443287
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MATUPI
NCL(10) 40 abate de animais; animais (abate de -);
Procurador: HILDA BALBINO GIOCOMOLLI
No.905562437 21/11/2012
Tit.CDS INFORMÁTICA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01808382000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CDS INFORMÁTICA

003

No.905562445 21/11/2012
Tit.MARGARETE FRANCISCA DE ARAUJO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29952353863
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MURTA RADICAL

003

CFE(4) 26.3.7; 27.5.1,27.5.9-10
NCL(10) 41 aluguel de equipamento de jogos [informação em]; aluguel de equipamento de jogos [consultoria em]; aluguel de equipamento de jogos [assessoria em]; aluguel de equipamento de jogos;
aluguel de equipamentos desportivos [exceto
veículos]
[informação
em];
aluguel
de
equipamentos desportivos [exceto veículos] [consultoria em]; aluguel de equipamentos
desportivos [exceto veículos] - [assessoria em];
aluguel de equipamentos desportivos [exceto
veículos]; competições desportivas (organização de ) - [informação em]; competições desportivas
(organização de -) - [consultoria em]; competições
desportivas (organização de -) - [assessoria em];
competições desportivas (organização de -);
cronometragem
de
eventos
desportivos
[informação em]; cronometragem de eventos
desportivos - [consultoria em]; cronometragem de
eventos
desportivos
[assessoria
em];
cronometragem
de
eventos
desportivos;
equipamentos desportivos (aluguel de -) [exceto
veículos] - [informação em]; equipamentos
desportivos (aluguel de -) [exceto veículos] [consultoria em]; equipamentos desportivos (aluguel
de -) [exceto veículos] - [assessoria em];
equipamentos desportivos (aluguel de -) [exceto
veículos]; eventos desportivos (cronometragem de -)
[informação
em];
eventos
desportivos
(cronometragem de -) - [consultoria em]; eventos
desportivos (cronometragem de -) - [assessoria em];
eventos desportivos (cronometragem de -); locação
de espaços para prática de esporte - [informação
em]; locação de espaços para prática de esporte [consultoria em]; locação de espaços para prática de
esporte - [assessoria em]; locação de espaços para
prática de esporte; organização de competições
desportivas - [informação em]; organização de
competições desportivas - [consultoria em];
organização de competições desportivas [assessoria em]; organização de competições
desportivas; provimento de instalações desportivas -

[informação em]; provimento de instalações
desportivas - [consultoria em]; provimento de
instalações
desportivas
[assessoria
em];
provimento de instalações desportivas; aluguel de
equipamento de lazer - [informação em]; aluguel de
equipamento de lazer - [consultoria em]; aluguel de
equipamento de lazer - [assessoria em]; aluguel de
equipamento de lazer; aluguel de prancha de surf [informação em]; aluguel de prancha de surf [consultoria em]; aluguel de prancha de surf [assessoria em]; aluguel de prancha de surf;
arbitragem esportiva - [informação em]; arbitragem
esportiva - [consultoria em]; arbitragem esportiva [assessoria em]; arbitragem esportiva; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -) [informação em]; cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -) - [consultoria em]; cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -) - [assessoria em];
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -);
decoração de festa, cerimonial e outros eventos [informação em]; decoração de festa, cerimonial e
outros eventos - [consultoria em]; decoração de
festa, cerimonial e outros eventos - [assessoria em];
decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
locutor de eventos - [informação em]; locutor de
eventos - [consultoria em]; locutor de eventos [assessoria em]; locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [informação em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [consultoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [assessoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: DNA BRASIL - GESTÃO DE MARCAS
No.905562453 21/11/2012
003
Tit.DISTRIBUIDORA E COMERCIAL DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS AP LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11749569000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PANETONE DO BEM

CFE(4) 8.1.4; 10.3.1; 25.1.5; 27.5.1
NCL(10) 30 bolos; massas alimentares; pãezinhos;
pão;
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.905562461 21/11/2012
003
Tit.MENOS PAPEL CONSULTORIA E SERVIÇOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11166146000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MENOS PAPEL
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CFE(4) 20.5.25; 26.4.16; 27.5.2,25
NCL(10) 42 conversão de dados e documentos de
suporte físico para suporte eletrônico - [assessoria
em]; conversão de dados e documentos de suporte
físico para suporte eletrônico; digitalização de
documentos
[scanning]
[assessoria
em];
digitalização de documentos [scanning]; assessoria,
consultoria e informação em software - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
software; assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação; digitalização - [assessoria em];
digitalização; tratamento de informação/dados
[serviço de informática] - [assessoria em]; tratamento
de informação/dados [serviço de informática];
Procurador: ROBERTO DIRCEU PACHECO
JÚNIOR
No.905562470 21/11/2012
003
Tit.STF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12782279000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FITNESS HOUSE

CFE(4) 26.1.3; 26.4.18; 26.15.25; 27.5.1
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde]; academias
[educação]; aulas de ginástica; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
educação física; orientação [treinamento]; serviços
de instrução de aulas de atividade física; serviços de
personal trainer [serviços de academia de ginástica];
treinamento prático [demonstração]; assessoria,
consultoria e informação em educação física;
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; personal trainer;
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
No.905562488 21/11/2012
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SOCORRO! MEU FILHO COME MAL
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; televisionamento; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905562496 21/11/2012
003
Tit.INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO
COMERCIAL - IPRACOM (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15915346000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IBRACOM INSTITUTO BRASILEIRO DE
DIREITO COMERCIAL
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -); conferências (organização e apresentação de ) - [assessoria em]; conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -) - [assessoria em]; congressos
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(organização e apresentação de -); educação
(informações sobre -) [instrução]; educação (serviços
de -) - [assessoria em]; educação (serviços de -);
ensino (serviços de -) - [assessoria em]; ensino
(serviços de -); exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos - [assessoria em];
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento] - [assessoria em];
oficinas de trabalho (organização e apresentação de
-) [treinamento]; organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; publicação de livros; publicação on-line
de livros e jornais eletrônicos - [assessoria em];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
reciclagem profissional - [assessoria em]; reciclagem
profissional; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução]; assessoria, consultoria e
informação ensino; curso técnico de formação;
cursos livres [ensino]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque] - [assessoria em]; edição
de texto, exceto de publicidade [copidesque]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download] - [consultoria em]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download] - [assessoria em]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download]; organização de
programas de intercâmbio cultural e educativo.;
redação de textos, exceto para publicidade [ompi] [assessoria em]; redação de textos, exceto para
publicidade [ompi];
Procurador: SENIOR'S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA ME.
No.905562500 21/11/2012
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SOCORRO! MEU FILHO COME MAL
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; distribuição de
filmes; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905562518 21/11/2012
003
Tit.N.T.A. NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03037291000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLIFLEX NTA SAM AP
NCL(10) 19 asfalto; asfalto (pavimentos de -);
betuminosos (produtos -) para construção; piche
[breu]; ruas (materiais para construção e
revestimento de -);
Procurador: MIRANDA, LYNCH E KNEBLEWSKI
LTDA.
No.905562526 21/11/2012
003
Tit.VALTRUDES HOCHSTEIN STINGHEN ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79513529000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LAVANDERIA LAVA RÁPIDO JARAGUÁ
NCL(10) 37 lavanderia;

Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.905562534 21/11/2012
003
Tit.INSTITUTO DE LINGUAS DEWES E DIESEL
LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08587042000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HEY PEPPERS! ENGLISH IS COOL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 curso de idioma;
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905562542 21/11/2012
003
Tit.RENATO GOMES PEREIRA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28377443287
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MATUPI
NCL(10) 29 carne; carne (molhos de -); carne de
porco; carne enlatada; carnes salgadas; iogurte;
laticínios; leite; manteiga; nata [laticínios]; queijos;
bebidas lácteas fermentadas; carne de cabrito; carne
de carneiro; carne fresca; charque ou carne seca;
creme de leite; frios [embutido]; lingüiça; requeijão;
Procurador: HILDA BALBINO GIOCOMOLLI
No.905562550 21/11/2012
Tit.ALA MARCENARIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79767059000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALA MÓVEIS

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 20 armários; armários [guarda-louças];
armários para toalhas [móveis]; arquivos [móveis];
assentos [cadeiras]; balcões; bancadas de lavatório
[mobiliário]; bancadas de trabalho; bancos [móveis];
banquinhos para os pés; berços; bibliotecas
(prateleiras para -); biombos; cadeiras [assentos];
camas *; carteiras [móveis]; cômodas com gavetas;
computadores (mesas com rodinhas para -);
escadas (barras para passadeiras de -); escadas
móveis não metálicas para embarque de
passageiros; escadas portáteis, de madeira ou
plástico; escolar (mobiliário -); escritório (móveis
para -); escrivaninhas; medicamentos (armários para
-); mesas de massagem; mobiliário (peças de -);
móveis (divisórias de madeira para -); móveis para
escritório; penteadeiras; poltronas; porta-chapéus;
porta-livros [móveis]; prateleiras para armazenagem;
prateleiras para móveis; racks (ingl.); apoio para
telefone [móvel]; armário bar; balcão [móvel];
banqueta [móvel]; banquinho [móvel]; bufê
[mobiliário]; bureau [escrivaninha com gaveta];
cadeira ou poltrona [mobiliário]; cama guarda-roupa;
cama-beliche; camiseiro [mobiliário]; cantoneira
[mobiliário]; chapeleira [mobiliário]; cristaleira;
estantes [móveis]; estrado para cama; gaveta; móvel
modulado;
Procurador: ADILSON GABARDO
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No.905562569 21/11/2012
003
Tit.ZEUS DESIGN EM ARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15675658000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ZEUS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 19 revestimentos [materiais de construção];
revestimentos de cimento à prova de fogo;
revestimentos não metálicos para construção;
revestimentos não metálicos para paredes, para
construção;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905562577 21/11/2012
003
Tit.N.T.A. NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03037291000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLIFLEX NTA SAMI AP
NCL(10) 19 asfalto; asfalto (pavimentos de -);
betuminosos (produtos -) para construção; piche
[breu]; ruas (materiais para construção e
revestimento de -);
Procurador: MIRANDA, LYNCH E KNEBLEWSKI
LTDA.
No.905562585 21/11/2012
Tit.MARGARETE FRANCISCA DE ARAUJO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29952353863
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MURTA RADICAL

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28377443287
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MATUPIRI
NCL(10) 40 abate de animais; animais (abate de -);
Procurador: HILDA BALBINO GIOCOMOLLI
No.905562607 21/11/2012
003
Tit.SALVINA GRASIELLA L. BARROS ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14038639000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAIS BRASIL COSMÉTICOS

No.905562909 21/11/2012
003
Tit.EMERSON LAVAGNOLI NOGUEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08862484852
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: rio transex
NCL(10) 35 publicidade on-line em rede de
computadores;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria;
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.905562615 21/11/2012
003
Tit.THOMASTIK-INFELD GESELLSCHAFT M.B.H.
(AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8845140
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.13.25
NCL(10) 15 cordas para instrumentos musicais;
Prior.:AM2700/2012
22/05/2012 AT
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.905562593 21/11/2012
Tit.RENATO GOMES PEREIRA (BR/RO)

003

No.905562925 21/11/2012
003
Tit.RENATO GOMES PEREIRA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28377443287
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MATUPIRI
NCL(10) 29 carne; carne (molhos de -); carne de
porco; carne enlatada; carnes salgadas; iogurte;
laticínios; leite; manteiga; nata [laticínios]; queijos;
bebidas lácteas fermentadas; carne de cabrito; carne
de carneiro; carne fresca; charque ou carne seca;
creme de leite; frios [embutido]; lingüiça; requeijão;
Procurador: HILDA BALBINO GIOCOMOLLI
No.905562933 21/11/2012
003
Tit.TEXTIL CANATIBA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56723091000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PERMANENTE FIT
NCL(10) 24 tecidos *; tecidos para uso têxtil;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA

003

CFE(4) 26.3.7; 27.5.1,27.5.9-10
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; banho
(roupas de -); bonés; botas para esportes *; camisas;
chapéus, bonés etc; ciclistas (vestuário para -);
cintos
[vestuário];
combinações
[vestuário];
confeccionado (vestuário -); couro (roupas de -);
couro (roupas de imitação de -); esportes (botas para
-) *; esportes (sapatos para -) *; faixas [vestuário];
faixas para a cabeça [vestuário]; futebol (sapatos de
-); ginástica (roupa para -) [colante]; impermeáveis
(roupas -); jardineiras [vestuário]; luvas [vestuário];
malhas [vestuário]; praia (roupas de -); roupa para
ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas de
banho; roupas de couro; roupas de imitação couro;
roupas para esqui náutico; sapatos (antiderrapantes
para -); sapatos de futebol; sapatos de praia;
sobretudos [vestuário]; vestuário *; bermuda para
prática de esporte; boné; calçado esportivo; chinelo
[vestuário comum];
Procurador: DNA BRASIL - GESTÃO DE MARCAS

instrumentos científicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cronométricos; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos de controle (inspeção);
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de equipamento de processamento
de dados e computadores; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos
musicais; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas de calcular;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905562836 21/11/2012
003
Tit.SPRING TECNOLOGIA LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10725039000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SPRING TECNOLOGIA
NCL(10) 35 aluguel de máquinas e equipamentos de
escritório *; aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; apresentação de produtos
em meios de comunicação para fins de comércio
varejista; assessoria em gestão comercial ou
industrial; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -); bancos de dados
de computador (sistematização de informações em ); escritório (aluguel de máquinas e equipamentos de
-) *; publicidade on-line em rede de computadores;
venda
de
assinaturas
de
serviços
de
telecomunicações para terceiros; administração
comercial; administração de empresa; aluguel de
escritório virtual [aluguel de equipamentos e material
de escritório e fornecimento de serviços de
escritório]; análise de conteúdo de jornais e revistas
e preparo de relatório comparando o conteúdo dos
diversos veículos de comunicação; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação sobre pesquisa
de dados em arquivos de computador para terceiros;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e

No.905562941 21/11/2012
003
Tit.GRASS GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8844658
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIONARO
NCL(10) 06 parafusos de metal;
Prior.:3020120315534 23/05/2012 DE
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905562968 21/11/2012
003
Tit.TEXTIL CANATIBA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56723091000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PERMANENTE FIT
NCL(10) 25 anáguas; artigos de malha [vestuário];
aventais [vestuário]; babadouros, exceto de papel;
banho (chinelos de -); banho (roupas de -); banho
(roupões de -); banho (toucas de -); bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; cachecóis; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; chinelos [pantufas]; ciclistas
(vestuário para -); cintas [roupa íntima]; cintos
[vestuário]; coletes; coletes [roupa íntima];
combinação [roupa íntima]; combinações [vestuário];
confeccionado (vestuário -); corpete; couro (roupas
de -); couro (roupas de imitação de -); cuecas;
culotes para bebês; enxovais de bebês; espartilhos;
gabardines [vestuário]; gravatas; guarda-pós;
jaquetas; jérseis [vestuário]; ligas; ligas de meias;
lingerie (fr.); luvas [vestuário]; macacões; malhas
[vestuário]; meias; meias (calcanheiras para -);
meias absorventes de transpiração; meias-calças;
paletós; penhoar; pijamas; polainas; praia (roupas de
-); presilhas para polainas; pulôveres; roupa de
baixo; roupa íntima; roupa para ginástica; roupa para
ginástica [colante]; roupas de fantasia; vestuário *;
jaleco;
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Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905562992 21/11/2012
003
Tit.MELAMEL COMERCIAL LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17159661000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MELAMEL
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; adesivos para enfeitar unhas; água de
cheiro; água de colônia; água de colônia; água de
lavanda; algodão para fins cosméticos (hastes com
pontas de -); algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; âmbar [perfume]; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); batons para os lábios;
beleza (máscaras de -); beleza (máscaras de -);
brilho para os lábios; bronzear (preparações para-)
[cosméticos]; cílios (produtos cosméticos para os-);
cílios postiços; cílios postiços (substâncias adesivas
para fixar -); cosméticos; cosméticos (estojos de -);
cosméticos para os cílios; cremes cosméticos;
cremes para clarear pele; decalques decorativos
para uso cosmético; defumação (produtos para -)
[perfumaria];
desodorante
(sabonete
-);
desodorantes [perfumaria]; esmalte para as unhas;
esmalte para unhas; essenciais (óleos -); extratos de
flores [perfumaria]; filtros solares; fragrâncias
(mistura de -); hastes com pontas de algodão para
fins cosméticos; jasmim (óleo de -); lápis de
sobrancelhas; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos; leite de amêndoas para uso cosmético;
leites de limpeza para toalete; lenços impregnados
com loções cosméticas; limão (óleos essenciais de ); limpeza (leite de -) para toalete; loções cosméticas
(lenços impregnados com -); loções para uso
cosmético; loções pós-barba; maquiagem (pó para ); maquiagem (produtos para -); maquiagem
(produtos para remover -); maquiagem para o rosto;
menta (essência de -) [óleo essencial]; menta para
perfumaria; óleo de lavanda; óleos essenciais; óleos
para perfumes e essências; óleos para toalete; óleos
para uso cosmético; pele (cremes para clarear a -);
pele (produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); perfumes; perfumes de
flores
(bases
para
-);
pés
(sabonetes
antitranspirantes para os -); pó para maquiagem;
postiças (unhas -); postiços (cílios -); sabonete
desodorante; sabonetes; sabonetes; sais de banho,
exceto
para
uso
medicinal;
sobrancelhas
(cosméticos para as -); sobrancelhas (lápis de -);
talco para toalete; toalete (produtos de-); unhas
(produtos para o cuidado das -); unhas postiças;
acetona (removedor de esmalte de unhas); acetona
para uso pessoal; água-de-toalete; algodão para a
higiene pessoal; banho de espuma (preparações
para - ), exceto para uso medicinal; caixa para pó de
arroz [estojo cosmético]; cola para unha artificial;
creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e
para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e
sintético; cristal para banho de uso pessoal; estojo
cosmético; estojo de cosméticos de brinquedo (com
cosméticos reais); odorizadores de uso pessoal;
papel impregnado de substância para higiene
pessoal;
Procurador: ESTRELA S/C LTDA MARCAS E
PATENTES
No.905563018 21/11/2012
003
Tit.TEXTIL CANATIBA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56723091000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PERMANENTE FIT
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905563034 21/11/2012
Tit.GRASS GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8844658
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIONARO
NCL(10) 07 ferramentas [partes de máquinas];
Prior.:3020120315534 23/05/2012 DE

003

Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905563042 21/11/2012
003
Tit.GRASS GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8844658
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIONARO
NCL(10) 20 gaveta;
Prior.:3020120315534 23/05/2012 DE
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905563050 21/11/2012
003
Tit.MELAMEL COMERCIAL LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17159661000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MELAMEL
NCL(10) 18 baús [bagagem]; baús para viagem;
bebês (slings para carregar -); bolsas; bolsas de
caça; bolsas de couro para embalagem; bolsas de
couro para ferramentas; bolsas de malhas; bolsas de
mão; bolsas de viagem; bolsas para alpinistas;
bolsas para campistas; bolsas para carregar bebês
[slings]; bolsas para equipamentos esportivos*; caça
(bolsas de -); caixas de couro ou de cartão-couro;
caixas de couro ou de cartão-couro; carteiras de
bolso; embalagem (bolsas de couro para -);
esportivos (bolsas para equipamentos -)*; estojos de
cosméticos [nécessaire]; malas de roupas para
viagem; malas de viagem; maletas para
documentos; mochilas; mochilas; mochilas (bornais);
mochilas à tiracolo para transportar bebês; pastas
[malas]; pastas escolares; porta-cartão; portachaves; praia (bolsas de -); rede (sacolas de -) para
compras; roupas (malas de -) para viagem; sacolas
de compras; sacolas de compras com rodas; sacolas
de rede para compras; sacolas escolares; valises;
viagem (conjuntos de -) [artigos de couro]; bolsa do
vestuário comum; bolsa para tênis; carteira para
moeda; estojo para cosméticos [nécessaire vazia,
somente a bolsa]; frasqueira [mala ou bolsa]; pasta
de viagem; porta nota; porta-cartão [carteiras]; portacheques [carteiras]; porta-moedas [carteiras];
Procurador: ESTRELA S/C LTDA MARCAS E
PATENTES
No.905563085 21/11/2012
003
Tit.MOMENTA FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14806008000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ATAK
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905563093 21/11/2012
003
Tit.SPRING TECNOLOGIA LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10725039000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SPRING TECNOLOGIA
NCL(10) 42 aluguel de computadores; aluguel de
software de computador; análise de sistemas
[informática]; computador (duplicação de programas
de -); computadores (aluguel de -); computadores
(projeto de sistema de -); conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão física];
dados (recuperação de -) [informática]; engenharia;
estudos para projetos técnicos; instalação de
software de computador; manutenção de software
de computador; monitoramento de sistemas de
computadores
por acesso remoto; projeto de
sistema de computadores; software de computador
(aluguel de -); software de computador (atualização
de -); software de computador (elaboração
[concepção] de-);
software de computador
(manutenção de -); análise de suporte e sistema
[serviço de informática]; análise e processamento de
dados [serviço de informática]; assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação; assessoria, consultoria e informação no
campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros;
assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática]; atualização de
informação em banco de dados de computador

[serviço de informática]; cálculo e dimensionamento
na área de engenharia; concepção de protótipo
[elaboração de projeto]; implantação de sistema
[informática]; perícia técnica na área de engenharia;
projeto de sistema de computador; projeto e cálculo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905563123 21/11/2012
003
Tit.EUROFARMA LABORATORIOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61190096000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: 20 Bi
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905563182 21/11/2012
003
Tit.FLÁVIO SILVA DE CARVALHAES MOREIRA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 98930125620
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Guia Casas
NCL(10) 16 catálogos; impressas (publicações -);
publicações
impressas;
revistas
[periódicos];
publicações em fascículos impressos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905563190 21/11/2012
003
Tit.MOMENTA FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14806008000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FENT
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905563298 21/11/2012
003
Tit.ELENE FROLLINI VEGUIN (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33049087811
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ARTÉRIA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de peles
de animais; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes; comércio (através
de qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905563328 21/11/2012
Tit.AMERICAN CORPORATION DO BRASIL
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15321600000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Moderlife
NCL(10) 30 chá (bebidas à base de -); chá*;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905563379 21/11/2012
003
Tit.MELAMEL COMERCIAL LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17159661000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MELAMEL
NCL(10) 35 amostras (distribuição de -) [informação em]; amostras (distribuição de -) [consultoria em]; amostras (distribuição de -) [assessoria em]; amostras (distribuição de -);
importação-exportação (agências de -) - [informação
em]; importação-exportação (agências de -) [consultoria em]; importação-exportação (agências
de -) - [assessoria em]; importação-exportação
(agências de -); promoção de vendas [para terceiros]
- [informação em]; promoção de vendas [para
terceiros] - [consultoria em]; promoção de vendas
[para terceiros] - [assessoria em]; promoção de
vendas [para terceiros]; publicidade on-line em rede
de computadores - [informação em]; publicidade online em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço
de orientação ao consumidor] - [informação em];
atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de orientação
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ao consumidor] - [consultoria em]; atendimento ao
cliente [s.a.c.; serviço de orientação ao consumidor] [assessoria em]; atendimento ao cliente [s.a.c.;
serviço de orientação ao consumidor]; comércio
(através de qualquer meio) de alfinetes e agulhas
[artigos de armarinho] - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de alfinetes e agulhas
[artigos de armarinho] - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de alfinetes e agulhas
[artigos de armarinho] - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de alfinetes e agulhas
[artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de couro - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de couro - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de couro [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de couro; comércio (através de qualquer meio)
de imitações de couro - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de imitações de couro [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de imitações de couro - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de jogos
e brinquedos - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de jogos e brinquedos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
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viagem - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
roupas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de roupas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de roupas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; representação comercial
[ompi] - [informação em]; representação comercial
[ompi] - [consultoria em]; representação comercial
[ompi] - [assessoria em]; representação comercial
[ompi];
Procurador: ESTRELA S/C LTDA MARCAS E
PATENTES
No.905563530 21/11/2012
003
Tit.AMERICAN CORPORATION DO BRASIL
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15321600000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Moderlife
NCL(10) 05 complemento/ suplemento alimentar
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905563670 21/11/2012
003
Tit.INOAR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05199801000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INOAR
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; cabelos (preparações para ondular -);
cosméticos; cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; laquê para cabelos; loções capilares;
loções para uso cosmético; neutralizadores
(produtos -) para permanentes nos cabelos; óleos
essenciais; óleos para uso cosmético; pele (produtos
cosméticos para cuidados da -); tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos; xampus; condicionador
[cosmético];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905563786 21/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA
EURYCLIDES ZERBINI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03032538000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDICINA RIO PRETO
NCL(10)
41
congressos
(organização
e
apresentação de -); educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); entretenimento; festas (planejamento
de -); organização de competições [educação ou
entretenimento]; cursos livres [ensino]; universidade
[serviço de educação];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905563794 21/11/2012
003
Tit.T&Z DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15642258000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UNITY DERMOCOSMÉTICOS
NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água de colônia; amêndoas (óleo de -);
antitranspirante (sabonete -); banhos (preparações
cosméticas para -); batons para os lábios; beleza
(máscaras de -); brilho para os lábios; bronzear
(preparações para-) [cosméticos]; cabelos (tinturas
para os -); cílios (produtos cosméticos para os-);
clarear (cremes para -) a pele; cosméticos;

cosméticos (estojos de -); cosméticos para os cílios;
cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
depilatórios (produtos -); descolorantes (produtos -);
desodorante
(sabonete
-);
desodorantes
[perfumaria]; esmalte para as unhas; filtros solares;
lápis de sobrancelhas; loções para uso cosmético;
maquiagem (pó para -); maquiagem (produtos para
remover -); óleos para uso cosmético; pele (cremes
para clarear a -); pele (produtos cosméticos para
cuidados da -); preparações cosméticas para
emagrecimento; preparações de aloe vera para uso
cosmético; preparações de babosa para uso
cosmético; preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal]; preparações para perfumar ambientes;
preparações para proteção solar; produtos
depilatórios; sabonete desodorante; sabonete
medicinal; sabonetes; sobrancelhas (lápis de -);
unhas (esmalte para -); unhas (produtos para o
cuidado das -); xampus;
Procurador: ELSI LUISA PARRON BUIAR
No.905563832 21/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA
EURYCLIDES ZERBINI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03032538000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDICINA RIO PRETO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905563883 21/11/2012
003
Tit.ASPERBRAS ALIMENTOS LACTEOS S.A
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12361072000143
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BONOLAT
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para bebês; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905564006 21/11/2012
003
Tit.INOAR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05199801000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INOAR BEAUTY BALM
NCL(10) 03 cabelos (preparações para ondular -);
cosméticos; cremes cosméticos; descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; loções capilares;
loções para uso cosmético; neutralizadores
(produtos -) para permanentes nos cabelos; óleos
essenciais; óleos para uso cosmético; pele (produtos
cosméticos para cuidados da -); tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos; xampus; condicionador
[cosmético];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905564049 21/11/2012
003
Tit.MASSIMO FRANCESCO MATTA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33119957836
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ROCK SOLIDÁRIO
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -); produção
de shows; teatrais (produções -); agente artístico;
literário e cultural [promotor de evento]; animação de
festa; serviços de lazer e entretenimento, prestados
a título de assistência social;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905564090 21/11/2012
003
Tit.CONSULPET CONSULTORIA TÉCNICA E
CIENTÍFICA LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10439871000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BISK DOG
NCL(10) 31 alimentos para animais; alimentos para
animais de estimação; animais de estimação
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(alimentos para -); biscoitos para cães; biscoito para
animal de estimação; ração para animal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905564103 21/11/2012
011
Tit.OESTE ALIMENTOS LTDA - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08970222000149
*A IMAGEM DA MARCA NÃO ESTÁ NÍTIDA.
REENVIE UMA NOVA IMAGEM DIGITAL,
ATENDENDO AO REQUISITO DE NITIDEZ
NECESSÁRIO PARA PLENA IDENTIFICAÇÃO DOS
ELEMENTOS DA MARCA REQUERIDA. DESTACASE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO
NO ATO DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES.
Procurador: RENATA CRISTINA FREIRE
BANDEIRA
No.905564138 21/11/2012
003
Tit.MIDIA IN BUS LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08982864000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WORLD COVER SHOW
NCL(10) 41 entretenimento; produção de programas
de rádio e televisão; produção de shows; televisão
(programas de entretenimento de -); televisão e rádio
(produção de programas de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905564154 21/11/2012
003
Tit.VALÉRIA APARECIDA MINCHIO SEVERO
BROETTO - ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00293570000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BROETTO
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares];
lanchonetes; restaurantes; restaurantes de autoserviço;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905564243 21/11/2012
003
Tit.NATURA COSMÉTICOS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71673990000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FÉ, MENINA
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; adstringentes para uso cosmético; água
de colônia; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; algodão para uso cosmético;
anti-séptico bucal, exceto para uso medicinal;
antitranspirantes [produtos de toalete]; banhos
(preparações cosméticas para -); barbear (produtos
para -); batons para os lábios; beleza (máscaras de ); bronzear (preparações para-) [cosméticos]; cílios
postiços; cosméticos; cosméticos (estojos de);
cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
defumação
(produtos
para
-)
[perfumaria];
dentifrícios; descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; desodorantes [perfumaria]; esmalte para
unhas; filtros solares; gorduras para uso cosmético;
hastes com pontas de algodão para fins cosméticos;
incenso; laquê para cabelos; lenços impregnados
com loções cosméticas; loções capilares; loções
para uso cosmético; maquiagem (produtos para -);
maquiagem (produtos para remover -); óleos
essenciais; óleos para perfumes e essências; óleos
para toalete; óleos para uso cosmético; ondular os
cabelos (preparações para -); pele (produtos
cosméticos para cuidados da -); perfumaria
(produtos de -); perfumes; perfumes de flores (bases
para -); permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores para -); pomadas para uso
cosmético;
preparações
cosméticas
para
emagrecimento; produtos depilatórios; próteses
dentárias (produtos para polimento de -); sabonetes;
sachês para perfumar roupa; tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos; unhas (produtos para o
cuidado das -); unhas postiças; varetas de incenso;
xampus; acetona (removedor de esmalte de unhas);
água-de-toalete; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
condicionador [cosmético]; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; erva para banho;
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erva para defumador e incenso; estojo cosmético;
estojo de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
reais); removedor de cosmético;
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905564278 21/11/2012
003
Tit.CEDOES CENTRO DE DESINT.OSSEA E
OSTEOP.DO ESP.SANTO LTD (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36367258000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CEDOES P&D- PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
NCL(10) 42 análises químicas - [informação em];
análises químicas - [consultoria em]; análises
químicas - [assessoria em]; análises químicas;
biológica (pesquisa -); estudos para projetos técnicos
- [informação em]; estudos para projetos técnicos [consultoria em]; estudos para projetos técnicos [assessoria em]; estudos para projetos técnicos;
pesquisa
bacteriológica;
pesquisa
biológica;
pesquisas geológicas; pesquisas técnicas [informação em]; pesquisas técnicas - [consultoria
em]; pesquisas técnicas - [assessoria em]; pesquisas
técnicas; projetos técnicos (estudos para -) [informação em]; projetos técnicos (estudos para -) [consultoria em]; projetos técnicos (estudos para -) [assessoria em]; projetos técnicos (estudos para -);
assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas científicas no campo da bioquímica e
biotecnologia - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas científicas
no campo da bioquímica e biotecnologia [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre pesquisas científicas no campo da
bioquímica e biotecnologia - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas científicas no campo da bioquímica e
biotecnologia; assessoria, consultoria e informações
e pesquisas no campo biológico - [informação em];
assessoria, consultoria e informações e pesquisas
no campo biológico - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações e pesquisas no campo
biológico - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informações e pesquisas no campo biológico;
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas e análises bacteriológicas, biológicas,
químicas e bioquímicas - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas e análises bacteriológicas, biológicas,
químicas e bioquímicas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas e análises bacteriológicas, biológicas,
químicas e bioquímicas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas e análises bacteriológicas, biológicas,
químicas e bioquímicas; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo biológico [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo biológico [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre pesquisas no campo biológico [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre pesquisas no campo biológico;
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de engenharia genética [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo de
engenharia genética - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre pesquisas no campo
de engenharia genética - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de engenharia genética;
assessoria, consultoria e pesquisas científicas no
campo da saúde e da medicina - [informação em];
assessoria, consultoria e pesquisas científicas no
campo da saúde e da medicina - [consultoria em];
assessoria, consultoria e pesquisas científicas no
campo da saúde e da medicina - [assessoria em];
assessoria, consultoria e pesquisas científicas no
campo da saúde e da medicina; controle de
qualidade para laboratório de análise clínica [informação em]; controle de qualidade para
laboratório de análise clínica - [consultoria em];
controle de qualidade para laboratório de análise
clínica - [assessoria em]; controle de qualidade para

laboratório de análise clínica; engenharia biológica [informação em]; engenharia biológica - [consultoria
em]; engenharia biológica - [assessoria em];
engenharia biológica; perícia técnica na área de
biologia; perícia técnica na área de física; pesquisa
genealógica; projeto de engenharia de qualquer
natureza; projeto e cálculo;
Procurador: CONSEMPI CONSULTORIA
EMPRESARIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
LTDA
No.905564286 21/11/2012
003
Tit.ANDERSON DOS REIS RODRIGUES (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10034309616
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FILHOS DO ALTÍSSIMO
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -); produção
musical;
banda
de
música
[serviços
de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; grupo musical;
Procurador: GILBERTO SOUZA VAZ
No.905564294 21/11/2012
003
Tit.NATURA COSMÉTICOS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71673990000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CIRANDA DA BELEZA NATURA
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; adstringentes para uso cosmético; água
de colônia; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; algodão para uso cosmético;
anti-séptico bucal, exceto para uso medicinal;
antitranspirantes [produtos de toalete]; banhos
(preparações cosméticas para -); barbear (produtos
para -); batons para os lábios; beleza (máscaras de ); bronzear (preparações para-) [cosméticos]; cílios
postiços; cosméticos; cosméticos (estojos de);
cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
defumação
(produtos
para
-)
[perfumaria];
dentifrícios; descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; desodorantes [perfumaria]; esmalte para
unhas; filtros solares; gorduras para uso cosmético;
hastes com pontas de algodão para fins cosméticos;
incenso; laquê para cabelos; lenços impregnados
com loções cosméticas; loções capilares; loções
para uso cosmético; maquiagem (produtos para -);
maquiagem (produtos para remover -); óleos
essenciais; óleos para perfumes e essências; óleos
para toalete; óleos para uso cosmético; ondular os
cabelos (preparações para -); pele (produtos
cosméticos para cuidados da -); perfumaria
(produtos de -); perfumes; perfumes de flores (bases
para -); permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores para -); pomadas para uso
cosmético;
preparações
cosméticas
para
emagrecimento; produtos depilatórios; próteses
dentárias (produtos para polimento de -); sabonetes;
sachês para perfumar roupa; tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos; unhas (produtos para o
cuidado das -); unhas postiças; varetas de incenso;
xampus; acetona (removedor de esmalte de unhas);
água-de-toalete; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
condicionador [cosmético]; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; erva para banho;
erva para defumador e incenso; estojo cosmético;
estojo de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
reais); removedor de cosmético;
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905564367 21/11/2012
003
Tit.RACA DISTRIBUIDORA DE PROD.
ALIMENTICIOS LTDA-ME (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07259409000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Campilar Tempera Mais
NCL(10) 30 açafrão [temperos]; açafrão-da-terra,
para uso alimentar; aipo (sal de -); alimentos
farináceos; aromáticas (preparações -) para uso
alimentar; bicarbonato de sódio para fins culinários;
caril [curry (ingl.)] [especiaria]; carne (produtos para
amaciar -) para uso doméstico; condimentos;
conservar alimentos (sal para -); coulis de frutas
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[molhos]; cozinha (sal de -); cravos-da-índia
[especiaria]; culinários (bicarbonato de sódio para
fins -); engrossar alimentos (agentes para -) em
cozimento; especiarias; essências para alimentos
[exceto essências etéreas e óleos essenciais];
farináceos (alimentos -); fermento; flavorizantes para
bebidas, exceto óleos essenciais; gengibre
[especiaria]; hortelã-pimenta (doces com -);
maçapão; milho (farinha de -); milho (flocos de -);
milho moído; molho de tomate; molho para salada;
molhos [condimentos]; mostarda; noz-moscada;
pesto [molho]; picles mistos [condimento]; pimenta;
pimenta-da-jamaica [tempero]; pimentão [temperos];
produtos para dourar carnes [ham glaze]; sal de
cozinha; sal para conservar alimentos; salada (molho
para -); tempero [condimento]; temperos; tomate
(molho de -); vinagre; alecrim; alho [condimento];
bicarbonato de sódio para uso culinário; colorau [v.d.
urucum] [condimento]; cominho; louro; orégano;
urucum para uso alimentar [condimento]; vinagre de
álcool; vinagre de erva; vinagre de leite; vinagre de
vinho;
Procurador: GUSTAVO CAETANO GOMES
No.905564383 21/11/2012
011
Tit.ATHOS INFORMATICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00182866000160
*COMPLEMENTE A RETRIBUIÇÃO DEVIDA NO
EXATO VALOR FIXADO NA TABELA EM VIGOR
NA DATA DE COMPROVAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DESTA EXIGÊNCIA. SIGA
INSTRUÇÕES DO MANUAL DO USUÁRIO PARA
EFETUAR COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRA
EXIGÊNCIA POR MEIO DE FORMULÁRIO
ESPECÍFICO (CÓDIGO DE SERVIÇO 338),
APRESENTANDO O COMPROVANTE DE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905564448 21/11/2012
003
Tit.EVANILDE BARBOSA DA SILVA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04297286000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTO PEÇAS MARIANA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905564499 21/11/2012
003
Tit.JAGUARACI OLIVEIRA DE ANDRADE (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94052131568
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DA BAIANA
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -);
estúdios de gravação (serviços de -); organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
produção de shows; produção musical; shows
(produção de -); teatro de variedades [espetáculos
musicais]; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços
de
entretenimento];
empresário
[organização e produção de espetáculos]; gravações
musicais em vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo
musical; promotor de eventos [se artísticos/culturais];
sonorização de eventos para empresas e similares;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905564502 21/11/2012
003
Tit.AMYRIS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8637334
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLEARLY PATCHOULI
NCL(10) 03 cosméticos;
Prior.:85/631,181
21/05/2012 US
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905564510 21/11/2012
003
Tit.IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8580464
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IMPACT PERFORMANCE SERIES
NCL(10) 07 brocas [partes de máquinas];
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905564600 21/11/2012

011

Tit.ATHOS INFORMATICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00182866000160
*COMPLEMENTE A RETRIBUIÇÃO DEVIDA NO
EXATO VALOR FIXADO NA TABELA EM VIGOR
NA DATA DE COMPROVAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DESTA EXIGÊNCIA. SIGA
INSTRUÇÕES DO MANUAL DO USUÁRIO PARA
EFETUAR COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRA
EXIGÊNCIA POR MEIO DE FORMULÁRIO
ESPECÍFICO (CÓDIGO DE SERVIÇO 338),
APRESENTANDO O COMPROVANTE DE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905564685 21/11/2012
003
Tit.BIMBO DO BRASIL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35402759000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANA MARIA MANIAKS
NCL(10) 30 alimentares (massas -); alimentos
farináceos; biscoitos; bolo (massa para -); bolo (pó
para -); bolos; bolos (flavorizantes para -), exceto
óleos essenciais; brioches; farinhas*; fermento (pão
sem -); massas [alimentares]; massas alimentares;
pãezinhos; pão; bolo, preparado para consumo final,
confeitado ou não;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905564693 21/11/2012
011
Tit.ATHOS INFORMATICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00182866000160
*COMPLEMENTE A RETRIBUIÇÃO DEVIDA NO
EXATO VALOR FIXADO NA TABELA EM VIGOR
NA DATA DE COMPROVAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DESTA EXIGÊNCIA. SIGA
INSTRUÇÕES DO MANUAL DO USUÁRIO PARA
EFETUAR COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRA
EXIGÊNCIA POR MEIO DE FORMULÁRIO
ESPECÍFICO (CÓDIGO DE SERVIÇO 338),
APRESENTANDO O COMPROVANTE DE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905564707 21/11/2012
003
Tit.J. HENRY SCOTT (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8845255
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZIPZ
NCL(10) 33 vinho;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.905564987 21/11/2012
003
Tit.MORADA DA FLORESTA SOLUÇÕES
ECOLÓGICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10979780000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPOSTA BRASIL
NCL(10) 35 consultoria em organização de negócios;
industrial ou comercial (assessoria em gestão -);
promoção de vendas [para terceiros]; comércio
(através de qualquer meio) de animais vivos;
comércio (através de qualquer meio) de material de
instrução e de ensino; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias químicas destinadas à
agricultura, à horticultura e à silvicultura; comércio
(através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: MARIA VILMA DA CONCEIÇÃO
OLIVEIRA
No.905564995 21/11/2012
003
Tit.GOLDEN TRADE COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01663834000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TARTUFINO
NCL(10) 29 azeite de oliva para uso alimentar; coco
(manteiga de -); laticínios; leite; leite de soja
[substituto do leite]; manteiga; manteiga (creme de ); margarina; nata [laticínios]; soja (leite de - )
[substituto do leite]; azeite de dendê; requeijão;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP

No.905565037 21/11/2012
003
Tit.GOLDEN TRADE COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01663834000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TARTUFINO
NCL(10) 30 bolos; bombons; cacau (produtos de -);
fermento (pão sem -); gengibre (bolo ou pão de -);
pãezinhos; pão; pão de gengibre; pizzas; sorvetes;
sorvetes; vinagre; bolo, preparado para consumo
final, confeitado ou não; cacau [doce de-]; tortas
[doces e salgadas]; vinagre de álcool; vinagre de
erva; vinagre de leite; vinagre de vinho;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905565053 21/11/2012
003
Tit.ESTEE LAUDER COSMETICS LTD. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7373813
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROSY PRISM
NCL(10) 03 cosméticos; fragrâncias (mistura de -);
loções capilares; pele (produtos cosméticos para
cuidados da -); produto para limpeza e hidratação da
pele não medicamentoso;
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905565061 21/11/2012
003
Tit.FRENTES ARQUITETURA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06216906000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Multiurb
NCL(10) 42 projeto de arquitetura - [informação em];
projeto de arquitetura - [consultoria em]; projeto de
arquitetura - [assessoria em]; projeto de arquitetura;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905565070 21/11/2012
003
Tit.GOLDEN TRADE COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01663834000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TARTUFINO
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
bebidas à base de soro de leite; bebidas não
alcoólicas à base de mel; bebidas não-alcoólicas;
cerveja; frutas (sucos de -); frutas, verduras e
legumes (sucos de -) [bebidas]; isotônicas (bebidas ); xaropes para bebidas; água-de-coco; bebida em
xarope; bebida energética não alcoólica; essência
não alcoólica para fabricar bebidas; xarope de fruta;
xarope para bebida não alcoólica;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905565100 21/11/2012
003
Tit.GOLDEN TRADE COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01663834000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TARTUFINO
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas alcoólicas contendo frutas; bebidas
alcóolicas prontas; bebidas destiladas; bebida
energética alcoólica; bebida fermentada alcoólica;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905565118 21/11/2012
003
Tit.MORADA DA FLORESTA SOLUÇÕES
ECOLÓGICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10979780000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPOSTA BRASIL
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
informações sobre educação [instrução]; instrução
(serviços de -); oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
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[treinamento]; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; prático (treinamento -) [demonstração];
produção
de
vídeos;
treinamento
prático
[demonstração];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução]; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino; curso técnico de formação;
Procurador: MARIA VILMA DA CONCEIÇÃO
OLIVEIRA
No.905565398 21/11/2012
003
Tit.BELA E CHIC COMERCIO DE COSMETICOS
ESPECIAIS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05268903000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XTERA
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de lavanda; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; alisar (produtos para -)
[engomar]; almíscar [perfumaria]; amêndoas (óleo de
-); amêndoas (sabonete de -); banhos (preparações
cosméticas para -); beleza (máscaras de -); cabelos
(preparações para ondular -); cabelos (tinturas para
os -); cílios (produtos cosméticos para os-);
cosméticos; cosméticos (estojos de -); cosméticos
para os cílios; cremes cosméticos; descolorantes
(produtos -); descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; desodorante (sabonete -); desodorantes
[perfumaria]; extratos de flores [perfumaria]; flores
(extratos de -) [perfumaria]; gaulteria (óleo de -)
[perfumaria]; gorduras para uso cosmético; laquê
para cabelos; leite de amêndoas para uso
cosmético; loções capilares; loções para uso
cosmético; maquiagem (pó para -); maquiagem
(produtos para -); maquiagem (produtos para
remover -); maquiagem para o rosto; menta
(essência de -) [óleo essencial]; menta para
perfumaria; neutralizadores (produtos -) para
permanentes nos cabelos; óleo de lavanda; óleos
para uso cosmético; ondular os cabelos
(preparações para -); pele (produtos cosméticos para
cuidados da -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
perfumes de flores (bases para -); permanentes nos
cabelos (produtos neutralizadores para -); pó para
maquiagem; pomadas para uso cosmético;
sabonetes; tinturas cosméticas; tinturas para os
cabelos; xampus; condicionador [cosmético];
Procurador: IARA SILVEIRA PINHEIRO
No.905565410 21/11/2012
003
Tit.A L SERVIÇOS CONTABEIS E ESCRITORIO
VIRTUAL LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04280023000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALCONT Contabilidade
NCL(10) 35 contabilidade - [informação em];
contabilidade - [consultoria em]; contabilidade [assessoria em]; contabilidade;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905565649 21/11/2012
003
Tit.KAINDL MARKEN GMBH (TR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8428131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NATURAL TOUCH TECHNOLOGY BY
KAINDL
NCL(10) 27 carpetes; revestimento de assoalho;
tapetes *;
Prior.:302012030856.2 21/05/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905565690 21/11/2012
003
Tit.RODRIGO OCTÁVIO DE OLIVEIRA MELLO
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03577118903
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Adminco
NCL(10) 42 aluguel de software de computador [informação em]; aluguel de software de computador
- [consultoria em]; aluguel de software de
computador - [assessoria em]; aluguel de software
de computador; atualização de software de
computador - [informação em]; atualização de
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software de computador - [consultoria em];
atualização de software de computador - [assessoria
em]; atualização de software de computador;
elaboração [concepção] de software de computador
- [informação em]; elaboração [concepção] de
software de computador - [consultoria em];
elaboração [concepção] de software de computador
- [assessoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador; instalação de software de
computador - [informação em]; instalação de
software de computador - [consultoria em];
instalação de software de computador - [assessoria
em]; instalação de software de computador;
manutenção de software de computador [informação em]; manutenção de software de
computador - [consultoria em]; manutenção de
software de computador - [assessoria em];
manutenção de software de computador; software
de computador (aluguel de -) - [informação em];
software de computador (aluguel de -) - [consultoria
em]; software de computador (aluguel de -) [assessoria em]; software de computador (aluguel de
-); software de computador (atualização de -) [informação
em];
software
de
computador
(atualização de -) - [consultoria em]; software de
computador (atualização de -) - [assessoria em];
software de computador (atualização de -); software
de computador (elaboração [concepção] de-) [informação
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [consultoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [assessoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador (instalação de -) - [informação em];
software de computador (instalação de -) [consultoria em]; software de computador (instalação
de -) - [assessoria em]; software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -) - [informação em]; software de
computador (manutenção de -) - [consultoria em];
software de computador (manutenção de -) [assessoria
em];
software
de
computador
(manutenção de -); assessoria, consultoria e
informação em software - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em software [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em software - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação no campo
da seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação no campo
da seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros; assistência
técnica em software - [informação em]; assistência
técnica em software - [consultoria em]; assistência
técnica em software - [assessoria em]; assistência
técnica em software;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905565711 21/11/2012
003
Tit.RENATO FERREIRA DOS SANTOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52452557749
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇO BEIJOCA
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde] - [informação
em]; academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde] - [consultoria em];
academia de ginástica (serviços de-) [treinamento
físico e para a saúde] - [assessoria em]; academia
de ginástica (serviços de-) [treinamento físico e para
a saúde]; academias [educação] - [informação em];
academias [educação] - [consultoria em]; academias
[educação] - [assessoria em]; academias [educação];
aulas de ginástica - [informação em]; aulas de
ginástica - [consultoria em]; aulas de ginástica [assessoria em]; aulas de ginástica; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento] [informação em]; competições (organização de -)

[educação ou entretenimento] - [consultoria em];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] - [assessoria em]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -) [informação
em];
competições
desportivas
(organização de -) - [consultoria em]; competições
desportivas (organização de -) - [assessoria em];
competições desportivas (organização de -);
desportivos (serviços de acampamentos -) [informação
em];
desportivos
(serviços
de
acampamentos -) - [consultoria em]; desportivos
(serviços de acampamentos -) - [assessoria em];
desportivos (serviços de acampamentos -);
educação física - [informação em]; educação física [consultoria em]; educação física - [assessoria em];
educação física; organização de competições
[educação ou entretenimento] - [informação em];
organização de competições [educação ou
entretenimento] - [consultoria em]; organização de
competições [educação ou entretenimento] [assessoria em]; organização de competições
[educação ou entretenimento]; organização de
competições desportivas - [informação em];
organização de competições desportivas [consultoria em]; organização de competições
desportivas - [assessoria em]; organização de
competições desportivas; serviços de instrução de
aulas de atividade física - [informação em]; serviços
de instrução de aulas de atividade física [consultoria em]; serviços de instrução de aulas de
atividade física - [assessoria em]; serviços de
instrução de aulas de atividade física; serviços de
personal trainer [serviços de academia de ginástica]
- [informação em]; serviços de personal trainer
[serviços de academia de ginástica] - [consultoria
em]; serviços de personal trainer [serviços de
academia de ginástica] - [assessoria em]; serviços
de personal trainer [serviços de academia de
ginástica]; assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução] - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em educação [instrução] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação em educação
física - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em educação física - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em educação
física - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em educação física; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]
[informação
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino];
personal
trainer
[informação em]; personal trainer - [consultoria em];
personal trainer - [assessoria em]; personal trainer;
Procurador: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
No.905565720 21/11/2012
003
Tit.FLAVIA LETICIA DE MELLO PINDUR DE
ABREU (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15110170000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRÈGE
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; aventais [vestuário]; bandanas;
banho (calções de -); banho (roupas de -); banho
(roupões de -); banho (toucas de -); bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; calças; calças compridas;
calções de banho [sungas]; camisas; camisetas;
capotes; capuzes [vestuário]; casacos [vestuário];
coletes [roupa íntima]; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
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corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; espartilhos; faixas [vestuário];
faixas para a cabeça [vestuário]; fantasia (roupas de
-); ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; ligas; ligas de meias;
lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas sem dedos;
macacões; malhas [vestuário]; máscaras para
dormir; meias; meias (ligas de -); meias-calças;
orelheiras [vestuário]; palas de boné; palas para
camisas; paletós; peles [vestuário]; pescoço (lenços
de -); pijamas; praia (roupas de -); robe; roupa de
baixo; roupa íntima; roupa para ginástica; roupa para
ginástica [colante]; roupas de banho; roupas de
couro; roupas de fantasia; roupas de imitação couro;
roupões de banho; saias; saias-calças; sáris;
sarongues; sobretudos [vestuário]; suéteres; sungas;
sutiãs; ternos; togas; toucas de banho; trajes; trajes
de banho; túnicas; turbantes; uniformes; vestuário *;
vestuário de papel; véus [vestuário]; xales; baby-doll;
bermuda para prática de esporte; biquíni; boné;
calçado esportivo; calção para banho; camisola;
canga; cinta [vestuário comum]; jaleco; maiô;
Procurador: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
No.905565746 21/11/2012
003
Tit.ANA CELIA WAISBICH (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85964891853
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Mais + Sinergia
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; aluguel de
espaço publicitário - [informação em]; aluguel de
espaço publicitário - [consultoria em]; aluguel de
espaço publicitário - [assessoria em]; aluguel de
espaço publicitário; aluguel de material publicitário [informação em]; aluguel de material publicitário [consultoria em]; aluguel de material publicitário [assessoria em]; aluguel de material publicitário;
aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação - [informação em]; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação - [consultoria
em]; aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação - [assessoria em]; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação; amostras
(distribuição de -) - [informação em]; amostras
(distribuição de -) - [consultoria em]; amostras
(distribuição de -) - [assessoria em]; amostras
(distribuição de -); apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista - [informação em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [consultoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; atualização de material
publicitário - [informação em]; atualização de
material publicitário - [consultoria em]; atualização de
material publicitário - [assessoria em]; atualização de
material publicitário; captação de patrocínio [informação em]; captação de patrocínio [consultoria em]; captação de patrocínio [assessoria
em];
captação
de
patrocínio;
demonstração de produtos - [informação em];
demonstração de produtos - [consultoria em];
demonstração de produtos - [assessoria em];
demonstração de produtos; distribuição de amostras
- [informação em]; distribuição de amostras [consultoria em]; distribuição de amostras [assessoria
em];
distribuição
de
amostras;
distribuição de material publicitário - [informação
em]; distribuição de material publicitário - [consultoria
em]; distribuição de material publicitário - [assessoria
em]; distribuição de material publicitário; espaço
publicitário (aluguel de -) - [informação em]; espaço
publicitário (aluguel de -) - [consultoria em]; espaço
publicitário (aluguel de -) - [assessoria em]; espaço
publicitário (aluguel de -); exposições (organização
de -) para fins comerciais ou publicitários -
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[informação em]; exposições (organização de -) para
fins comerciais ou publicitários - [consultoria em];
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors] - [informação em]; externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors] - [consultoria em]; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors] - [assessoria em];
externa (publicidade -) [letreiros, outdoors]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários - [informação em]; feiras (organização
de -) para fins comerciais
ou publicitários [consultoria em]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [assessoria em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; mala direta (publicidade por -) [informação em]; mala direta (publicidade por -) [consultoria em]; mala direta (publicidade por -) [assessoria em]; mala direta (publicidade por -);
marketing - [informação em]; marketing - [consultoria
em]; marketing - [assessoria em]; marketing;
marketing (estudos de -) - [informação em];
marketing (estudos de -) - [consultoria em];
marketing (estudos de -) - [assessoria em];
marketing (estudos de -); material publicitário
(atualização de -) - [informação em]; material
publicitário (atualização de -) - [consultoria em];
material publicitário (atualização de -) - [assessoria
em]; material publicitário (atualização de -); material
publicitário (distribuição de -) - [informação em];
material publicitário (distribuição de -) - [consultoria
em]; material publicitário (distribuição de -) [assessoria em]; material publicitário (distribuição de
-); negócios (pesquisa em -) - [informação em];
negócios (pesquisa em -) - [consultoria em];
negócios (pesquisa em -) - [assessoria em];
negócios (pesquisa em -); organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [informação em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [consultoria em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [consultoria
em]; organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; pesquisa de
marketing - [informação em]; pesquisa de marketing
- [consultoria em]; pesquisa de marketing [assessoria em]; pesquisa de marketing; pesquisa
em negócios - [informação em]; pesquisa em
negócios - [consultoria em]; pesquisa em negócios [assessoria em]; pesquisa em negócios; pesquisas
de opinião - [informação em]; pesquisas de opinião [consultoria em]; pesquisas de opinião - [assessoria
em]; pesquisas de opinião; preços (comparação de-)
- [informação em]; preços (comparação de-) [consultoria em]; preços (comparação de-) [assessoria em]; preços (comparação de-);
preparação de colunas publicitárias - [informação
em]; preparação de colunas publicitárias [consultoria em]; preparação de colunas publicitárias
- [assessoria em]; preparação de colunas
publicitárias; produção de filmes publicitários [informação em]; produção de filmes publicitários [consultoria em]; produção de filmes publicitários [assessoria em]; produção de filmes publicitários;
promoção de vendas [para terceiros] - [informação
em]; promoção de vendas [para terceiros] [consultoria em]; promoção de vendas [para
terceiros] - [assessoria em]; promoção de vendas
[para terceiros]; propaganda - [informação em];
propaganda - [consultoria em]; propaganda [assessoria em]; propaganda; publicação de textos
publicitários - [informação em]; publicação de textos
publicitários - [consultoria em]; publicação de textos
publicitários - [assessoria em]; publicação de textos
publicitários; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade de rádio [informação em]; publicidade de rádio - [consultoria
em]; publicidade de rádio - [assessoria em];
publicidade de rádio; publicidade de televisão -

[informação em]; publicidade de televisão [consultoria em]; publicidade de televisão [assessoria
em];
publicidade
de
televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [informação
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors] [consultoria em]; publicidade externa [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade por catálogos de vendas
- [informação em]; publicidade por catálogos de
vendas - [consultoria em]; publicidade por catálogos
de vendas - [assessoria em]; publicidade por
catálogos de vendas; publicitário (aluguel de material
-) - [informação em]; publicitário (aluguel de material
-) - [consultoria em]; publicitário (aluguel de material ) - [assessoria em]; publicitário (aluguel de material ); publicitários (redação de-) - [informação em];
publicitários (redação de-) - [consultoria em];
publicitários (redação de-) - [assessoria em];
publicitários (redação de-); redação de textos
publicitários - [informação em]; redação de textos
publicitários - [consultoria em]; redação de textos
publicitários - [assessoria em]; redação de textos
publicitários; serviços de layout para fins publicitários
- [informação em]; serviços de layout para fins
publicitários - [consultoria em]; serviços de layout
para fins publicitários - [assessoria em]; serviços de
layout para fins publicitários; serviços de
telemarketing - [informação em]; serviços de
telemarketing - [consultoria em]; serviços de
telemarketing - [assessoria em]; serviços de
telemarketing; textos publicitários (publicação de -) [informação em]; textos publicitários (publicação de ) - [consultoria em]; textos publicitários (publicação
de -) - [assessoria em]; textos publicitários
(publicação de -); administração de programa de
incentivo - [informação em]; administração de
programa de incentivo - [consultoria em];
administração de programa de incentivo [assessoria em]; administração de programa de
incentivo; agenciamento de mão-de-obra [informação em]; agenciamento de mão-de-obra [consultoria em]; agenciamento de mão-de-obra [assessoria em]; agenciamento de mão-de-obra;
aluguel de stands - [informação em]; aluguel de
stands - [consultoria em]; aluguel de stands [assessoria em]; aluguel de stands; anúncio [informação em]; anúncio - [consultoria em]; anúncio
- [assessoria em]; anúncio; assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda [informação em]; assessoria promocional, consultoria
e informação sobre propaganda - [consultoria em];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [assessoria em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em marketing - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em marketing - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing; assessoria, consultoria
e informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista; assessoria, consultoria e
informação em promoção de vendas - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [informação
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em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio; assessoria,
consultoria e informação sobre oportunidades de
negócio - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre oportunidades de negócio [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre oportunidades de negócio [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre oportunidades de negócio;
assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas de opinião
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas de opinião - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas de opinião;
assessoria, consultoria e informação sobre
publicidade através de mala direta - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
publicidade através de mala direta - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
publicidade através de mala direta - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
publicidade através de mala direta; assessoria,
consultoria e informações sobre marketing [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing; distribuição de
brindes - [informação em]; distribuição de brindes [consultoria em]; distribuição de brindes - [assessoria
em]; distribuição de brindes; edição de texto
publicitário - [informação em]; edição de texto
publicitário - [consultoria em]; edição de texto
publicitário - [assessoria em]; edição de texto
publicitário; pesquisa de mercado - [informação em];
pesquisa de mercado - [consultoria em]; pesquisa de
mercado - [assessoria em]; pesquisa de mercado;
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade) - [informação em];
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade) - [consultoria em];
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade) - [assessoria em];
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade); promoção de venda para
terceiros [publicidade] - [informação em]; promoção
de venda para terceiros [publicidade] - [consultoria
em]; promoção de venda para terceiros [publicidade]
- [assessoria em]; promoção de venda para terceiros
[publicidade]; publicidade por qualquer meio [informação em]; publicidade por qualquer meio [consultoria em]; publicidade por qualquer meio [assessoria em]; publicidade por qualquer meio;
serviços de programa de incentivo a funcionários [informação em]; serviços de programa de incentivo
a funcionários - [consultoria em]; serviços de
programa de incentivo a funcionários - [assessoria
em]; serviços de programa de incentivo a
funcionários; serviços de programas de fidelidade
(clube, cartão, talão) - [informação em]; serviços de
programas de fidelidade (clube, cartão, talão) [consultoria em]; serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão) - [assessoria em];
serviços de programas de fidelidade (clube, cartão,
talão);
telemarketing
[informação
em];
telemarketing - [consultoria em]; telemarketing [assessoria
em];
telemarketing;
telepesquisa
[pesquisa de opinião] - [informação em];
telepesquisa [pesquisa de opinião] - [consultoria em];
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telepesquisa [pesquisa de opinião] - [assessoria em];
telepesquisa [pesquisa de opinião];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905565762 21/11/2012
003
Tit.NILZA AUGUSTA DA ROCHA CARVALHO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03864996830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Olheiras de Guaxinim
NCL(10) 44 beleza (salões de -) - [assessoria em];
beleza (salões de -); cabeleireiro (salões de -) [assessoria em]; cabeleireiro (salões de -);
massagem - [informação em]; massagem [consultoria em]; massagem - [assessoria em];
massagem; estética facial e corporal - [informação
em]; estética facial e corporal - [consultoria em];
estética facial e corporal - [assessoria em]; estética
facial e corporal;
Procurador: RAQUEL DA SILVA TEIXEIRA
No.905565827 21/11/2012
003
Tit.EDUARDO GONÇALVES VIANNA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02260055001
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Projeto Instinto
NCL(10)
41
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905566220 22/11/2012
003
Tit.DANIEL DE FARIA DIAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08017974620
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Daniel Dias
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
competições
desportivas
(organização de -); entretenimento; espetáculos ao
vivo (apresentação de -); organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização
de
competições
desportivas;
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de seminários;
produção de shows; assessoria, consultoria e
informação em educação física; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; personal trainer;
Procurador: ANTONIO SERGIO MUCCI
No.905566270 22/11/2012
003
Tit.MILENIA AGROCIÊNCIAS S.A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02290510000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MILAGRO
NCL(10) 30 açúcar *; arroz; café; café não torrado;
chá*; café em grão;
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.905566300 22/11/2012
003
Tit.MERCADO ELETRÔNICO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00117351000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: M E
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática];
criação e manutenção de web sites para terceiros;
duplicação
de
programas
de
computador;
elaboração [concepção] de software de computador;
hardware de computador (consultoria em -);
instalação de software de computador; programação
de computador [informática]; recuperação de dados
[informática];
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905566327 22/11/2012
003
Tit.MAGAIVER PRODUÇÕES E
REPRESENTAÇÕES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15016144000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Garota Demais
NCL(10) 35 agenciamento de artistas - [informação
em]; agenciamento de artistas - [consultoria em];
agenciamento de artistas - [assessoria em];

agenciamento de artistas; eventos de moda para fins
promocionais (organização de-) - [consultoria em];
eventos de moda para fins promocionais
(organização de-) - [assessoria em]; eventos de
moda para fins promocionais (organização de-);
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; agenciamento de modelo para
publicidade [administração de carreira] - [informação
em]; agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira] - [consultoria em];
agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira] - [assessoria em];
agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
intermediação comercial para os seus associados. [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados.;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905566629 22/11/2012
003
Tit.COMERCAIL BANCOOK LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01433347000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TIPPI
NCL(10) 25 banho (calções de -); banho (roupas de ); bermudas; blazers [vestuário]; botas *; botinas;
cachecóis; camisas; capotes; chapéus, bonés etc;
cintos [vestuário]; coletes; combinação [roupa
íntima]; cuecas; gorros; gravatas; jaquetas; lenços
de pescoço; ligas; lingerie (fr.); luvas [vestuário];
macacões; meias; paletós; palmilhas; penhoar;
pijamas; pulôveres; robe; saias; sandálias; sapatos
(antiderrapantes para -); sudários axilares; suéteres;
trajes; uniformes; vestuário *; baby-doll; bermuda
para prática de esporte; biquíni; calça para
equitação; calçado esportivo; chuteira; estolas;
fraque; jaleco; maiô;
Procurador: ROQUE ALOÍSIO SCHARDONG
No.905566815 22/11/2012
003
Tit.BELCERCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARAMES E TELAS LTDA - EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07598814000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRADIL STANDARD
NCL(10) 06 grades de metal; metal (grades de -);
portões de metal; tela metálica;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905566831 22/11/2012
003
Tit.SEAL TAPE DO BRASIL LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05847395000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HIDROFLON
NCL(10) 17 anéis de vedação; auto-adesivas (fitas ), exceto para papelaria e uso medicinal ou
doméstico; calafetar (composições para -); calafetar
(materiais para -); calafetar (tiras para -); compostos
selantes para juntas; fitas adesivas, exceto para
papelaria e uso medicinal ou doméstico; gaxetas
para vedação; isolantes; isolantes (materiais -);
juntas de vedação; plásticas (fibras -), exceto para
uso em têxteis; resinas artificiais [produtos semiacabados]; resinas sintéticas [produtos semiacabados]; substâncias plásticas, semiprocessadas;
vedação (anéis de -); vedação (juntas de -);
elastômero termoplástico; resina acrílica artificial ou
sintética, produto semi-acabado;
Procurador: CLAUDINEY DE ANGELO
No.905566866 22/11/2012
003
Tit.BELCERCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARAMES E TELAS LTDA - EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07598814000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRADIL DOUBLE
NCL(10) 06 cercas de metal; grades de metal;
portões de metal; tela metálica;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA

888 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2207 de 24/04/2013

No.905566890 22/11/2012
003
Tit.RAFAEL ALBA COLOMBO 41039247806
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16950050000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: X-EYES
NCL(10) 09 armações de óculos; cordões para
óculos [pincenê]; correntes para óculos; esportes
(óculos para -); estojos de óculos; oculares
[instrumentos ópticos]; óculos; óculos (armação de ); óculos (correntes para -); óculos (lentes de -);
óculos antiofuscantes; óculos de sol; óculos para
esportes; óculo para guiar moto e ciclo; óculo para
prática de tiro ao alvo; óculo para uso em sala de
emergência e de cirurgia; óculos de natação;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905566920 22/11/2012
003
Tit.SORVETERIA CREME MEL LIMITADA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03857539000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLMÉIA DO SORVETE CREME MEL
NCL(10) 30 bebidas à base de chocolate; cacau
(bebidas de -) com leite; chocolate (bebidas à base
de -); chocolate (bebidas de -) com leite; comestíveis
(gelados -); congelado (iogurte -); creme batido
(preparações para engrossar -); cremes gelados
(agentes para engrossar -); engrossar creme batido
(preparações para -); engrossar sorvetes [cremes
gelados] (agentes para -); gelado (iogurte -); gelados
comestíveis; gelados comestíveis (pós para preparar
-); iogurte congelado; iogurte gelado; sorvete;
sorvetes; sorvetes (pós para preparar -); agente para
engrossar sorvete; casquinha para sorvete; frozens
[iogurte congelado];
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.905566980 22/11/2012
003
Tit.REDE PLANETA DE COMUNICAÇÕES LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07939529000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FÃ FM
NCL(10) 41 produção de programas de rádio e
televisão - [informação em]; produção de programas
de rádio e televisão - [consultoria em]; produção de
programas de rádio e televisão - [assessoria em];
produção de programas de rádio e televisão; rádio
(programas de entretenimento de -); serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA ME
No.905566998 22/11/2012
Tit.BELMMEN REALTY ENGENHARIA LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05885758000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Imóvel de Valor
NCL(10) 19 casas pré-fabricadas;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905567013 22/11/2012
003
Tit.CENTRAL OFTÁLMICA COMERCIO INDUSTRIA
E SERVIÇOS LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01452056000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SMARTFOCUS
NCL(10) 09 apertômetros [óptica]; lentes de contato;
oculares
[instrumentos
ópticos];
ópticos
(instrumentos e aparelhos -); aparelho ou
instrumento óptico;
Procurador: CARLOS ALBERTO RIZZO
No.905567048 22/11/2012
003
Tit.DESTILARIA GONÇALVES & ROLDO LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04257174000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DVT
NCL(10) 09 alarmes *; alarmes acústicos [som];
alarmes de apito; alarmes de incêndio; anti-roubo
(dispositivos de alarme -); anti-roubo (instalações
elétricas -); bala (coletes à prova de -); câmeras de
vídeo;
campainhas
[cigarras];
campainhas
[dispositivos de alarme]; coletes à prova de bala;
elétricas (cercas -); fios elétricos; identificadores para

fios elétricos; incêndio (alarmes de -); monitorar
(aparelhos elétricos para -); sinais luminosos; sinais,
luminosos ou mecânicos; sinalização (apitos de -);
sinalização (bóias de -); sinalização (lanternas de -);
sinalização (painéis de -), luminosos ou mecânicos;
sinalização (sinos de -); sinalização (triângulos de -)
para veículos avariados; sinalizadores [luzes piscapisca]; sinalizadores de neblina, não-explosivos;
sinos de sinalização; sirenes; vídeo (monitores de -);
alarme de segurança; aparelho e dispositivo para
salvamento; aparelho ou instrumento de alarme;
aparelho ou instrumento de proteção; aparelho ou
instrumento de segurança; aparelho ou instrumento
de sinalização; cinta de salvamento; luva térmica
[proteção e segurança]; tela eletrificada para
atordoar e repelir animal;
Procurador: LEILA KRAUSE SIGNORELLI
No.905567056 22/11/2012
003
Tit.REDE PLANETA DE COMUNICAÇÕES LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07939529000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FUN FM
NCL(10) 41 produção de programas de rádio e
televisão - [informação em]; produção de programas
de rádio e televisão - [consultoria em]; produção de
programas de rádio e televisão - [assessoria em];
produção de programas de rádio e televisão; rádio e
televisão (produção de programas de -); serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA ME
No.905567218 22/11/2012
011
Tit.SERV BEBIDAS LTDA EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42945717000156
*A IMAGEM DA MARCA NÃO ESTÁ NÍTIDA.
REENVIE UMA NOVA IMAGEM DIGITAL,
ATENDENDO AO REQUISITO DE NITIDEZ
NECESSÁRIO PARA PLENA IDENTIFICAÇÃO DOS
ELEMENTOS DA MARCA REQUERIDA. DESTACASE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO
NO ATO DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905567226 22/11/2012
003
Tit.REDE PLANETA DE COMUNICAÇÕES LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07939529000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RÁDIO FÃ
NCL(10) 41 produção de programas de rádio e
televisão - [informação em]; produção de programas
de rádio e televisão - [consultoria em]; produção de
programas de rádio e televisão - [assessoria em];
produção de programas de rádio e televisão; rádio
(programas de entretenimento de -); serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA ME
No.905567242 22/11/2012
003
Tit.JOALPAR HOLDING LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04712298000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SALES
NCL(10) 32 bebidas não-alcoólicas; suco de fruta;
refrigerante [bebida];
Procurador: VILSON MACHADO CARDOSO
No.905567250 22/11/2012
003
Tit.REDE PLANETA DE COMUNICAÇÕES LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07939529000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RÁDIO FUN
NCL(10) 41 produção de programas de rádio e
televisão - [informação em]; produção de programas
de rádio e televisão - [consultoria em]; produção de
programas de rádio e televisão - [assessoria em];
produção de programas de rádio e televisão; rádio
(programas de entretenimento de -); serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA ME
No.905567285 22/11/2012

003

Tit.BASE - BAIANOS ASSESSORIA E SERVIÇOS
ESPORTIVOS LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10926783000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BASE - Base Assessoria e Serviços
Esportivos Ltda.
NCL(10) 41 assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
Procurador: NIVALDO DE ASSIS SILVA FILHO
No.905567307 22/11/2012
Tit.NOVARTIS AG. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0343706
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEEBRI CORT
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas;
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

003

No.905567447 22/11/2012
003
Tit.COOPERATIVA DE APOIO, PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE
VEÍCULOS E DETENTORES DE PATRIMÔNIO UNIPROPAS BH CENTRAL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12386123000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COOPERBRAS
NCL(10) 43 acomodações temporárias (aluguel de ); aluguel de acomodações temporárias; auto-serviço
(restaurantes de -); bar (serviços de -); cafés [bares];
cafeterias;
hotéis;
lanchonetes;
pensões
[alojamento]; restaurantes;
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA ME
No.905567480 22/11/2012
003
Tit.DOUGLAS ABRAAM RIBEIRO BRAGA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03090717123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BARÃO DE MAUÁ FOR MEN
NCL(10) 25 bermudas; blazers [vestuário]; calçados
*; calçados em geral *; calças; calças compridas;
calções de banho [sungas]; camisas; camisetas;
cartolas; casacos [vestuário]; chapéus [chapelaria];
cintos
[vestuário];
combinações
[vestuário];
confeccionado (vestuário -); cuecas; gravatas;
jaquetas; malhas [vestuário]; meias; meias; pijamas;
pulôveres; roupas de banho; roupas de couro;
roupas de imitação couro; roupões de banho; ternos;
trajes; beca; calça para equitação; jaleco; spencer;
Procurador: WHINTER BORGES DO NASCIMENTO
FILHO
No.905567501 22/11/2012
003
Tit.PAULO ROGERIO MAES JUNIOR - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11407880000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLINDEX
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde]; aulas de
ginástica;
Procurador: SIDEMIR ROGÉRIO DE SOUZA
No.905567510 22/11/2012
003
Tit.LUIZ CARLOS DICILES BATISTA RAMOS
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02575282616
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LUIZ DICILES
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
banda de música [serviços de entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905567528 22/11/2012
003
Tit.AGAVERA CAMICHINES, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8233241
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BUCANERO
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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No.905567579 22/11/2012
003
Tit.MARCOS AURELIO DE SOUZA PORTES
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02580324720
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TREM DA ESQUINA
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
discoteca (serviços de -); espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -); produção
de shows; produção musical; shows (produção de -);
banda de música [serviços de entretenimento];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento];
empresário
[organização
e
produção de espetáculos]; grupo musical;
Procurador: ROBSON MARIANO DO REIS
No.905567595 22/11/2012
003
Tit.MOHAMMAD ADNAN AL HUSSEINI (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05677369000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUPER GLUE
NCL(10) 01 cola para acabamento; cola para uso
industrial; colar (produtos para -); colas para couro;
cola de madeira; cola para papel de parede;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905567641 22/11/2012
003
Tit.TATE & LYLE TECHNOLOGY LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8347263
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TASTEVA
NCL(10) 30 adoçantes naturais;
Prior.:2626486
02/07/2012 GB
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905567676 22/11/2012
003
Tit.LIGA PAULISTA DE FUTEBOL FEMININO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09366286000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COPA FUTEBOL MULHER
NCL(10)
41
organização
de
competições
desportivas;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905567722 22/11/2012
003
Tit.CACHAÇARIA ÁGUA DA BICA INDUSTRIA E
COMÉRCIO L.T.D.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15458534000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: F&G
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
Procurador: MAURO RODRIGO VIEIRA
No.905567749 22/11/2012
003
Tit.PATRÍCIA FROTA, DESIGNER, PRODUÇÃO E
COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04748070000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: As Marias de Carol Acessórios

CFE(4) 2.5.23
NCL(10) 14 adereços [jóias e bijuterias]; anéis [jóias
e bijuterias]; berloques [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); broches [jóias e bijuterias];
colares [jóias e bijuterias]; correntes [jóias e
bijuterias]; jóias e bijuterias de âmbar amarelo;
medalhões [jóias e bijuterias]; pedras preciosas
(imitações de -); pedras semipreciosas; pérolas [jóias
e bijuterias]; prata (fios de -); preciosas (imitações de
pedras -); pulseiras [jóias e bijuterias]; bracelete de
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qualquer material [jóia/bijuteria]; camafeu (broche);
tarraxa para brinco; tornozeleira (jóia/bijuteria);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905568087 22/11/2012
003
Tit.DEBORAH CAROLINA SOARES DA SILVA
COSTA GARCIA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07094391641
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: prafazer.com
NCL(10) 42 sites de busca [fornecimento de
mecanismos de busca na internet] - [informação em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905568150 22/11/2012
003
Tit.GENIVALDO COSTA DE OLIVEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88402797504
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EDILSON & EDMILSON - E BANDA
FORROZAO VAQUEIRO APAIXONADO
NCL(10) 41 estúdios de gravação (serviços de -);
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio);
Procurador: ISAQUE PEREIRA DA SILVA
No.905568214 22/11/2012
003
Tit.JOSÉ MARIA DA SILVA JUNIOR (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04692356405
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JUNIOR SILVA
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
espetáculos (serviços de -); orquestra (serviços de -);
produção de shows; produção musical; banda de
música [serviços de entretenimento]; conjunto
musical (serviços de -) [serviços de entretenimento];
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; grupo musical;
Procurador: ANA PAULA PEREIRA LEITE
No.905568222 22/11/2012
003
Tit.EMBALAGENS PRATICAS E INTELIGENTES
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17154398000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: + Prátiko
NCL(10) 16 embalagens de papel ou plástico;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905568311 22/11/2012
003
Tit.GENIVALDO COSTA DE OLIVEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88402797504
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EDILSON & EDMILSON - E BANDA
FORROZAO VAQUEIRO APAIXONADO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário;
Procurador: ISAQUE PEREIRA DA SILVA
No.905568346 22/11/2012
Tit.BENS IMÓVEIS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11704485000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Bens Imóveis Empreendimentos
Imobiliária

003

CFE(4) 7.1.8; 7.1.12,7.1.23-24; 7.11.1
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis - [consultoria em];
administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; administração predial [informação em]; administração predial - [consultoria
em]; administração predial - [assessoria em];
administração predial; agências imobiliárias -

[informação em]; agências imobiliárias - [consultoria
em]; agências imobiliárias - [assessoria em];
agências imobiliárias; aluguel (serviços de cobrança
de -) - [informação em]; aluguel (serviços de
cobrança de -) - [consultoria em]; aluguel (serviços
de cobrança de -) - [assessoria em]; aluguel
(serviços de cobrança de -); aluguel de
apartamentos - [informação em]; aluguel de
apartamentos - [consultoria em]; aluguel de
apartamentos - [assessoria em]; aluguel de
apartamentos;
aluguel
de
apartamentos
[informação em]; aluguel de apartamentos [consultoria em]; aluguel de apartamentos [assessoria em]; aluguel de apartamentos; aluguel
de escritórios [imóveis] - [informação em]; aluguel de
escritórios [imóveis] - [consultoria em]; aluguel de
escritórios [imóveis] - [assessoria em]; aluguel de
escritórios [imóveis]; apartamentos (aluguel de -) [informação em]; apartamentos (aluguel de -) [consultoria em]; apartamentos (aluguel de -) [assessoria em]; apartamentos (aluguel de -);
arrendamento de imóveis - [informação em];
arrendamento de imóveis - [consultoria em];
arrendamento de imóveis - [assessoria em];
arrendamento de imóveis; avaliação imobiliária [informação em]; avaliação imobiliária - [consultoria
em]; avaliação imobiliária - [assessoria em];
avaliação imobiliária; cobrança de aluguel (serviços
de -) - [informação em]; cobrança de aluguel
(serviços de -) - [consultoria em]; cobrança de
aluguel (serviços de -) - [assessoria em]; cobrança
de aluguel (serviços de -); corretores imobiliários [informação em]; corretores imobiliários - [consultoria
em]; corretores imobiliários - [assessoria em];
corretores imobiliários; imobiliária (avaliação -) [informação em]; imobiliária (avaliação -) [consultoria em]; imobiliária (avaliação -) [assessoria em]; imobiliária (avaliação -); imobiliárias
(agências -) - [informação em]; imobiliárias (agências
-) - [consultoria em]; imobiliárias (agências -) [assessoria
em];
imobiliárias
(agências
-);
imobiliários (corretores -) - [informação em];
imobiliários (corretores -) - [consultoria em];
imobiliários (corretores -) - [assessoria em];
imobiliários (corretores -); imóveis (administração de
-) - [informação em]; imóveis (administração de -) [consultoria em]; imóveis (administração de -) [assessoria em]; imóveis (administração de -);
imóveis (arrendamento de -) - [informação em];
imóveis (arrendamento de -) - [consultoria em];
imóveis (arrendamento de -) - [assessoria em];
imóveis (arrendamento de -); locação de
apartamentos (agências imobiliárias de -) [informação em]; locação de apartamentos (agências
imobiliárias de -) - [consultoria em]; locação de
apartamentos (agências imobiliárias de -) [assessoria em]; locação de apartamentos (agências
imobiliárias de -); administração de carteira locatícia
- [informação em]; administração de carteira locatícia
- [consultoria em]; administração de carteira locatícia
- [assessoria em]; administração de carteira locatícia;
aluguel de escritório virtual [aluguel temporário de
espaço comercial] - [informação em]; aluguel de
escritório virtual [aluguel temporário de espaço
comercial] - [consultoria em]; aluguel de escritório
virtual [aluguel temporário de espaço comercial] [assessoria em]; aluguel de escritório virtual [aluguel
temporário de espaço comercial]; aluguel de loja
[imóvel] - [informação em]; aluguel de loja [imóvel] [consultoria em]; aluguel de loja [imóvel] [assessoria em]; aluguel de loja [imóvel]; assessoria,
consultoria e informação em administração de
patrimônio - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em administração de patrimônio [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em administração de patrimônio [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em administração de patrimônio;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em avaliação imobiliária - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
comércio de imóveis - [informação em]; comércio de
imóveis - [consultoria em]; comércio de imóveis -
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[assessoria em]; comércio de imóveis; imóveis
[compra e venda de -] - [informação em]; imóveis
[compra e venda de -] - [consultoria em]; imóveis
[compra e venda de -] - [assessoria em]; imóveis
[compra e venda de -]; incorporação de imóvel [informação em]; incorporação de imóvel [consultoria em]; incorporação de imóvel [assessoria em]; incorporação de imóvel; loteamento
imobiliário - [informação em]; loteamento imobiliário [consultoria em]; loteamento imobiliário - [assessoria
em]; loteamento imobiliário;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905568370 22/11/2012
003
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60509239000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ
NCL(10) 35 comerciais de rádio; comerciais de
televisão; distribuição de material publicitário;
externa (publicidade -) [letreiros, outdoors]; mala
direta (publicidade por -); material publicitário
(distribuição de -); produção de filmes publicitários;
publicação de textos publicitários; publicidade;
publicidade de rádio; publicidade de televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors]; publicidade
on-line em rede de computadores; publicitários
(redação de-); redação de textos publicitários; textos
publicitários (publicação de -); edição de texto
publicitário; publicidade por qualquer meio; redação
de textos publicitários [ompi];
Procurador: CARLOS ERNESTO BORGHI
FERNANDES
No.905568400 22/11/2012
003
Tit.ABBVIE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846952
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TURQUOISE
NCL(10) 42 serviços científicos de laboratório;
assessoria, consultoria e pesquisas científicas no
campo da saúde e da medicina; pesquisas médicas;
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905568427 22/11/2012
003
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60509239000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ
NCL(10) 38 cabo (teledifusão por -); radiodifusão;
radiodifusão; telecomunicações (informações sobre ); teledifusão; teledifusão; teledifusão por cabo;
noticiário
[serviço
de
transmissão
de
-];
televisionamento; transmissão de filmes de televisão
via cabo, satélite, rede de telecomunicação;
Procurador: CARLOS ERNESTO BORGHI
FERNANDES
No.905568443 22/11/2012
003
Tit.SABOY COMUNICAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67136184000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: S/A COMUNICAÇÃO
NCL(10) 35 agências de propaganda - [consultoria
em]; agências de propaganda - [assessoria em];
agências de propaganda; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação - [informação
em]; aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação - [consultoria em]; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação - [assessoria
em]; aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação; apresentação de produtos em meios
de comunicação para fins de comércio varejista [informação em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista - [consultoria em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; marketing - [consultoria em];
marketing - [assessoria em]; marketing; marketing
(estudos de -) - [informação em]; marketing (estudos
de -) - [consultoria em]; marketing (estudos de -) [assessoria em]; marketing (estudos de -);
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propaganda - [consultoria em]; propaganda
[assessoria em]; propaganda;
Procurador: PAULO ROGÉRIO CARVALHO DE
SOUSA

-

No.905568486 22/11/2012
003
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60509239000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); espetáculos (serviços de -); espetáculos ao
vivo (apresentação de -); filmagem em vídeo;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de vídeos; rádio (programas de
entretenimento de -); rádio e televisão (produção de
programas de -); televisão (programas de
entretenimento de -); televisão e rádio (produção de
programas de -); vídeos (produção de -); videoteipe
(edição de -); jornalismo (reportagens); serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: CARLOS ERNESTO BORGHI
FERNANDES
No.905568516 22/11/2012
003
Tit.DANIEL CORREA MORI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30478776888
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Futon Dog
NCL(10) 20 almofadas; almofadas para animais de
estimação; animais de estimação (almofadas para -);
animais domésticos (camas para -); casinhas para
animais domésticos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905568630 22/11/2012
003
Tit.FERNANDO KLUPPEL VILLAS BÔAS (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01731067909
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Beerpromo
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905568664 22/11/2012
003
Tit.TRADEV COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10230075000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: un forklift
NCL(10) 12 empilhadeiras; empilhadeiras de garfo;
Procurador: ROSIANA APARECIDA DAS NEVES
VALENTIM
No.905568680 22/11/2012
003
Tit.VIRGINIA MAYRINCK DE SOUZA FARAH
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17180171000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: Coletiva
Marca: O MERCADO IMAGINÁRIO
NCL(10) 41 cenários para palco (aluguel de -);
divertimento;
editoração
eletrônica;
festas
(planejamento de -); filmagem em vídeo; fotografia;
karaokê (provimento de serviços para -);
planejamento de festas; produção de filmes, exceto
para fins de publicidade; publicações eletrônicas online (provimento de-) [não downloadable]; recreação
(provimento de instalações para -); seminários
(organização e apresentação de -); aluguel de
utensílios para festas [aparelhos e decorações];
animação de festa; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
cenografia (serviços de -); cerimonial de eventos
(serviços relativos ao -); decoração de festa,
cerimonial e outros eventos; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905568699 22/11/2012
003
Tit.FABIANO APARECIDO CAETE REZENDE - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14253807000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

Marca: VIDRAÇARIA REZENDE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de vidro - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de vidro - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
(através de qualquer meio) de vidro bruto ou semiacabado - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de vidro bruto ou semi-acabado [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de vidro bruto ou semi-acabado - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de vidro
bruto ou semi-acabado;
Procurador: SANDRA MARIA MOLINA PICINATO
No.905568710 22/11/2012
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PICOS
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; televisionamento; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905568729 22/11/2012
003
Tit.INDUSTRIAS AUXILIARES, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8847010
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INDAUX
NCL(10) 06 âncoras *; chaves; dobradiças de metal;
ferragens de metal [pequenas] *; ferragens de metal
para janelas; ferragens para construção; ferragens
para portas; guarnições de metal para móveis;
porcas de metal; portas (dispositivos não elétricos
para abertura de -); pregos; rodízios de metal para
móveis; roldanas para janelas; trava de metal,
exceto elétrica;
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.905568737 22/11/2012
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PICOS
NCL(10) 41 televisão (programas de entretenimento
de -);
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905568745 22/11/2012
003
Tit.NIRLEY VASCONCELOS LOPES DO CARMO
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76408183115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIP ESSÊNCIA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905568788 22/11/2012
003
Tit.CHEMSIL SILICONES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8819610
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MICROSIL VOLUME
NCL(10) 01 acetatos [ produtos químicos];
conservação (produtos para -) para preparações
farmacêuticas; despolir (substâncias para -);
esmaltes (substâncias químicas para tingir os -);
industriais (substâncias químicas -); silicones;
substâncias para despolir; substâncias químicas
industriais; substância química para dispersar
pigmento;
Prior.:85/633,326
23/05/2012 US
Procurador: MARLENE DA SILVA SANTOS
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No.905568796 22/11/2012
003
Tit.MÁRCIA SPERS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61737585391
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FAVORS
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
publicidade on-line em rede de computadores;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
Procurador: JOSÉ SIDNEI VALÉRIO
No.905568834 22/11/2012
003
Tit.CHEMSIL SILICONES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8819610
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MICROSIL FINISH
NCL(10) 01 acetatos [ produtos químicos];
conservação (produtos para -) para preparações
farmacêuticas; despolir (substâncias para -);
esmaltes (substâncias químicas para tingir os -);
industriais (substâncias químicas -); silicones;
substâncias para despolir; substâncias químicas
industriais; substância química para dispersar
pigmento;
Prior.:85/641,378
01/06/2012 US
Procurador: MARLENE DA SILVA SANTOS
No.905568850 22/11/2012
003
Tit.UNILEVER N.V . (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8298890
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOROCCAN GLOW
NCL(10) 03 água de colônia; algodão para fins
cosméticos (hastes com pontas de -); algodão para
uso cosmético; banhos (preparações cosméticas
para -); barbear (produtos para -); beleza (máscaras
de -); bronzear (preparações para-) [cosméticos];
cabelos (tinturas para os -); cosméticos; cosméticos
(estojos de -); depilatórios (produtos -); desodorantes
[perfumaria]; essenciais (óleos -); filtros solares;
geléia de petróleo para uso cosmético; lenços
impregnados com loções cosméticas; loções pósbarba; maquiagem (produtos para -); maquiagem
(produtos para remover -); pele (produtos cosméticos
para cuidados da -); perfumaria (produtos de -);
produtos para limpeza; sabonete medicinal;
sabonetes; talco para toalete; toalete (produtos de-);
xampus;
antiperspirante
[desodorante];
condicionador [cosmético];
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905569032 22/11/2012
003
Tit.PAULO ROGÉRIO OLIVEIRA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18388053892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Dom de Oliveira
NCL(10) 41 agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [informação em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento] [consultoria em]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [assessoria em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905569059 22/11/2012
003
Tit.FERNANDO PONS DA SILVA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08506639034
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIGAS
NCL(10) 09 programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.905569113 22/11/2012
003
Tit.NÉRIO AREND (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23238500082
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Armazém Casa Decor
NCL(10) 20 almofadas; almofadas para animais de
estimação; animais de estimação (almofadas para -);
apoio de cabeça [móveis]; armários [guarda-louças];
armários para medicamentos; armários para toalhas
[móveis]; arquivos [móveis]; arquivos para fichas
[móveis]; assentos [cadeiras]; bancos [móveis];
bandejas de mesas; cadeiras [assentos]; cadeiras
altas para bebês; computadores (mesas com
rodinhas para -); desenho (mesas para -); divisórias
de madeira para móveis; escritório (móveis para -);
espreguiçadeiras
[cadeiras];
espreguiçadeiras
[cadeiras]; flores (pedestais para vasos de -);
jardineiras [móveis]; mesa (carrinhos de servir à -)
[móveis]; mesas *; mesas com rodinhas para
computadores; mesas de massagem; mesas de
metal; mesas para datilografia; móbiles [decoração];
móbiles sonoros [decoração]; móveis (divisórias de
madeira para -); móveis (guarnições não metálicas
para -); móveis de metal; móveis para escritório;
pedestais para vasos de flores; porta-livros [móveis];
portas para móveis; prateleiras para arquivos
[móveis]; prateleiras para móveis; rodízios não
metálicos
para
móveis;
sinos-dos-ventos
[decoração]; sofás; tábuas de carne [mesas de
açougue]; toalhas (armários para -) [móveis]; vitrines
[móveis]; balcão [móvel]; estantes [móveis]; estrutura
ou base (metálica ou não metálica) com mecanismo
interno de regulagem de altura com finalidade única
de ser componente de cadeiras e poltronas de
escritório; laminados plásticos para revestimento de
móveis;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905569148 22/11/2012
003
Tit.E CAETANO DA SILVA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10335141000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BOLOTA LANCHES
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares];
cafeterias; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905569164 22/11/2012
003
Tit.MARCELO ARIAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25649664897
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Vinho e Prosa
NCL(10) 41 divertimento - [informação em];
divertimento - [consultoria em]; divertimento [assessoria em]; divertimento; entretenimento [lazer]
(informações sobre -) - [informação em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [consultoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [assessoria em]; entretenimento [lazer]
(informações
sobre
-);
informações
sobre
entretenimento
[lazer]
[informação
em];
informações sobre entretenimento [lazer] [consultoria em]; informações sobre entretenimento
[lazer] - [assessoria em]; informações sobre
entretenimento [lazer]; organização de bailes [informação em]; organização de bailes - [consultoria
em]; organização de bailes - [assessoria em];
organização de bailes; planejamento de festas [informação em]; planejamento de festas [consultoria em]; planejamento de festas [assessoria em]; planejamento de festas; produção
de shows - [informação em]; produção de shows [consultoria em]; produção de shows - [assessoria
em]; produção de shows; shows (produção de -) [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [informação em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [consultoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [assessoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];
Procurador: RAFAEL AUGUSTO REJAS RECHI
No.905569245 22/11/2012

003

Tit.CEREALISTA ZORZO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44221059000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TERRA LIMPA
NCL(10) 30 arroz; arroz (tortas de -); farinhas*; grãos
de canjica; milho moído; milho para pipoca;
temperos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905569326 22/11/2012
003
Tit.CEREALISTA ZORZO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44221059000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TERRA LIMPA
NCL(10) 31 alimentos para animais; arroz não
processado; cereais (subprodutos do processamento
de -), para consumo animal; cereais em grãos, não
processados; farelo; gado (torta para -); grãos
[cereais]; milho; subprodutos do processamento de
cereais, para consumo animal; feijão [grão, produto
agrícola in natura]; noz [in natura];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905569431 22/11/2012
003
Tit.CRIBOX VIDROS TEMPERADOS LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02996975000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CRIBOX
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro; comércio (através de
qualquer meio) de vidro bruto ou semi-acabado;
Procurador: FERNANDA RECCO NANDI
No.905569458 22/11/2012
003
Tit.ODONTOFISIO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08883361000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BE HAPPY CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
NCL(10) 35 gestão de franquia - [informação em];
gestão de franquia - [consultoria em]; gestão de
franquia - [assessoria em]; gestão de franquia;
Procurador: EMERSON SALBEGO HOFART
No.905569580 22/11/2012
003
Tit.COOLING AND FREEZING - EQUIPAMENTOS
PARA REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06216334000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COOLING FREEZING
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação;
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905569610 22/11/2012
003
Tit.JANIA DAS GRAÇAS SILVA 07287183676
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17193576000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Banda Chocolate com Tequila
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; composição musical (serviços
de -) - [informação em]; composição musical
(serviços de -) - [consultoria em]; composição
musical (serviços de -) - [assessoria em];
composição musical (serviços de -); entretenimento [informação em]; entretenimento - [consultoria em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [informação em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [consultoria em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [assessoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -); organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [informação em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [consultoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
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empresário] - [assessoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
produção de shows - [informação em]; produção de
shows - [consultoria em]; produção de shows [assessoria em]; produção de shows; produção
musical - [informação em]; produção musical [consultoria em]; produção musical - [assessoria em];
produção musical; shows (produção de -) [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); teatro de variedades
[espetáculos musicais] - [informação em]; teatro de
variedades [espetáculos musicais] - [consultoria em];
teatro de variedades [espetáculos musicais] [assessoria em]; teatro de variedades [espetáculos
musicais]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [informação em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento] [consultoria em]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [assessoria em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento];
banda de música [serviços de entretenimento] [informação em]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [assessoria em];
banda de música [serviços de entretenimento];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [informação em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [consultoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [assessoria em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento];
empresário
[organização
e
produção de espetáculos] - [informação em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [consultoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [assessoria em];
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; grupo musical - [informação em]; grupo
musical - [consultoria em]; grupo musical [assessoria em]; grupo musical; promotor de eventos
[se artísticos/culturais] - [informação em]; promotor
de eventos [se artísticos/culturais] - [consultoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [assessoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905569628 22/11/2012
003
Tit.FUNDACAO NOSSA SENHORA APARECIDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43665629000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RANCHO DA SAUDADE
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
conferências (organização e apresentação de -);
divertimento; edição de videoteipe; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
espetáculos (serviços de -); informações sobre
entretenimento [lazer]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows;
produção de vídeos; produção musical; rádio
(programas de entretenimento de -); rádio e televisão
(produção de programas de -); teatrais (produções -);
teatro de variedades [espetáculos musicais];
televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer]; cenografia (serviços de -);
companhia teatral (serviços de -); empresário
[organização e produção de espetáculos]; serviços
de concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.905569644 22/11/2012
003
Tit.CNETRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RENATO ARCHER - CTI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04822500000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOUNDLUX
NCL(10) 09 acústicos (acopladores -); acústicos
(canais -); alta freqüência (aparelhos de -); aparelhos
para medição; aparelhos para transmissão de som;
computador (programas de -) [para download];
computador (programas de -), gravados;
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Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905569725 22/11/2012
003
Tit.JOSÉ REIS SILVA, DIEGO GONÇALVES LOPES
E DOUGLAS GONÇALVES REIS SILVA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00234283840
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MANCHÃO RECIL
NCL(10) 17 amortecedores (batentes -), de
borracha; arruelas de borracha ou fibra vulcanizada;
batentes amortecedores, de borracha; batentes de
borracha; borracha (mangas de -) para proteção de
partes de máquinas; borracha (soluções de-);
borracha, bruta ou semitrabalhada; fibra vulcanizada;
fibra vulcanizada; fios de borracha, exceto para uso
em têxteis; fita isolante; freio (materiais parcialmente
processados para lona de -); pneus (materiais de
borracha para recauchutagem de -); recauchutagem
de pneus (materiais de borracha para -);
revestimentos para embreagem; válvulas de
borracha ou fibra vulcanizada; válvulas de
chapeletas de borracha; vulcanizada (fibra -);
antiderrapantes de borracha ou silicone usados em
mesas de tampo de vidro; argola de borracha para
vedação; borracha [liga, folha, tira, laminado, pó];
borracha em estado natural [bruto]; chapa ou placa
de borracha sintética; elo de borracha; fita de
borracha;
Procurador: GLAYS MARCEL COSTA
No.905569741 22/11/2012
003
Tit.TECNOZINCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82341041000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TECNOZINCO
NCL(10) 01 abrandar água (preparações para -);
acetatos [ produtos químicos]; ácido crômico; ácido
fluorídrico; ácido nítrico; ácido sulfúrico; ácidos *;
aditivos químicos para combustível; aditivos
químicos para fungicidas; aditivos químicos para
inseticidas; aditivos químicos para lama de furação;
aditivos químicos para óleos; álcali cáustico; álcali
volátil [amoníaco] para uso industrial; alcalinos (sais
de metais -); álcalis; álcool *; aldeídos *; amoníaco *;
anidridos; antiincrustantes; banhos de galvanização;
baterias galvânicas (sais para -); bicromato de
potássio; bicromato de sódio; carbonato de sódio;
cloretos; emulsificadores; floculantes; galvanização
(banhos de -); galvanização (preparações para -);
industriais (substâncias químicas -); óxido de
antimônio; óxido de chumbo; óxido de cobalto para
uso industrial; óxido de cromo; óxido de mercúrio;
sais [preparações químicas]; sais crômicos; sais de
cromo; sais de metais alcalinos; sais de metais
preciosos para uso industrial; sais de ouro; sais de
prata (soluções de -) para pratear; sais para pilhas
galvânicas; sais para uso industrial; silicatos; soda
cáustica para uso industrial; substâncias químicas
industriais; sulfatos; sulfetos; tetracloreto; ácido
clorídrico para uso industrial; aditivo para a indústria
têxtil; aditivo para bateria; aditivo para radiador,
sistema de refrigeração e líquido para motor de
veículo; aditivo químico para concreto e argamassa
de uso na indústria; aditivo químico para concreto e
argamassa de uso na indústria têxtil; aditivo químico
para laticínio; aditivo químico para melhorar a
aderência da pintura à base de cal; aditivo químico
usado na indústria gráfica; reagente químico usado
na indústria e na ciência; substância química para
desengraxar de uso industrial;
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.905569768 22/11/2012
003
Tit.AUTO POSTO E RESTAURANTE ROUTE 60
LTDA - EPP (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17073477000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ROUTE 60
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
combustíveis (incluindo a gasolina para motores);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905569776 22/11/2012
Tit.M C ARRUDA PRESENTES - ME (BR/SP)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16921203000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: O SABICHÃO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de barbear;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de cozimento; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
náuticos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para suporte de registro magnético; comércio
(através de qualquer meio) de armas brancas;
comércio (através de qualquer meio) de armas de
fogo; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de cama, mesa e banho; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de louça de faiança; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para fumantes; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de botões [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de capachos e esteiras;
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes; comércio (através de qualquer meio) de
cordas e fios; comércio (através de qualquer meio)
de cosméticos; comércio (através de qualquer meio)
de couro; comércio (através de qualquer meio) de
decorações para árvores de natal; comércio (através
de qualquer meio) de fios e fibras para uso têxtil;
comércio (através de qualquer meio) de fitas e laços;
comércio (através de qualquer meio) de flores
artificiais; comércio (através de qualquer meio) de
guarda-chuvas; comércio (através de qualquer meio)
de guarda-sóis; comércio (através de qualquer meio)
de imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de instrumentos musicais; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos;
comércio (através de qualquer meio) de loções para
os cabelos; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de materiais impressos; comércio
(através de qualquer meio) de materiais para
artistas; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de matérias plásticas para embalagem;
comércio (através de qualquer meio) de matérias
tintoriais; comércio (através de qualquer meio) de
metais em folhas e em pó para pintores,
decoradores, impressores e artistas; comércio
(através de qualquer meio) de molduras; comércio
(através de qualquer meio) de móveis; comércio
(através de qualquer meio) de pedras preciosas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
redes; comércio (através de qualquer meio) de
rendas e bordados; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sacos e sacolas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; comércio (através de
qualquer meio) de tecidos;
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Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905569784 22/11/2012
003
Tit.MIRIANGLY CALÇADOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16554078000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MIRIANGLY
NCL(10) 25 alpercatas; botas *; botinas; calçados *;
galochas; sandálias; vestuário *; chinelo [vestuário
comum]; chuteira; coturno;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905569806 22/11/2012
003
Tit.COOLING AND FREEZING - EQUIPAMENTOS
PARA REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06216334000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COOLING FREEZING
NCL(10) 11 refrigeração (aparelhos e instalações de
-); refrigeração para fornalhas (recipientes de -);
refrigeradores (máquinas e aparelhos -); resfriadores
(aparelhos -) de bebidas; resfriamento (aparelhos e
instalações para -); resfriamento (instalações e
máquinas para -); resfriador;
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905569814 22/11/2012
003
Tit.MOMENTA FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14806008000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ÉRGICO
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905569849 22/11/2012
003
Tit.MOMENTA FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14806008000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ÁRIA
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905569873 22/11/2012
003
Tit.SANDRA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89252926968
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DIVINA MEDIDA
NCL(10) 43 alimentação natural, macrobiótica
[preparação de alimentos para consumo] [informação em]; alimentação natural, macrobiótica
[preparação de alimentos para consumo] [consultoria em]; alimentação natural, macrobiótica
[preparação de alimentos para consumo] [assessoria em]; alimentação natural, macrobiótica
[preparação
de
alimentos
para
consumo];
assessoria, consultoria e informação relativa à
produção de alimento - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação relativa à produção de
alimento - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relativa à produção de alimento;
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [informação em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação] [informação em]; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação] [consultoria em]; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação] [assessoria em]; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação];
Procurador: LUANA KLAUS
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No.905569989 22/11/2012
003
Tit.INDÚSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS LTDA.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02295098000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GLENNPAR
NCL(10) 33 aguardente destilada de vinho ou de
suco de frutas; alcoólicas (bebidas -) [exceto
cerveja]; anis [licor]; bebidas alcóolicas prontas;
bebidas destiladas; coquetéis *; essências
alcoólicas; gim; licores; menta (licores de -); rum;
saquê; sidra; uísque; vinho; vodca; absinto [bebida
alcoólica]; bebida energética alcoólica; bebida
fermentada alcoólica;
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.905570081 22/11/2012
003
Tit.SILVIA MITTELMAN (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01681299739
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DRESS WAY
NCL(10) 25 anáguas; armações de chapéus;
bermudas; blazers [vestuário]; cachecóis; calças;
calças compridas; camisas; camisetas; casacos
[vestuário]; cintos [vestuário]; coletes; combinação
[roupa íntima]; combinações [vestuário]; corpete;
couro (roupas de -); couro (roupas de imitação de -);
faixas [vestuário]; gabardines [vestuário]; ginástica
(roupa para -) [colante]; íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; macacões; malhas
[vestuário]; meias-calças; parcas; pijamas; pijamas;
praia (roupas de -); pulôveres; roupa de baixo; roupa
de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica; roupa
para ginástica [colante]; roupas de imitação couro;
saias; saias-calças; sáris; sarongues; sobretudos
[vestuário];
suéteres;
sutiãs;
túnicas;
véus
[vestuário]; xales; baby-doll; biquíni; camisola;
canga; cinta [vestuário comum]; echarpe; maiô;
spencer;
Procurador: ELTON CACELLA VIEIRA
No.905570090 22/11/2012
Tit.KNOLL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8847134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOBOGGAN
NCL(10) 20 móveis para escritório;
Prior.:85/631.581
22/05/2012 US
Procurador: DANIEL ADVOGADOS

003

No.905570111 22/11/2012
003
Tit.ANDRE LUIZ BERTOLDO PAVESI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13142053824
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Arena Pizza Bar
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cantinas;
lanchonetes; restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905570146 22/11/2012
003
Tit.LUIS FERNANDO DE MORAES ROSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05304947878
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRAIA GRANDE IMÓVEIS
NCL(10) 36 imóveis [compra e venda de -] [consultoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905570227 22/11/2012
003
Tit.JORGE ANTONIO APPOLLO UNTERLEIDER
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49108980004
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DRAGON
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
administração de empresa; apoio administrativo e
secretariado; assessoria, consultoria e informação
em negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista; assessoria, consultoria e informação
empresarial; assessoria, consultoria e informação
relacionadas ao planejamento, análise, gestão e
organização
de
negócios
para
empresas;
organização e administração de empresa;

Procurador: EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO
SIM
No.905570286 22/11/2012
003
Tit.INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15183098000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SPARTEX
NCL(10) 03 cosméticos; produtos para limpeza;
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.905570332 22/11/2012
003
Tit.R. PIRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05870716000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GEROLIFE H3
NCL(10) 05 suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; vitamina e sais
minerais;
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.905570430 22/11/2012
003
Tit.PAULO REIS ESSELIN DE MELO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64858480100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO DE HIPNOSE CLÍNICA
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -); cursos por correspondência; educação
(informações sobre -) [instrução]; ensino (serviços de
-); exames pedagógicos [avaliação]; informações
sobre educação [instrução]; instrução (serviços de -);
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];
organização
e
apresentação de seminários; organização e
apresentação
de
simpósios;
orientação
[treinamento]; orientação vocacional; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino; curso de ciências ocultas; curso
técnico de formação; cursos livres [ensino];
psicotécnicos (testes, exames, provas) para
orientação vocacional;
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA
No.905570472 22/11/2012
003
Tit.MARTA IZABEL LOPES FERREIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26161904861
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CABELO DE LUXO
NCL(10) 44 beleza (salões de -); cabeleireiro (salões
de -); manicure; massagem; salões de beleza;
salões de cabeleireiro; assessoria, consultoria e
informação em estética capilar - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em estética
capilar - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em estética capilar - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em estética
capilar; assessoria, consultoria e informação em
estética pessoal [tratamento de pele e cabelo];
assessoria, consultoria e informação em massagem;
assessoria, consultoria e informação sobre beleza;
estética facial e corporal; manicure e pedicure;
Procurador: VANÊSSA AMARAL SILVA
No.905570499 22/11/2012
003
Tit.TIAGO SILVA MARCHESINI (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80233171215
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Breu Branco Folia
NCL(10) 41 entretenimento; festas (planejamento de
-); produção de shows;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905570537 22/11/2012
003
Tit.PAULO REIS ESSELIN DE MELO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64858480100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO DE HIPNOSE CLÍNICA
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NCL(10) 44 assistência médica; centro médico;
hospitais; médica (serviços de clínica-); saúde
(serviços de -); cirurgias médicas [serviços médicos];
consultas médicas [serviços médicos]; tratamento
médico;
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA
No.905570561 22/11/2012
003
Tit.MRS COMÉRCIO DE TAPETES E ARTIGOS DE
DECORAÇÕES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08246573000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TABRIZ
NCL(10) 37 lavagem; lavagem a seco; lavagem a
vapor; tapete, conserto e reparo;
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905570570 22/11/2012
003
Tit.GILBERTO DE CASTILHO MASELLA LOPES
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90832329800
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Aroma Espresso
NCL(10) 40 desodorizar o ar;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905570600 22/11/2012
003
Tit.MRS COMÉRCIO DE TAPETES E ARTIGOS DE
DECORAÇÕES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08246573000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TABRIZ
NCL(10) 27 papel de parede; tapetes *; tapetes
antiderrapantes; tapetes de banheiro; passadeira
[tapete longo e estreito, feito de estofo, ou de outro
material, que se estende na escada, corredor, para
se passar sobre ele]; tapete de borracha decorativo
para bebê;
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905570634 22/11/2012
003
Tit.VARUNA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12924801000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VEREDAS
NCL(10) 36 análise financeira; bancários (serviços -);
bancários (serviços -) de acesso remoto; câmbio
(operações de -); capital (investimentos de -)
[finanças]; cartão de crédito (serviços de -); cartão de
débito (serviços de -); cobrança (serviços de -);
cofres bancários (serviços de depósito em -);
consultoria financeira; empréstimos [financiamento];
fundos de investimentos [finanças]; poupança
(serviços bancários de -); previdência (serviços de
fundos de-); administração de carteira de valor
mobiliário; administração financeira;
Procurador: NERY E DIAS TEIXEIRA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
No.905570669 22/11/2012
003
Tit.ALLAN GEFERSON OLIVEIRA SILVA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06459519609
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA PEGADA LOUKA
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; produção de shows; banda de
música [serviços de entretenimento]; conjunto
musical (serviços de -) [serviços de entretenimento];
grupo musical;
Procurador: ISAQUE PEREIRA DA SILVA
No.905570715 22/11/2012
003
Tit.SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI/RJ
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03851171000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Programa SESI Qualidade de Vida
NCL(10) 44 assistência médica; médica (serviços de
clínica-); saúde (serviços de -); nutricionista [serviço
de -]; serviços fisioterápicos prestados a título de
assistência social;
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.905570740 22/11/2012
003
Tit.CENTRO DERMATOLOGIA MEDICINA
ESTÉTICA LASER LTDA. ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05676345000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SOLARIUM DERMO SPA
NCL(10) 44 massagem; serviços de sauna;
assessoria, consultoria e informação em estética
pessoal [tratamento de pele e cabelo]; assessoria,
consultoria e informação em massagem; assessoria,
consultoria
e
informação
sobre
beleza;
bronzeamento artificial; estética [tratamento da pele
e cabelo]; estética facial e corporal; spa [serviços
médicos ou estéticos];
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905570790 22/11/2012
003
Tit.EOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO
VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15676041000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VILLA HR
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria; comércio (através
de qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905570820 22/11/2012
003
Tit.SKATER SPORTWEAR COM. DO VEST. E
ACESS. ESPORTIVOS LTDA-EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66590704000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REWIND
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: CARLOS DE LENA
No.905570839 22/11/2012
003
Tit.FLAVIO MUNCIO COMPAGNONI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44862369049
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WINTER CAFÉ
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; cantinas; restaurantes; alimentação
natural, macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo]; churrascaria [restaurante];
Procurador: DJAIR THEODORO
No.905570863 22/11/2012
Tit.ALLFLEX EUROPE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8052549
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TST
NCL(10) 08 ferramentas manuais;
Prior.:12/3923336
30/05/2012 FR
Procurador: MARIANA ROGERI VICENTINI

003

No.905570871 22/11/2012
003
Tit.OPPA DESIGN LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14214549000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OPPA
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-) - [informação em];
aconselhamento a consumidores (informação
comercial e-) - [consultoria em]; aconselhamento a
consumidores
(informação
comercial
e-)
[assessoria em]; aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-); comparação de preços [informação em]; comparação de preços [consultoria em]; comparação de preços [assessoria em]; comparação de preços; compras
para terceiros (serviços de -) [compra de produtos e
serviços para outras empresas] - [informação em];
compras para terceiros (serviços de -) [compra de
produtos e serviços para outras empresas] [consultoria em]; compras para terceiros (serviços de
-) [compra de produtos e serviços para outras

empresas] - [assessoria em]; compras para terceiros
(serviços de -) [compra de produtos e serviços para
outras empresas]; decoração de vitrines [informação em]; decoração de vitrines - [consultoria
em]; decoração de vitrines - [assessoria em];
decoração de vitrines; informação comercial e
aconselhamento a consumidores - [informação em];
informação comercial e aconselhamento a
consumidores - [consultoria em]; informação
comercial e aconselhamento a consumidores [assessoria
em];
informação
comercial
e
aconselhamento a consumidores; administração de
cartão de desconto - [informação em]; administração
de cartão de desconto - [consultoria em];
administração de cartão de desconto - [assessoria
em]; administração de cartão de desconto;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de orientação
ao consumidor] - [informação em]; atendimento ao
cliente [s.a.c.; serviço de orientação ao consumidor] [consultoria em]; atendimento ao cliente [s.a.c.;
serviço de orientação ao consumidor] - [assessoria
em]; atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de
orientação ao consumidor]; cartão de afinidade que
oferece descontos aos afiliados - [informação em];
cartão de afinidade que oferece descontos aos
afiliados - [consultoria em]; cartão de afinidade que
oferece descontos aos afiliados - [assessoria em];
cartão de afinidade que oferece descontos aos
afiliados; cartão de vantagem (emissão e distribuição
de cartões de benefícios que dão ao respectivo
titular acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [informação em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos) - [consultoria em];
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [assessoria em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos); comércio (através
de qualquer meio) de adesivos para papelaria ou
para uso doméstico - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de adesivos para
papelaria ou para uso doméstico - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de adesivos
para papelaria ou para uso doméstico - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho] - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho] - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho] - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de aquecimento [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de aquecimento - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de aquecimento; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de cozimento - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de cozimento - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de cozimento [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de cozimento; comércio (através
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de qualquer meio) de aparelhos de distribuição de
água - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de distribuição de água
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de distribuição de água [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de distribuição de água;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de iluminação [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de refrigeração - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de refrigeração - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de refrigeração [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de refrigeração; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
secagem - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de secagem [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de secagem - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de secagem; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de ventilação - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de ventilação - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de ventilação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de ventilação; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos para o registro, a transmissão e
a reprodução de som ou imagens - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para o registro, a transmissão e a reprodução de
som ou imagens - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de ferragem - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de louça de faiança - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
louça de faiança - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de louça de faiança;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de papelaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de porcelana; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria - [assessoria em]; comércio (através de
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qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de peles de
animais - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de peles de animais - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de peles de animais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
e produtos confeccionados de peles de animais;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
borracha - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de borracha - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de borracha [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de borracha; comércio (através de qualquer
meio) de botões [artigos de armarinho] - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho] - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de
armarinho] - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de botões [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de capachos e
esteiras - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de capachos e esteiras - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
capachos e esteiras - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de capachos e esteiras;
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes;
comércio (através de qualquer meio) de cartas de
baralho - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de cartas de baralho - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de cartas
de baralho - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de cartas de baralho; comércio
(através de qualquer meio) de cofres - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de cofres [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cofres - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de cofres; comércio (através de
qualquer meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho] - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho] - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho] - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho]; comércio (através de qualquer meio) de

cordas e fios - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de cordas e fios - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de cordas e fios
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cordas e fios; comércio (através de
qualquer meio) de decorações para árvores de natal
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal;
comércio (através de qualquer meio) de escovas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de escovas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de escovas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
escovas; comércio (através de qualquer meio) de
espelhos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de espelhos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de espelhos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de espelhos; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais; comércio (através de
qualquer meio) de fitas e laços - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de fitas e laços
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais; comércio (através de
qualquer meio) de fotografias - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de fotografias [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fotografias; comércio
(através de qualquer meio) de guarda-chuvas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de guarda-chuvas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de guarda-chuvas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de guarda-chuvas; comércio (através de
qualquer meio) de guarda-sóis - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de guarda-sóis
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de guarda-sóis - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de guarda-sóis; comércio
(através de qualquer meio) de imitações de couro [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de imitações de couro - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de imitações de
couro - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de imitações de couro; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos musicais
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos musicais - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos musicais - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos
musicais; comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
de calcular - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas de calcular [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de calcular - [assessoria em];
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comércio (através de qualquer meio) de máquinas
de calcular; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas de escrever - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas de escrever
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de escrever - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
de escrever; comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais impressos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos; comércio (através de qualquer meio) de
materiais para artistas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais para artistas
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais para artistas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais
para artistas; comércio (através de qualquer meio)
de material de escritório - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório; comércio (através de qualquer meio) de
móveis - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de móveis - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de móveis [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de móveis; comércio (através de qualquer
meio) de papel e papelão - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de âmbar - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de âmbar - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de âmbar [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de âmbar; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
borracha, guta-percha, goma, amianto ou mica [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de borracha, guta-percha,
goma, amianto ou mica - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
borracha, guta-percha, goma, amianto ou mica [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de borracha, guta-percha,
goma, amianto ou mica; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de casco de
tartaruga - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de casco de
tartaruga - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de casco de
tartaruga - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de casco de
tartaruga; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de chifre - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
chifre - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de chifre [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de chifre; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de concha [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de concha - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de concha - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de concha; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de cortiça - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de cortiça - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de cortiça - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de cortiça;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de junco - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de junco [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de junco - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
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feitos de junco; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de madeira - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madeira - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de marfim - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
marfim - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de marfim [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de marfim; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de osso - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de osso - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de osso [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de osso; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de vime - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
vime - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de vime [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de vime; comércio (através
de qualquer meio) de produtos têxteis - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos têxteis - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de redes - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de redes - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de redes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de redes; comércio (através de qualquer meio)
de rendas e bordados - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de rendas e bordados [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de rendas e bordados - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de rendas e
bordados; comércio (através de qualquer meio) de
revestimentos de assoalhos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de
revestimentos de assoalhos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de
revestimentos de assoalhos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de
revestimentos de assoalhos; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas; comércio (através de qualquer meio) de
tapeçarias murais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de tapeçarias murais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tapeçarias murais - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de tapeçarias
murais; comércio (através de qualquer meio) de
tecidos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de tecidos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de tecidos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos; comércio (através de qualquer
meio) de telas alcatroadas [lonas] - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de telas
alcatroadas [lonas] - [consultoria em]; comércio

(através de qualquer meio) de telas alcatroadas
[lonas] - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de telas alcatroadas [lonas];
comércio (através de qualquer meio) de tendas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de tendas - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de tendas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de tendas;
comércio (através de qualquer meio) de toldos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de toldos - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de toldos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de toldos;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a
cozinha - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha; comércio (através de qualquer
meio) de velas - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de velas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de velas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de velas; fornecimento de mão-de-obra
[terceirização] - [informação em]; fornecimento de
mão-de-obra [terceirização] - [consultoria em];
fornecimento de mão-de-obra [terceirização] [assessoria em]; fornecimento de mão-de-obra
[terceirização];
informação
comercial
e
aconselhamento
a
consumidores
[ompi]
[informação
em];
informação
comercial
e
aconselhamento
a
consumidores
[ompi]
[consultoria
em];
informação
comercial
e
aconselhamento a consumidores [ompi] - [assessoria
em]; informação comercial e aconselhamento a
consumidores [ompi]; obra artística, agenciamento,
gestão e intermediação - [informação em]; obra
artística, agenciamento, gestão e intermediação [consultoria em]; obra artística, agenciamento,
gestão e intermediação - [assessoria em]; obra
artística, agenciamento, gestão e intermediação;
Procurador: JORGE FERNANDO KOURY LOPES
No.905570880 22/11/2012
003
Tit.SARTORIUS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846600
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Sartorius
NCL(10) 01 enzimas para uso industrial;
Prior.:3020120065945 03/08/2012 DE
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905570901 22/11/2012
Tit.ALLFLEX EUROPE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8052549
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TSI
NCL(10) 08 ferramentas manuais;
Prior.:12/3923347
30/05/2012 FR
Procurador: MARIANA ROGERI VICENTINI

003

No.905570910 22/11/2012
003
Tit.SKATER SPORTWEAR COM. DO VEST. E
ACESS. ESPORTIVOS LTDA-EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66590704000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REWIND
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário];
automobilistas (vestuário para -); banho (calções de ); banho (chinelos de -); banho (roupas de -); banho
(roupões de -); banho (sandálias de -); banho
(toucas de -); bermudas; blazers [vestuário]; bonés;
botas *; botas para esportes *; calçados *; calçados
em geral *; calças; calças compridas; calções de
banho [sungas]; camisas; camisetas; casacos
[vestuário]; chapéus [chapelaria]; chapéus, bonés
etc; ciclistas (vestuário para -); cintos [vestuário];
cintos porta-moedas [vestuário]; coletes; coletes
para pesca; confeccionado (vestuário -); couro
(roupas de -); couro (roupas de imitação de -);
cuecas; esportes (sapatos para -) *; estolas de pele;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); futebol (sapatos de -);
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ginástica (sapatos para -); gorros; gravatas;
jaquetas; jardineiras [vestuário]; lenços de pescoço;
luvas [vestuário]; luvas de esqui; luvas sem dedos;
macacões; malhas [vestuário]; meias; meias-calças;
mitras [chapéus]; paletós; pijamas; polainas;
ponchos; praia (roupas de -); pulôveres; roupa de
baixo; roupa íntima; roupa para ginástica; roupa para
ginástica [colante]; roupas de banho; roupas de
couro; roupas de fantasia; roupas de imitação couro;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; sandálias; sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sobretudos [vestuário]; suéteres;
sungas; suspensórios; sutiãs; ternos; togas; toucas
de natação; trajes; trajes de banho; uniformes;
vestuário *; viseiras; xales; bermuda para prática de
esporte; biquíni; boné; calçado esportivo; calção
para banho; canga; chinelo [vestuário comum];
chuteira; echarpe; estolas; maiô; tira (faixa) para a
cabeça;
Procurador: CARLOS DE LENA
No.905570936 22/11/2012
Tit.MARTAN PARIZZI ZAMBOTTO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01235223078
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LITHIUM
NCL(10) 12 barcos; carros;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905570952 22/11/2012
003
Tit.DURATEX S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97837181000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Prêmio Deca Estudos de Um Banheiro
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
conferências
(organização e apresentação de -); congressos
(organização e apresentação de -); divertimento;
educação (serviços de -); entretenimento [lazer]
(informações sobre -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; festas
(planejamento de -); instrução (serviços de -);
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de colóquios; organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de seminários; organização e
apresentação de simpósios; seminários (organização
e apresentação de -); simpósios (organização e
apresentação de -); assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
serviços de premiação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905570960 22/11/2012
003
Tit.SARTORIUS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846600
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Sartorius
NCL(10) 06 contêineres de metal [não mecânicos];
Prior.:3020120065945 03/08/2012 DE
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905570987 22/11/2012
003
Tit.DURATEX S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97837181000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Prêmio Deca Um Sonho de Banheiro
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -); competições (organização de -) [educação ou
entretenimento]; conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); divertimento; educação (serviços
de -); entretenimento; exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; festas
(planejamento de -); instrução (serviços de -);
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de colóquios; organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de seminários; organização e
apresentação de simpósios; seminários (organização

e apresentação de -); simpósios (organização e
apresentação de -); assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
serviços de premiação;
Procurador: O PRÓPRIO.

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Sartorius
NCL(10) 11 filtragem de água (aparelhos para -);
Prior.:3020120065945 03/08/2012 DE
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

No.905571010 22/11/2012
003
Tit.SARTORIUS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846600
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Sartorius
NCL(10) 07 misturadoras (máquinas -);
Prior.:3020120065945 03/08/2012 DE
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

No.905571479 22/11/2012
003
Tit.CARDIF ASSURANCE VIE. (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846260
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: My e-Life
NCL(10) 45 guardas [vigilância, segurança]; serviços
jurídicos; assessoria, consultoria e informação sobre
assuntos jurídicos;
Prior.:123944197
06/09/2012 FR
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.

No.905571410 22/11/2012
003
Tit.FRANSWYLDO DOS SANTOS SILVA (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03435435160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CRISTIANO MATTOS & DANIELL
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; produção de shows; banda de
música [serviços de entretenimento]; conjunto
musical (serviços de -) [serviços de entretenimento];
grupo musical;
Procurador: ISAQUE PEREIRA DA SILVA
No.905571428 22/11/2012
003
Tit.SARTORIUS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846600
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Sartorius
NCL(10) 09 refratômetros;
Prior.:3020120065945 03/08/2012 DE
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905571436 22/11/2012
003
Tit.DURATEX S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97837181000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Deca Club
NCL(10) 41 clubes (serviços de -) [lazer ou
educação] - [informação em]; clubes (serviços de -)
[lazer ou educação]; colóquios (organização e
apresentação de -) - [informação em]; colóquios
(organização e apresentação de -); conferências
(organização e apresentação de -) - [informação em];
conferências (organização e apresentação de -);
congressos (organização e apresentação de -) [informação em]; congressos (organização e
apresentação de -); divertimento - [informação em];
divertimento; educação (serviços de -) - [informação
em]; educação (serviços de -); entretenimento [informação em]; entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -) - [informação em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[informação
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; cursos livres [ensino] [informação em]; cursos livres [ensino]; fã clube [informação em]; fã clube - [consultoria em]; fã clube
- [assessoria em]; fã clube;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905571452 22/11/2012
003
Tit.SARTORIUS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846600
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Sartorius
NCL(10) 10 aparelho ou instrumento médico;
Prior.:3020120065945 03/08/2012 DE
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905571460 22/11/2012
Tit.SARTORIUS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846600

003

No.905571495 22/11/2012
003
Tit.SARTORIUS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846600
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Sartorius
NCL(10) 12 veículos para locomoção por via
terrestre, aérea, fluvial, marítima ou ferroviária;
Prior.:3020120065945 03/08/2012 DE
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905571517 22/11/2012
003
Tit.WAGASHI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66930918000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CANTER
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; anáguas;
artigos de malha [vestuário]; bandanas; blazers
[vestuário]; bonés; cachecóis; calçados *; calças;
calças compridas; camisas; camisetas; capotes;
capuzes [vestuário]; casacos [vestuário]; cintos
[vestuário]; coletes; combinações [vestuário];
cuecas; enxovais de bebês; faixas [vestuário];
gorros; gravatas; jaquetas; jardineiras [vestuário];
lenços de pescoço; lingerie (fr.); luvas [vestuário];
macacões; malhas [vestuário]; meias; paletós;
pijamas; ponchos; praia (roupas de -); pulôveres;
roupa de baixo; roupa íntima; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupões de banho; saias; suéteres;
sungas; sutiãs; ternos; toucas de banho; trajes;
túnicas; uniformes; vestuário *; véus [vestuário];
echarpe;
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.905571525 22/11/2012
003
Tit.PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MARQUES
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01675881170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: pictastik!
NCL(10) 09 arquivos de imagem [downloadable];
computador (programas de -) [para download];
computador (programas de -), gravados; computador
(programas de -), gravados [programas]; programas
de computador [para download]; programas de
computador gravados; programas de jogos de
computador; software para jogo e entretenimento
[programa de computador];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905571533 22/11/2012
003
Tit.SARTORIUS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846600
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Sartorius
NCL(10) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas;
Prior.:3020120065945 03/08/2012 DE
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905571550 22/11/2012
Tit.SARTORIUS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846600
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Sartorius
NCL(10) 41 educação (serviços de -);
Prior.:3020120065945 03/08/2012 DE

003
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Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905571568 22/11/2012
003
Tit.SARTORIUS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846600
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Sartorius
NCL(10) 42 serviços científicos de laboratório;
Prior.:3020120065945 03/08/2012 DE
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905571584 22/11/2012
003
Tit.KRESS INDUSTRIAL FARMOQUIMICA LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84712579000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OPTI-VISIL
NCL(10)
05
drogas
para
uso
medicinal;
medicamentos para uso humano; preparações
farmacêuticas; complemento/ suplemento alimentar
para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905571622 22/11/2012
003
Tit.BOOKBRASIL EDITORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05067448000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consulta Vip
NCL(10) 45 combate ao fogo - [consultoria em];
encontros (serviços de -) - [assessoria em]; serviços
jurídicos; aconselhamento esotérico - [consultoria
em]; assessoria consultoria e informação em
equilíbrio ambiental (feng shui); assessoria,
consultoria e informação na área de espiritualidade,
auto-ajuda, e fortalecimento pessoal em assuntos de
caráter subjetivo; assessoria, consultoria e
informação na área de proteção contra incêndio;
assessoria, consultoria e informação sobre as
tendências da moda [personal stylist]; assessoria,
consultoria
e
informação
sobre
astrologia;
assessoria, consultoria e informação sobre autoajuda; assessoria, consultoria e informação sobre
motivação e crescimento pessoal; assessoria,
consultoria e informação sobre negociações
trabalhistas
[serviços
jurídicos];
assessoria,
consultoria e informações no campo esotérico;
búzios (consulta de - ) - [consultoria em]; confecção
de mapa astral; jogo de búzios, carta cigana, runas
ou tarô; organização doméstica [coordenação e
planejamento
na
organização
de
espaços
residenciais] - [assessoria em]; terapia esotérica [consultoria em]; terapia esotérica;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905571657 22/11/2012
003
Tit.KRESS INDUSTRIAL FARMOQUIMICA LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84712579000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VISOVITE-LUTEÍNA
NCL(10)
05
drogas
para
uso
medicinal;
medicamentos para uso humano; preparações
farmacêuticas; complemento/ suplemento alimentar
para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905571681 22/11/2012
003
Tit.M. FERNANDES COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07847848000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CATUSPA SERVICE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes;
Procurador: ANDRÉ LUIS CAVALCANTE SILVA
No.905571711 22/11/2012
003
Tit.CARDIF ASSURANCE VIE. (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846260
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: My e-Life
NCL(10) 36 avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis]; consultoria financeira; corretagem *;
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fiduciários (serviços -); financeiras (informações -);
financiamento (serviços de -); fiscal (consultoria -);
fundos de pensão [aposentadoria]; fundos mútuos;
garantias [fianças]; informações sobre seguros;
investimentos de capital [finanças]; poupança
(serviços bancários de -); previdência (serviços de
fundos de-); seguro contra acidentes; seguros [consultoria em]; seguros; seguros de
saúde;
seguros de vida; seguros marítimos; serviços
atuariais; assessoria, consultoria e informação em
planejamento financeiro; caixa de aposentadoria
[serviços financeiros]; subscrição de seguro;
Prior.:123944197
06/09/2012 FR
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905571819 22/11/2012
003
Tit.CARDIF ASSURANCE VIE. (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846260
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: My e-Life
NCL(10) 42 pesquisa e desenvolvimento [para
terceiros]; projeto de sistema de computadores;
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações no campo de
processos tecnológicos;
Prior.:123944197
06/09/2012 FR
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905571835 22/11/2012
003
Tit.THN NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16847018000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THN
NCL(10) 44 farmacêutica (consultoria em -) [informação em]; farmacêutica (consultoria em -) [consultoria em]; farmacêutica (consultoria em -) [assessoria em]; farmacêutica (consultoria em -);
saúde (serviços de -) - [informação em]; saúde
(serviços de -) - [consultoria em]; saúde (serviços de
-) - [assessoria em]; saúde (serviços de -);
alimentação natural, macrobiótica [serviços médicos
de nutrição] - [informação em]; alimentação natural,
macrobiótica [serviços médicos de nutrição] [consultoria em]; alimentação natural, macrobiótica
[serviços médicos de nutrição] - [assessoria em];
alimentação natural, macrobiótica [serviços médicos
de nutrição]; análise farmacêutica; assessoria,
consultoria e informação em nutrição - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
nutrição; assessoria, consultoria e informação
médica; assessoria, consultoria e informação na
área médica - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação na área médica [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação na área médica - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação na área
médica; assessoria, consultoria e informação no
campo da saúde e da medicina - [informação em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
saúde e da medicina - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação no campo da saúde e da
medicina - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da saúde e da medicina;
assessoria, consultoria e informação sobre
suplementos dietéticos e nutrição - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
suplementos dietéticos e nutrição - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
suplementos dietéticos e nutrição - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
suplementos dietéticos e nutrição; nutricionista
[serviço de -] - [informação em]; nutricionista [serviço
de -] - [consultoria em]; nutricionista [serviço de -] [assessoria em]; nutricionista [serviço de -];
orientação nutricional - [informação em]; orientação
nutricional - [consultoria em]; orientação nutricional [assessoria em]; orientação nutricional;
Procurador: VALÉRIA CRISTINA BARCELLOS
FARIA
No.905571860 22/11/2012
003
Tit.MARIA DO SOCORRO DA SILVA 29500494434
(BR/AL)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17153737000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: S4 Vest
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905571878 22/11/2012
003
Tit.DAVID ZARZAR DE SOUZA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01661502741
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Models TV
NCL(10) 41 agenciamento de ingressos (serviços
de-); agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; boates; câmeras de vídeo
(aluguel de -); cenários para palco (aluguel de -);
cenários para shows (aluguel de -); cinema (aluguel
de filmes de -); cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
composição musical (serviços de -); concursos de
beleza (organização de -); conferências (organização
e apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); discoteca (serviços de -);
divertimento; entretenimento; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); espetáculos (serviços de -);
estúdios de cinema; estúdios de gravação (serviços
de -); filmagem em vídeo; notícias (agências de -);
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de concursos de
beleza; organização de desfiles de moda para fins
de entretenimento; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
planejamento de festas; produção de filmes, exceto
para fins de publicidade; produção de programas de
rádio e televisão; produção de vídeos; publicação de
textos [exceto para publicidade]; publicação on-line
de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; rádio e televisão (produção de
programas de -); redação de textos, exceto
publicitários; roteirização (serviços de -); serviços de
dj; shows (produção de -); vídeos (produção de -);
videoteipe (edição de -); agência de modelos para
artistas
(modelos
vivos);
agência
de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); agência fotográfica; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento];
animação de festa; assessoria, consultoria e
informação em edição; assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; curso técnico de
formação; desfile de moda somente para
entretenimento; disc-jóquei; empresário [organização
e produção de espetáculos]; fã clube; gravações
musicais em vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade
de
download];
jornalismo
(reportagens); redação de textos, exceto para
publicidade [ompi]; repórter (serviço de -) [agência
de notícia]; venda de ingressos para shows e
espetáculos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905571908 22/11/2012
003
Tit.THN NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16847018000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THN
NCL(10) 05 albumina (preparações à base de -) para
uso medicinal; albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; alimentos para bebês; amido para uso
dietético ou farmacêutico; aminoácidos para uso
medicinal; bebidas dietéticas adaptadas para uso
medicinal; bebidas medicinais; caseína (suplemento
alimentar de -); dietéticas (substâncias -) adaptadas
para uso medicinal; dietéticos (alimentos -)
adaptados para uso medicinal; emagrecimento
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(preparações
medicinais
para
-);
enzimas
(suplemento alimentar de -); farinhas lácteas [para
bebês]; farinhas para uso farmacêutico; fermentos
lácticos para uso farmacêutico; fibras alimentares;
geléia real (suplemento alimentar de -); germe de
trigo (suplemento alimentar de -); glicose
(suplemento alimentar de-); inibidor de apetite
(pílulas de -); lactose; lecitina (suplemento alimentar
de-); leite (açúcar de -) [lactose]; leite maltado
(bebidas de -) para uso medicinal; levedura
[complemento alimentar]; linhaça (farinha de -) para
uso farmacêutico; linhaça (suplemento alimentar de ); medicamentos para uso humano; medicinais
(bebidas -); nutricionais (complementos -); óleo de
linhaça (suplemento alimentar de -); preparações
farmacêuticas; própolis (suplemento alimentar de -);
proteína (suplemento alimentar de -); químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicofarmacêuticas
(preparações
-);
suplementos
alimentares minerais; alimento para bebê à base de
carne, ave e ovo; alimento para bebê à base de
fruta, verdura, legume e cereal; alimento para bebês
à base de peixe, carne, ave, ovo, fruta, verdura,
legume e cereais; alimento para bebês em
condições especiais; aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; barra dietética
para suplementação nutricional, para fins medicinais;
composição de aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; estimulante do
apetite; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplemento nutricional
de óleo comestível para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em barra para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em líquido para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em pó para uso medicinal;
Procurador: VALÉRIA CRISTINA BARCELLOS
FARIA
No.905572068 22/11/2012
003
Tit.BANOM, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846464
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ABRATEX
NCL(10) 09 luvas para proteção contra acidentes;
Procurador: KÁTIA FERNANDES DE ALMEIDA
No.905572076 22/11/2012
003
Tit.BANOM, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846464
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BANOM
NCL(10) 09 luvas para proteção contra acidentes;
roupas para proteção contra acidentes, irradiação e
fogo;
Procurador: KÁTIA FERNANDES DE ALMEIDA
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE BOA
NCL(10) 45 licenciamento de programa de
computador [serviços jurídicos]; licenciamento ou
cessão de direito de uso de programas de
computação;
Procurador: RACHEL LUCIANA ALTMAN
No.905572130 22/11/2012
003
Tit.ORLANDO RODRIGUES SANTOS (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22183680130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ORLANDO RAFAEL
NCL(10) 15 violões, guitarras;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905572211 23/11/2012
Tit.ITABUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE
BLOCOS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12610180000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MIX PRÉ-MOLDADOS

003

No.905572246 23/11/2012
003
Tit.NBS COMUNICAÇÕES BRASIL LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03573517000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NOSSA CURITIBA
NCL(10) 16 jornais; livros; periódicos; publicações
impressas; revistas [periódicos]; boletim informativo;
publicações em fascículos impressos;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 15.1.19; 27.5.1
NCL(10) 19 casas pré-fabricadas; cimento (postes
de -); concreto (elementos de -) para construção;
construção (materiais de -), não metálicos; lajes não
metálicas; placas de cimento; tijolos; vigas não
metálicas; manilha;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905572220 23/11/2012
Tit.ITABUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE
BLOCOS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12610180000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MIX PRÉ-MOLDADOS

No.905572106 22/11/2012
003
Tit.EMBRYO WEB SOLUTIONS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04235110000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE BOA
NCL(10) 39 informação sobre tráfego; assessoria,
consultoria e informação em serviços de tráfego;
operação de estacionamento;
Procurador: RACHEL LUCIANA ALTMAN
No.905572114 22/11/2012
003
Tit.EMBRYO WEB SOLUTIONS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04235110000193

No.905572416 23/11/2012
003
Tit.3 D TV PROVEDORES DE INTERNET LTDA.
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08762224000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TV 3D

003

No.905572084 22/11/2012
003
Tit.BANOM, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846464
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TERMINATOR
NCL(10) 09 luvas para proteção contra acidentes;
Procurador: KÁTIA FERNANDES DE ALMEIDA
No.905572092 22/11/2012
003
Tit.BANOM, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846464
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TAPERFIT
NCL(10) 09 luvas para proteção contra acidentes;
Procurador: KÁTIA FERNANDES DE ALMEIDA

CFE(4) 26.1.17-18; 27.5.1,27.5.9-10
NCL(10) 38 agências de notícias; notícias (agências
de -); radiodifusão; radiodifusão; serviços de difusão
sem fim [telecomunicações]; transmissão de
arquivos digitais; agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações); noticiário
[serviço de transmissão de -]; radiocomunicação;
radiofonia;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 15.1.19; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905572238 23/11/2012
003
Tit.FUNDACAO DE EDUCACAO E CULTURA JCB
FERREIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02197805000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Radio Objetiva 1 FM

CFE(4) 27.5.1; 27.5.3; 27.5.9,24
NCL(10) 38 acesso à rede global de computadores
(aluguel de tempo de-); agências de notícias; aluguel
de equipamentos de telecomunicação; bbs [serviços
de telecomunicação]; canais de telecomunicação
(provimento de-), para serviços de telecompras;
celular (comunicação por telefone -); computador
(comunicação por terminais de -); computador
(transmissão de mensagens e de imagens por meio
de-); comunicação por redes de fibra óptica;
comunicação por terminais de computador;
comunicações por telefone; correio eletrônico;
eletrônico (correio -); fornecimento de acesso a
banco de dados; fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores; informações sobre telecomunicação;
mensagem (transmissão de -); notícias (agências de
-); provimento de acesso à rede global de
computadores;
provimento
de
canais
de
telecomunicação para serviços de telecompras;
radiodifusão; radiodifusão; salas de bate-papo
(provimento de-); satélite (transmissão por -);
serviços de correio de voz; serviços de difusão sem
fim [telecomunicações]; telechamadas (serviços de -)
[rádio, telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica]; telecomunicações (informações sobre -);
telecomunicações (serviços de roteamento e junção
de -); teleconferência (serviços de -); teledifusão;
teledifusão;
teledifusão
por
cabo;
telefone
(comunicações por -); transmissão de arquivos
digitais; transmissão de cartões de felicitações on
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line; transmissão de mensagens e de imagens por
meio de computador; aluguel de caixas postais
eletrônicas para e-mail; consulta à lista telefônica por
computador; fornecimento de acesso a bases de
dados [ompi]; fornecimento de canais de
telecomunicação para serviços de venda à distância
[ompi]; fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website); fornecimento
de salas de bate-papo na internet [ompi]; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; provedor de acesso [telecomunicação];
provimento de acesso a lojas eletrônicas
[telecomunicação]; radiossonda [transmissão de
dados meteorológicos]; serviços de carregamento,
compartilhamento e postagem de fotos áudio e vídeo
[transmissão];
telemática
(entendido
como
transmissão de informações/ telecomunicação);
tempo de acesso a redes globais de computadores
(aluguel de -) [ompi]; transmissão [emissão] de sinal
de telecomunicação por satélite; transmissão de
filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905572424 23/11/2012
003
Tit.NBS COMUNICAÇÕES BRASIL LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03573517000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NOSSA CURITIBA
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [informação em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista; assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para o registro, a transmissão e a reprodução de
som ou imagens - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de fotografias; comércio (através de qualquer meio)
de malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de materiais impressos; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório;
comércio (através de qualquer meio) de móveis;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de papel ou papelão; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de rendas e bordados;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de tecidos;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905572610 23/11/2012
Tit.SALÃO DEPILY LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01774757000103

003

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Depilly Beleza e Estética

CFE(4) 26.11.13; 27.5.1; 27.5.17; 29.1.12
NCL(10) 44 beleza (salões de -); cabeleireiro (salões
de -); manicure; massagem; estética [tratamento da
pele e cabelo]; estética facial e corporal; manicure e
pedicure;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905572629 23/11/2012
003
Tit.ELIZEU BARBERDES ARIAS 09105364817
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15232154000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Mob Usinagem de Precisão

computadores por acesso remoto; programação de
computador [informática]; projeto de sistema de
computadores; software de computador (aluguel de ); software de computador (atualização de -);
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [informação em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-) - [consultoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [assessoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador (instalação de -); software de
computador (manutenção de -); análise de suporte e
sistema [serviço de informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática];
assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação; assessoria, consultoria e informação
no campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros; criação
de homepage; implantação de sistema [informática];
perícia técnica na área de computação e informática;
projeto de sistema de computador; projeto na área
de segurança do trabalho; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática];
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
tratamento de informação/dados [serviço de
informática];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905572645 23/11/2012
Tit.SEGREDOS DE FESTA SALGADOS
FABRICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17142934000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Segredos de Festa Salgados

003

CFE(4) 15.7.11,15
NCL(10)
40
ferramentaria
[transformação,
tratamento ou beneficiamento]; usinagem [operação
mecânica pela qual se dá forma à matéria-prima],
transformação, beneficiamento e tratamento;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905572637 23/11/2012
Tit.ROBERTO ADAM RAMOS (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03206046912
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ADAM

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 alimentares (massas -); biscoitos;
biscoitos amanteigados; bolos; brioches; café; carne
(tortas de -); empadas [tortas]; especiarias; massas
[alimentares]; pãezinhos; panquecas; pão de
gengibre; pizzas; quiches; ravióli; rolinhos primavera;
sanduíches; tapioca; tortas; tortillas; brigadeiro,
cajuzinho e quindim; cajuzinho, brigadeiro
e
quindim; canapé; crepe; empada; esfiha; pastel;
quibe; salgadinho, exceto croquete;
Procurador: SÁVIO FARIA NEVES
No.905572653 23/11/2012
Tit.SEGREDOS DE FESTA SALGADOS
FABRICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17142934000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Segredos de Festa Salgados

CFE(4) 26.1.18
NCL(10) 42 aluguel de software de computador;
criação e manutenção de web sites para terceiros [informação em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros - [consultoria em]; criação e
manutenção de web sites para terceiros [assessoria em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros; elaboração [concepção] de software
de computador - [informação em]; elaboração
[concepção] de software de computador [consultoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador - [assessoria em];
elaboração [concepção] de software de computador;
hospedagem de web sites; instalação de software de
computador; manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros; manutenção de software de
computador; monitoramento de sistemas de

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; lanchonetes; restaurantes; assessoria,
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consultoria e informações sobre restaurante; cestas
de café da manhã (fornecimento de -) [serviços de
alimentação]; churrascaria [restaurante]; cyber-café
[restaurante]; serviços de copeiras;
Procurador: SÁVIO FARIA NEVES
No.905572661 23/11/2012
003
Tit.GUANGZHOU KDT MACHINERY CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8846499
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KDT
NCL(10) 07 aplainar (máquinas para -); madeira
(máquinas para trabalhar -); máquinas para rosquear
e talhar; serras (lâminas para -) [partes de
máquinas]; serras [máquinas]; transportadoras
(correias -) [peças de máquinas]; trituradoras
(máquinas -);
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08902992000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIGERI-ATIVOS
NCL(10) 32 água mineral [bebida]; águas [bebidas];
bebidas não-alcoólicas; suco de fruta; bebida
energética não alcoólica; pó para suco; refrigerante
[bebida];
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905572700 23/11/2012
003
Tit.TUNNA ENTRETENIMENTO E AUDIOVISUAL
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14807981000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Casal na Pesca

No.905572670 23/11/2012
003
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO
PÃO DE AÇÚCAR

CFE(4) 26.2.3; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 29 alimentos à base de peixe; aves não
vivas; carne; carne de porco; carne em conserva;
carne enlatada; carnes salgadas; filé de peixe; peixe
em conserva; peixe em salmoura; peixe enlatado;
presunto; queijos; ave em conserva; caviar [ova de
peixe]; embutido [frios];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905572688 23/11/2012
Tit.QUÍMICA REAL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03564280000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HJ EMULSÃO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 01 aditivos químicos para fungicidas;
aditivos químicos para inseticidas; adubo composto;
adubo para agricultura; adubos nitrogenados;
emulsificadores; enzimas para uso industrial;
enzimáticas (preparações -) para uso industrial;
fertilizantes; fertilizantes (preparações -); sais
[fertilizantes]; substratos para cultivo fora do solo
[agricultura];
acelerador
químico;
aglutinante
industrial; aminoálcool; produto químico para a
purificação do açúcar; substância para preservar a
semente;
Procurador: FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE
No.905572696 23/11/2012
003
Tit.K2 ADMINISTRADORA DE MARCAS LTDA
(BR/SP)

CFE(4) 2.7.2; 18.7.9; 29.1.11
NCL(10) 41 competições desportivas (organização
de -) - [informação em]; competições desportivas
(organização de -) - [consultoria em]; competições
desportivas (organização de -) - [assessoria em];
competições desportivas (organização de -); edição
de videoteipe - [informação em]; edição de
videoteipe - [assessoria em]; edição de videoteipe;
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [informação em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [consultoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -) - [assessoria em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
estúdios de gravação (serviços de -) - [informação
em]; estúdios de gravação (serviços de -) [consultoria em]; estúdios de gravação (serviços de ) - [assessoria em]; estúdios de gravação (serviços
de -); fotográficas (reportagens -) - [informação em];
fotográficas (reportagens -) - [consultoria em];
fotográficas (reportagens -) - [assessoria em];
fotográficas (reportagens -); organização de
competições desportivas - [informação em];
organização de competições desportivas [consultoria em]; organização de competições
desportivas - [assessoria em]; organização de
competições desportivas; produção de programas de
rádio e televisão - [informação em]; produção de
programas de rádio e televisão - [consultoria em];
produção de programas de rádio e televisão [assessoria em]; produção de programas de rádio e
televisão; provimento de instalações desportivas [informação em]; provimento de instalações
desportivas - [consultoria em]; provimento de
instalações
desportivas
[assessoria
em];
provimento de instalações desportivas; publicação
on-line de livros e jornais eletrônicos - [informação
em]; publicação on-line de livros e jornais eletrônicos
- [consultoria em]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos - [assessoria em]; publicação online de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [informação em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [consultoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [assessoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; rádio (programas de entretenimento
de -) - [informação em]; rádio (programas de
entretenimento de -) - [consultoria em]; rádio
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
em]; rádio (programas de entretenimento de -); rádio
e televisão (aluguel de aparelhos de -) - [informação
em]; rádio e televisão (aluguel de aparelhos de -) [consultoria em]; rádio e televisão (aluguel de
aparelhos de -) - [assessoria em]; rádio e televisão

(aluguel de aparelhos de -); rádio e televisão
(produção de programas de -) - [informação em];
rádio e televisão (produção de programas de -) [consultoria em]; rádio e televisão (produção de
programas de -) - [assessoria em]; rádio e televisão
(produção de programas de -); roteirização (serviços
de -) - [informação em]; roteirização (serviços de -) [consultoria em]; roteirização (serviços de -) [assessoria em]; roteirização (serviços de -); salas de
cinema (provimento de instalações para -) [informação em]; salas de cinema (provimento de
instalações para -) - [consultoria em]; salas de
cinema (provimento de instalações para -) [assessoria em]; salas de cinema (provimento de
instalações para -); seminários (organização e
apresentação de -) - [informação em]; seminários
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
seminários (organização e apresentação de -) [assessoria em]; seminários (organização e
apresentação de -); televisão (programas de
entretenimento de -) - [informação em]; televisão
(programas de entretenimento de -) - [consultoria
em]; televisão (programas de entretenimento de -) [assessoria
em];
televisão
(programas
de
entretenimento de -); televisão e rádio (produção de
programas de -) - [informação em]; televisão e rádio
(produção de programas de -) - [consultoria em];
televisão e rádio (produção de programas de -) [assessoria em]; televisão e rádio (produção de
programas de -); vídeos (produção de -) [informação em]; vídeos (produção de -) [consultoria em]; vídeos (produção de -) - [assessoria
em]; vídeos (produção de -); distribuição de filmes [informação em]; distribuição de filmes - [consultoria
em]; distribuição de filmes - [assessoria em];
distribuição de filmes; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[informação em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[consultoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[assessoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; repórter
(serviço de -) [agência de notícia] - [informação em];
repórter (serviço de -) [agência de notícia] [consultoria em]; repórter (serviço de -) [agência de
notícia] - [assessoria em]; repórter (serviço de -)
[agência de notícia]; serviços de concepção de
programas de tv/rádio - [informação em]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio - [consultoria
em]; serviços de concepção de programas de
tv/rádio - [assessoria em]; serviços de concepção de
programas de tv/rádio; serviços de representação de
classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento
- [informação em]; serviços de representação de
classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento
- [consultoria em]; serviços de representação de
classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento
- [assessoria em]; serviços de representação de
classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento;
Procurador: LUCIANA BORGES
No.905572718 23/11/2012
003
Tit.SANDRA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89252926968
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DIVINA MEDIDA
NCL(10) 44 fisioterapia - [informação em];
fisioterapia - [consultoria em]; fisioterapia [assessoria em]; fisioterapia; serviços de saúde em
spa - [informação em]; serviços de saúde em spa [consultoria em]; serviços de saúde em spa [assessoria em]; serviços de saúde em spa;
assessoria, consultoria e informação em nutrição [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em nutrição - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em nutrição [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em nutrição; assessoria, consultoria e
informação sobre beleza - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre beleza -
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[consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre beleza - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre beleza;
assessoria, consultoria e informação sobre
suplementos dietéticos e nutrição - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
suplementos dietéticos e nutrição - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
suplementos dietéticos e nutrição - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
suplementos dietéticos e nutrição; estética facial e
corporal - [informação em]; estética facial e corporal [consultoria em]; estética facial e corporal [assessoria em]; estética facial e corporal;
Procurador: LUANA KLAUS
No.905572726 23/11/2012
003
Tit.CARMEN CARDOSO ALVARENGA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02596317958
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESSENCIAL CORPO EM EQUILIBRIO

CFE(4) 2.3.16; 5.3.11; 27.5.1,10
NCL(10) 44 aromaterapia; fisioterapia; massagem;
assessoria, consultoria e informação em assistência
médica, prestada por médicos e outros especialistas
da área médica; assessoria, consultoria e
informação em estética pessoal [tratamento de pele
e cabelo]; assessoria, consultoria e informação no
campo da saúde e da medicina; assessoria,
consultoria e informação sobre beleza; estética facial
e corporal; medicina chinesa e ayurvédica;
reabilitações físicas, mentais e emocionais [serviços
médicos]; yoga e yogaterapia, meditação e filosofia
da índia [terapias alternativas];
Procurador: ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA
No.905572734 23/11/2012
003
Tit.TATIANA FATIMA CABRAL RIBEIRO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06555814993
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FLORIPA LIMOUSINE
NCL(10) 39 corretagem de transporte - [informação
em]; corretagem de transporte - [consultoria em];
corretagem de transporte - [assessoria em];
corretagem de transporte; transporte - [informação
em]; transporte - [consultoria em]; transporte [assessoria em]; transporte; transporte (reservas
para -) - [informação em]; transporte (reservas para ) - [consultoria em]; transporte (reservas para -) [assessoria em]; transporte (reservas para -);
transporte de passageiros - [informação em];
transporte de passageiros - [consultoria em];
transporte de passageiros - [assessoria em];
transporte de passageiros; transporte por carro [informação em]; transporte por carro - [consultoria
em]; transporte por carro - [assessoria em];
transporte por carro;
Procurador: VITOR LUIZ RAMOS BATISTA
No.905572742 23/11/2012
003
Tit.ZANELLO - INDUSTRIA DE MÁQUINAS
RODOVIARIAS E AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14868779000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ZANELLO
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sungas; sutiãs; ternos; vestuário *; xales; biquíni;
fraque;
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.905572785 23/11/2012
Tit.MARCELO MASSAO TAKATA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18003772826
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Mebius Produções Fato e Video

003

CFE(4) 26.11.25; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 07 agrícolas (máquinas -);
Procurador: ACERTCON REGISTROS E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905572750 23/11/2012
003
Tit.LUIZ ROBERTO CAMARA GOMES-BETO
CAMARA GOMES-EVENTOS, COMERCIO E
SERVIÇOS (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08571880000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BOULEVARD MIX
NCL(10) 41 discoteca (serviços de -); divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -); produção
de shows; shows (produção de -); grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905572769 23/11/2012
003
Tit.REGINA DE ALMEIDA FONSECA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02115042700
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALUNOS CONTADORES DE HISTÓRIAS

CFE(4) 16.3.5; 24.17.8
NCL(10) 41 fotografia - [informação em]; fotografia [consultoria em]; fotografia - [assessoria em];
fotografia; fotográficas (reportagens -) - [informação
em]; fotográficas (reportagens -) - [consultoria em];
fotográficas (reportagens -) - [assessoria em];
fotográficas (reportagens -); agência fotográfica [informação em]; agência fotográfica - [consultoria
em]; agência fotográfica - [assessoria em]; agência
fotográfica;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905572793 23/11/2012
003
Tit.HABRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67115022000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FENIX

CFE(4) 27.5.24
NCL(10) 41 educação (serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905572777 23/11/2012
003
Tit.SILVANELLI IND. E COM. DE CONFECÇÕES
LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09092616000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Z AVZ

CFE(4) 24.15.21; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 15 cordas para instrumentos musicais;
instrumentos musicais; instrumentos musicais
eletrônicos; órgãos; pedais para instrumentos
musicais; pianos; sintetizadores de música; teclados
de piano; teclados para instrumentos musicais;
violões, guitarras;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905572807 23/11/2012
003
Tit.ZANELLO - INDUSTRIA DE MÁQUINAS
RODOVIARIAS E AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14868779000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZANELLO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; bandanas; bermudas; blazers
[vestuário]; bonés; cachecóis; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; chapéus, bonés etc; cintos
[vestuário]; coletes; cuecas; faixas [vestuário];
gorros; gravatas; guarda-pós; jaquetas; jardineiras
[vestuário]; leggings [calças]; luvas [vestuário];
macacões; meias; pijamas; roupa íntima; saias;
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CFE(4) 26.11.25; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas;
Procurador: ACERTCON REGISTROS E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905572815 23/11/2012
003
Tit.CLERES T KUSTER MACHADO - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00803500000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HERBCONTROL SERVIÇOS AMBIENTAIS

CFE(4) 20.5.15; 27.5.1
NCL(10) 42 análise para exploração de campos
petrolíferos; biológica (pesquisa -); campos
petrolíferos (análise para exploração de -); controle
de qualidade - [consultoria em]; controle de
qualidade - [assessoria em]; controle de qualidade;
engenharia - [consultoria em]; engenharia [assessoria em]; engenharia; estudos para projetos
técnicos - [consultoria em]; estudos para projetos
técnicos - [assessoria em]; estudos para projetos
técnicos; geológicas (pesquisas -) - [consultoria em];
geológicas (pesquisas -) - [assessoria em];
geológicas (pesquisas -); materiais (teste de -) [consultoria em]; materiais (teste de -) - [assessoria
em]; materiais (teste de -); pesquisa bacteriológica;
pesquisa biológica; pesquisa no campo de proteção
ambiental - [informação em]; pesquisa no campo de
proteção ambiental - [consultoria em]; pesquisa no
campo de proteção ambiental - [assessoria em];
pesquisa no campo de proteção ambiental;
pesquisas técnicas - [consultoria em]; pesquisas
técnicas - [assessoria em]; pesquisas técnicas;
planejamento urbano; proteção ambiental (pesquisa
no campo de - ) - [informação em]; proteção
ambiental (pesquisa no campo de - ) - [consultoria
em]; proteção ambiental (pesquisa no campo de - ) [assessoria em]; proteção ambiental (pesquisa no
campo de - ); análise de solo; análise para
exploração de jazida; apoio à exploração,
perfuração, produção de petróleo e gás - [consultoria
em]; apoio à exploração, perfuração, produção de
petróleo e gás - [assessoria em]; apoio à exploração,
perfuração, produção de petróleo e gás; assessoria,
consultoria e informação sobre meteorologia e
condições climáticas ligadas ao fechamento de
estradas e condições para determinados esportes;
assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas científicas no campo da bioquímica e
biotecnologia; assessoria, consultoria e informação
sobre testes de segurança de produtos para
consumidores [testes de materiais] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
testes de segurança de produtos para consumidores
[testes de materiais]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
catalisadores
(química);
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas e análises bacteriológicas, biológicas,
químicas e bioquímicas; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo biológico;
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de engenharia genética;
astrobotânica [estudo e pesquisa]; astroclima
[estudo e pesquisa]; astrofísica [estudo e pesquisa];
cartografia (serviços de -); certificação (serviços de
teste, análise e avaliação de produtos e serviços de
terceiros para fins de - ) - [consultoria em];
certificação (serviços de teste, análise e avaliação de
produtos e serviços de terceiros para fins de - ) [assessoria em]; certificação (serviços de teste,
análise e avaliação de produtos e serviços de
terceiros para fins de - ); controle ambiental de
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poluição do ar e sonora - [informação em]; controle
ambiental de poluição do ar e sonora - [consultoria
em]; controle ambiental de poluição do ar e sonora [assessoria em]; controle ambiental de poluição do
ar e sonora; controle de qualidade do alimento;
controle de qualidade na indústria; engenharia
agrícola [projeto de -]; engenharia agronômica
[projeto de -]; engenharia de pesca [projeto de -] [consultoria em]; engenharia de pesca [projeto de -] [assessoria em]; engenharia de pesca [projeto de -];
engenharia de tráfego [projeto de -] - [consultoria
em]; engenharia de tráfego [projeto de -] [assessoria em]; engenharia de tráfego [projeto de -];
engenharia florestal [projeto de -] - [consultoria em];
engenharia florestal [projeto de -] - [assessoria em];
engenharia florestal [projeto de -]; engenharia
genética [projeto de-] - [consultoria em]; engenharia
genética [projeto de-] - [assessoria em]; engenharia
genética [projeto de-]; engenharia oceânica [projeto
de -] - [consultoria em]; engenharia oceânica [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia oceânica [projeto
de -]; estudo hidrológico [levantamento geológico] [consultoria em]; estudo hidrológico [levantamento
geológico] - [assessoria em]; estudo hidrológico
[levantamento geológico]; medição e análise de solo
- [consultoria em]; medição e análise de solo [assessoria em]; medição e análise de solo;
oceanografia - [consultoria em]; oceanografia [assessoria
em];
oceanografia;
paleontologia
(pesquisa e estudo) - [consultoria em]; paleontologia
(pesquisa e estudo) - [assessoria em]; paleontologia
(pesquisa e estudo); perícia técnica na área de
arquitetura - [consultoria em]; perícia técnica na área
de arquitetura - [assessoria em]; perícia técnica na
área de arquitetura; perícia técnica na área de
biologia - [consultoria em]; perícia técnica na área de
biologia - [assessoria em]; perícia técnica na área de
biologia; perícia técnica na área de engenharia [consultoria em]; perícia técnica na área de
engenharia - [assessoria em]; perícia técnica na área
de engenharia; perícia técnica na área de geologia [consultoria em]; perícia técnica na área de geologia
- [assessoria em]; perícia técnica na área de
geologia; pesquisas agropecuárias; pluviometria ou
udometria; projeto de distribuição de água [consultoria em]; projeto de distribuição de água [assessoria em]; projeto de distribuição de água;
projeto de distribuição de energia elétrica [consultoria em]; projeto de distribuição de energia
elétrica - [assessoria em]; projeto de distribuição de
energia elétrica; projeto de engenharia de qualquer
natureza - [consultoria em]; projeto de engenharia de
qualquer natureza - [assessoria em]; projeto de
engenharia de qualquer natureza; projeto e cálculo [consultoria em]; projeto e cálculo - [assessoria em];
projeto e cálculo;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905572823 23/11/2012
003
Tit.SANTOS & TROLI LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11855124000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: outdoc
NCL(10) 42 digitalização de documentos [scanning] [informação em]; digitalização de documentos
[scanning] - [consultoria em]; digitalização de
documentos
[scanning]
[assessoria
em];
digitalização de documentos [scanning];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905572831 23/11/2012
Tit.IESA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE
ALUMINIO LTDA EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03902456000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INNOVARE

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 19 andaimes não metálicos; caibros
[carpintaria]; caibros para telhados; calha (canos não
metálicos para -); calhas não metálicas; calhas não
metálicas; calhas não metálicas para construção;
coberturas não metálicas para construção;
construção
(madeira
para
-);
construção
(revestimentos não metálicos para -); construções
não metálicas; escadas não metálicas; esquadrias
para portas, não metálicas; estruturas não metálicas
para construção; forros [revestimentos] não
metálicos para construção; grade [treliça] não
metálica; janelas de batente, não metálicas; janelas
não metálicas; lambris [madeira]; madeira para
construção; materiais de construção, não metálicos;
materiais de reforço não metálicos para construção;
plataformas
pré-fabricadas
não
metálicas;
revestimentos de madeira; tetos não metálicos;
venezianas não metálicas; vigamentos não metálicos
para construção; vigas de suporte não metálicas
[partes de escadas]; vigas não metálicas; alizar de
janela de madeira; caixilho de madeira; esquadria
não metálica; tela não metálica; tela protetora para
varanda;
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.905572840 23/11/2012
003
Tit.SPARY FARM DO BRASIL COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES AGROPECUÁRIOS (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05461742000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPRAY SOLUTIONS

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 35 administração comercial; administração
de empresa;
Procurador: LONDON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905572858 23/11/2012
Tit.TARLEY NUNES COELHO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45112266600
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JÓIA RARA

CFE(4) 24.9.5; 26.4.1; 26.11.1; 27.5.1

003
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NCL(10) 44 criação de animais; cria e engorda de
gado bovino; criação de gado [serviço agropecuário];
produção de coberturas reprodutivas, reprodutores,
matrizes, embriões, de sêmen, produtos genéticos e
de reprodução de gado bovino e produtos
agropecuários;
Procurador: WELINTON JARBAS DE SOUZA
No.905572866 23/11/2012
003
Tit.ANDERSON DE ANDRADE DE OLIVEIRA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27367904809
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BUSCAPE IMÓVEIS
NCL(10) 36 aluguel de apartamentos; aluguel de
escritórios [imóveis]; avaliação imobiliária; corretores
imobiliários; imobiliária (avaliação -); imobiliárias
(agências -); imobiliários (corretores -); locação de
apartamentos (agências imobiliárias de -); aluguel de
loja [imóvel]; comércio de imóveis; imóveis [compra e
venda de -]; loteamento imobiliário;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
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negócios (levantamentos de informações de -);
assessoria, consultoria e informação econômica,
para os setores industrial e comercial das empresas,
visando
o
planejamento,
organização,
monitoramento e desenvolvimento de projetos
(também provido on-line) [assessoria em gestão
comercial]; assessoria, consultoria e informação
empresarial; assessoria, consultoria e informação
relacionadas ao planejamento, análise, gestão e
organização de negócios para empresas; gestão
pública/privada; programa de qualidade total [gestão
empresarial];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA

No.905572882 23/11/2012
003
Tit.ALEX V. DE LIMA CONSULTORIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09324408000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPREGA PIRACICABA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
gestão (consultoria em -) de negócios; informações
de negócios; negócios (consultoria em gestão de -);
negócios (consultoria em gestão e organização de -);

No.905572920 23/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO GENTE SORRICOMDENTE
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13303721000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GENTE FELIZ COM DENTE

No.905572890 23/11/2012
003
Tit.SILVANELLI IND. E COM. DE CONFECÇÕES
LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09092616000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Z AVZ

No.905572874 23/11/2012
003
Tit.ALEX V. DE LIMA CONSULTORIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09324408000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPREGA SOROCABA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
gestão (consultoria em -) de negócios; informações
de negócios; negócios (consultoria em gestão de -);
negócios (consultoria em gestão e organização de -);
negócios (levantamentos de informações de -);
assessoria, consultoria e informação econômica,
para os setores industrial e comercial das empresas,
visando
o
planejamento,
organização,
monitoramento e desenvolvimento de projetos
(também provido on-line) [assessoria em gestão
comercial]; assessoria, consultoria e informação
empresarial; assessoria, consultoria e informação
relacionadas ao planejamento, análise, gestão e
organização de negócios para empresas; gestão
pública/privada; programa de qualidade total [gestão
empresarial];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA

caixa de som; equipamento de sonorização;
máquina de edição de som e imagem; receptor de
som; selecionador de som [aparelho];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 2.9.8; 2.9.10; 27.5.1
NCL(10) 44 odontologia; assessoria, consultoria e
informação odontológica; assessoria, consultoria e
informações sobre medicina, assistência médica e
odontológica;
odontologia
[cirurgião-dentista];
serviços odontológicos prestados a título de
assistência social;
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 18 bolsas; bolsas de mão; bolsas de
viagem; carteiras de bolso; malas de viagem;
mochilas; mochilas (bornais); mochilas escolares;
pastas [malas]; roupas (malas de -) para viagem;
sacolas de compras; sacolas escolares; valises;
bolsa do vestuário comum; carteira para moeda;
frasqueira [mala ou bolsa]; porta-cartão [carteiras];
porta-cheques [carteiras];
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.905572904 23/11/2012
003
Tit.PERSIANAS NOBRE LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00360649000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NOBLEX
NCL(10) 20 persianas de lamelas de interior;
persianas de madeira trançada [mobiliário];
persianas feitas de matéria têxtil para janelas;
persianas internas para janelas [mobiliário];
Procurador: LONDON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905572912 23/11/2012
003
Tit.HABRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67115022000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: H HABRO GROUP

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 alto-falantes; amplificadores; aparelhos
para transmissão de som; caixas para alto-falantes;
fones de ouvido; metrônomos; microfones; pavilhões
para alto-falantes; receptores de áudio e de vídeo;
som (aparelhos para gravação de -); som (aparelhos
para reprodução de -); toca-cd [discos compactos];

No.905572939 23/11/2012
Tit.ITAFOAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01513122000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ITAFOAN

003

CFE(4) 26.2.7; 27.5.1
NCL(10) 17 acrílicas (resinas -) [produtos semiacabados]; adesivas (fitas -), exceto para papelaria e
uso medicinal ou doméstico; coberturas de plástico
para uso na agricultura; embalar [enchimento]
(materiais de borracha ou plástico para -); fibra de
vidro para isolamento; filamentos de vidro para
isolamento; filme plástico, exceto para embalar; fios
de materiais plásticos, exceto para uso têxtil; lã de
vidro para isolamento; não condutores (materiais -)
para conservar calor; plástico (filme -), exceto para
embalar; sacos [envelopes, sacolas] de borracha,
para embalar; suportes de espuma para arranjos de
flores [produtos semi-acabados]; tecidos de fibra de
vidro, para isolamento; telas de amianto; tubos
flexíveis, não metálicos; antiderrapantes de borracha
ou silicone usados em mesas de tampo de vidro;
chapa ou lamina de plástico; elastômero
termoplástico; embalagens de borracha; películas
para controle e bloqueio da luz e do sol a serem
aplicadas em vidros; resina acrílica artificial ou
sintética, produto semi-acabado;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905572947 23/11/2012
003
Tit.SILVANELLI IND. E COM. DE CONFECÇÕES
LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09092616000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
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Marca: Z AVZ

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de fios e fibras
para uso têxtil; comércio (através de qualquer meio)
de rendas e bordados; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de tecidos;
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.905572955 23/11/2012
Tit.VEREDIANA ARPINI FERRABOLI (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04240866979
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VEREDIANA PERSONAL TRAINER

003

CFE(4) 21.3.13; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde]; academias
[educação]; aulas de ginástica; serviços de personal
trainer [serviços de academia de ginástica];
academia de dança; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
personal trainer;
Procurador: ELIANE DUZ
No.905572963 23/11/2012
003
Tit.FERNANDES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
MOVÉIS LTDA - ME (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07645136000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: F FERNANDES MÓVEIS PROJETADOS

(através de qualquer meio) de móveis - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de móveis
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de móveis - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de móveis; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madeira - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de tapeçarias murais - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
tapeçarias murais - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de tapeçarias murais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tapeçarias murais; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a
cozinha;
Procurador: TÚLIO JORGE R. DE M. CHEGURY

eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; treinamento prático [demonstração];
cursos livres [ensino]; serviços de educação,
prestados a título de assistência social;
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905572998 23/11/2012
003
Tit.UNILEVER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8347220
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REGENERATE ENAMEL SCIENCE
NCL(10) 03 dentifrícios; composto fluorado para
higiene bucal; líquido, creme e pó para limpeza do
dente;
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905573005 23/11/2012
Tit.FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE
SEGUROS FUNENSEG (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42161687000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Venda Mais, Corretor

003

No.905572971 23/11/2012
003
Tit.GJ COMÉRCIO DE FLORES, PRESENTES E
EVENTOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07295772000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FLOR DE LIZ

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
fitas e laços; comércio (através de qualquer meio) de
flores artificiais; comércio (através de qualquer meio)
de sementes, plantas e flores naturais;
Procurador: ALGO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.
No.905572980 23/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO GENTE SORRICOMDENTE
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13303721000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GENTE FELIZ COM DENTE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 consultoria em seguros; informações
sobre seguros; seguro contra acidentes; seguros;
seguros (consultoria em -); seguros (corretagem de ); seguros (informações sobre -); seguros contra
incêndio; seguros de saúde; seguros de vida;
seguros marítimos; administração de seguro;
administração
de
seguro-saúde;
assessoria
consultoria e informação técnica em seguro;
assessoria, consultoria e informação em seguros;
assessoria, consultoria e informação sobre seguros
de saúde; assessoria, consultoria e informações
sobre
seguros
[serviços
financeiros];
comercialização de seguro saúde; corretagem de
seguro
financeiro;
seguro
contra
acidente;
subscrição de seguro;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905573013 23/11/2012
003
Tit.PIRES MACHADO & TROVAO DE OLIVEIRA
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07564915000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Sonhofest
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905573021 23/11/2012
003
Tit.AFIF HANI ABOU HARB - ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00077525000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA MONTE LÍBANO RESTAURANTE
ÁRABE

CFE(4) 27.5.1; 27.5.5,24
NCL(10) 35 decoração de vitrines - [assessoria em];
decoração de vitrines; comércio (através de qualquer
meio) de molduras - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de molduras [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de molduras - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de molduras; comércio

CFE(4) 2.9.8; 2.9.10; 27.5.1
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de oficinas de trabalho [treinamento]; publicação online de livros e jornais eletrônicos; publicações
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CFE(4) 2.1.22; 5.1.1; 13.1.7; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 demonstração de produtos; comércio
(através de qualquer meio) de água mineral
engarrafada; comercialização de água bruta;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905573030 23/11/2012
003
Tit.HABRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67115022000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: H HABRO GROUP

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 15 acordeões; aparelhos para virar páginas
de caderno de música; apoios de queixo para
violinos; arcos para instrumentos musicais; baixos;
bambu (flautas de -); bandolins; bandônios;
baquetas de tambor; batutas; batutas; berimbau de
boca; boquilhas para instrumentos musicais; buzinas
grandes [trombetas]; caderno de música (aparelhos
para virar páginas de -); caixas de música; carrilhões
[instrumentos musicais]; castanholas; cavaletes para
instrumentos musicais; cavaletes para tímpanos;
chapéus chineses [instrumento musical]; chaves de
afinar; cítaras; clarinetes; clarins; concertinas;
contrabaixos; corda de tripa para instrumentos
musicais; cordas de harpa; cordas de piano; cordas
para instrumentos musicais; cornetas [instrumentos
musicais]; cornetins [instrumentos musicais]; couros
de tambores; cravelhas; crinas de arcos para
instrumentos musicais; diapasões; estantes de
música; estojos para instrumentos musicais; flautas;
flautas de bambu; foles para instrumentos musicais;
foles para órgãos [tubos]; gaitas-de-fole; gongos;
harmônicas [gaitas de boca]; harmônio [pequeno
órgão de sala]; harpas; hugin [violino chinês];
instrumentos musicais; instrumentos musicais
(surdinas para -); instrumentos musicais de corda;
instrumentos musicais eletrônicos; liras; música
(estantes de -); música (sintetizadores de -);
musicais (instrumentos -); nozes de arco para
instrumentos musicais; oboés; ocarinas; órgãos;
palhetas; palhetas de instrumento de sopro; palhetas
para instrumentos de corda; pandeiros; pedais para
instrumentos musicais; peles de tambor; perfurados
(rolos musicais -); pianos; pipa [violão, guitarra
chinesa];
pratos;
realejos;
reguladores
de
intensidade para pianos mecânicos; rolos musicais
[piano]; rolos musicais perfurados; saxofones; sheng
[instrumento de sopro chinês]; sinos de mão
[instrumentos musicais]; sintetizadores de música;
suona [trompete chinês]; suportes para instrumentos
musicais; surdinas para instrumentos musicais;
tambores [baterias]; tantãs; teclados de piano;
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teclados para instrumentos musicais; teclas de
piano; teclas para instrumentos musicais; tímpanos;
triângulos [instrumentos musicais]; trombones;
trompetes; válvulas para instrumentos musicais;
varetas de arcos [para instrumentos musicais];
violas; violinos; violões, guitarras; xilofones; acoche
[instrumento musical]; apito usado como instrumento
musical; banjo; bateria [instrumento musical]; bico de
clarinete; bocal para instrumento musical; bombo
[instrumento musical]; bongô [instrumento musical];
buzina [instrumento musical; corno, trompa];
cavalete para timbale [tambor]; cavaquinho
[instrumento
musical];
chocalho
[instrumento
musical]; címbalo [antigo instrumento de corda];
cravo [instrumento musical]; cuíca; diafragma [peça
de instrumento musical]; gaita; guitarra; guitarra
chinesa [pipa, violão]; instrumento acústico [musical];
mandolina [mandola = antigo instrumento da família
do alaúde]; matraca [instrumento musical de
percussão]; saxofone; tripé para apoio de
instrumento e partitura;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905573048 23/11/2012
Tit.RAPHAEL DIAS DOS SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31239671822
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: empreguetes

003

CFE(4) 2.3.23
NCL(10) 42 sites de busca [fornecimento de
mecanismos de busca na internet];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905573056 23/11/2012
003
Tit.RODOMA TRANSPORTES LTDA-EPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08771894000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RODOMA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 afretamento; carregamento de
bagagens; entrega de mercadorias; frete [transporte
de mercadorias]; transporte de móveis; transporte
por caminhão; agenciamento de veículo de carga e
de reboque;
Procurador: ELIANE SCHIRMER ANTUNES
No.905573064 23/11/2012
003
Tit.TUNNA ENTRETENIMENTO E AUDIOVISUAL
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14807981000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FISHING KIDS

CFE(4) 21.3.15; 27.1.1; 27.1.16; 29.1.12
NCL(10) 41 clubes (serviços de -) [lazer ou
educação] - [informação em]; clubes (serviços de -)
[lazer ou educação] - [consultoria em]; clubes
(serviços de -) [lazer ou educação] - [assessoria em];
clubes (serviços de -) [lazer ou educação];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] - [informação em]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento] [consultoria em]; competições (organização de -)
[educação ou entretenimento] - [assessoria em];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento]; educação (informações sobre -)
[instrução] - [informação em]; educação (informações
sobre -) [instrução] - [consultoria em]; educação
(informações sobre -) [instrução] - [assessoria em];
educação (informações sobre -) [instrução];
educação (serviços de -) - [informação em];
educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); organização de
competições [educação ou entretenimento] [informação em]; organização de competições
[educação ou entretenimento] - [consultoria em];
organização de competições [educação ou
entretenimento] - [assessoria em]; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
produção de programas de rádio e televisão [informação em]; produção de programas de rádio e
televisão - [consultoria em]; produção de programas
de rádio e televisão - [assessoria em]; produção de
programas de rádio e televisão; rádio (programas de
entretenimento de -) - [informação em]; rádio
(programas de entretenimento de -) - [consultoria
em]; rádio (programas de entretenimento de -) [assessoria em]; rádio (programas de entretenimento
de -); rádio e televisão (produção de programas de -)
- [informação em]; rádio e televisão (produção de
programas de -) - [consultoria em]; rádio e televisão
(produção de programas de -) - [assessoria em];
rádio e televisão (produção de programas de -);
televisão (programas de entretenimento de -) [informação
em];
televisão
(programas
de
entretenimento de -) - [consultoria em]; televisão
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
em]; televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -) [informação em]; televisão e rádio (produção de
programas de -) - [consultoria em]; televisão e rádio
(produção de programas de -) - [assessoria em];
televisão e rádio (produção de programas de -); fã
clube - [informação em]; fã clube - [consultoria em];
fã clube - [assessoria em]; fã clube; organização de
programas de intercâmbio cultural e educativo. [informação em]; organização de programas de
intercâmbio cultural e educativo. - [consultoria em];
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo. - [assessoria em]; organização de
programas de intercâmbio cultural e educativo.;
serviços de concepção de programas de tv/rádio [informação em]; serviços de concepção de
programas de tv/rádio - [consultoria em]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio - [assessoria
em]; serviços de concepção de programas de
tv/rádio;
Procurador: LUCIANA BORGES

No.905573072 23/11/2012
Tit.HEXTRONIK LIMITED (HK)

003
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8813086
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BASHER RC
NCL(10) 28 veículos de brinquedo de controle
remoto;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905573080 23/11/2012
003
Tit.OLIBANO ARTIGOS ESOTERICOS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07281248000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GOLDEN
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria;
Procurador: O PRÓPRIO.

assessoria, consultoria e informação em massagem;
assessoria, consultoria e informação sobre beleza;
bronzeamento artificial; corte de cabelo masculino,
feminino e infantil; depilação; estética [tratamento da
pele e cabelo]; estética facial e corporal; manicure e
pedicure;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905573129 23/11/2012
003
Tit.CHOPPERIA DO ZECA LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16951339000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHOPPERIA DO ZECA

No.905573099 23/11/2012
003
Tit.UNILEVER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8347220
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REGENERATE ENAMEL SCIENCE
NCL(10) 05 dentários (amálgamas -); dentários
(vernizes -);
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905573102 23/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO GENTE SORRICOMDENTE
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13303721000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GENTE FELIZ COM DENTE

CFE(4) 11.3.3; 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares];
cantinas; lanchonetes; restaurantes;
Procurador: DRA. FERNANDA ROSA PICOSSE
No.905573137 23/11/2012
003
Tit.SILOBAGS INTERNATIONAL (HONG KONG)
LIMITED (HK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8802483
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SILOBAG

CFE(4) 2.9.8; 2.9.10; 27.5.1
NCL(10)
45
planejamento,
organização
e
administração de benefícios e serviços sociais;
serviços de cuidados pessoais voltados para a
população carente, com fins de reabilitação social,
prestados a título de assistência social [dar banho,
vestir, pentear, alimentar com finalidade de atender a
necessidades individuais específicas]; serviços de
organização de encontros com finalidade de
integração social, prestados a título de assistência
social;
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905573110 23/11/2012
Tit.CITY HAIR CABELEIREIROS LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14824761000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CITY HAIR CABELEIREIROS

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 44 beleza (salões de -); cabeleireiro (salões
de -); manicure; salões de beleza; salões de
cabeleireiro; assessoria, consultoria e informação em
estética pessoal [tratamento de pele e cabelo];

informações
sobre
restaurante;
cyber-café
[restaurante];
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905573153 23/11/2012
003
Tit.BENEDITO DO CARMO FILHO 39384649848
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14678719000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: B Carmo pontocom

CFE(4) 26.4.2; 26.4.8; 26.4.18; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alfinetes e agulhas [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de
armarinho]; comércio (através de qualquer meio) de
colchetes e ilhoses [artigos de armarinho];
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905573161 23/11/2012
003
Tit.DZM COMUNICAÇÃO LTDA (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01334865000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CERRADO BRASIL CENTRO DE EVENTOS

CFE(4) 26.1.1; 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 39 armazenagem; armazenagem de
mercadorias;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.

CFE(4) 26.11.5; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 entretenimento; festas (planejamento de
-); planejamento de festas; produção de shows;
aluguel de salão de festas para eventos; aluguel de
utensílios para festas [aparelhos e decorações];
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA

No.905573145 23/11/2012
003
Tit.MARIA JACINTA NOGUEIRA FERREIRA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15505115000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Geral do Suco

No.905573170 23/11/2012
Tit.PASSONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA ME. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85043867000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HUNGRY

CFE(4) 5.1.16; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -) [informação em]; auto-serviço (restaurantes de -);
bar (serviços de -) - [informação em]; bar (serviços
de -); bufê (serviço de -); cafés [bares]; cafeterias;
cantinas; lanchonetes; restaurantes - [informação
em]; restaurantes; assessoria, consultoria e

CFE(4) 18.7.1; 26.15.5; 27.5.1
NCL(10) 25 bermudas; camisas; camisetas;
vestuário *; boné;
Procurador: LONDON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905573218 23/11/2012

003

003
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Tit.MUNDIALMAQ - MÁQUINAS E MOTORES LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12460575000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CASCUDO

CFE(4) 24.17.2; 26.11.12; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 07 barcos (motores para -); bombas [partes
de máquinas e motores]; motores elétricos, exceto
para veículos terrestres; motores para barcos;
motores propulsores, exceto para veículos terrestres;
motores, exceto para veículos terrestres; bloco para
motor; cabeçote [parte de motor];
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905573226 23/11/2012
Tit.METALURGICA FERBUS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09477022000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FERBUS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 aparelhos e instalações de transporte
por cabo; apoios de cabeça para assentos de
veículos; bagagem (porta-) para veículos; cintos de
segurança para assentos de veículos; dispositivos
basculantes, partes de vagões e caminhões; eixo
(fusos de -); pára-choques de veículos; pára-lamas;
para-sóis adaptados para automóveis; sapatas de
freio para veículos; tampas para tanques de gasolina
de veículos;
Procurador: MUMIR BAKKAR

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13303721000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GENTE FELIZ COM DENTE

CFE(4) 2.9.8; 2.9.10; 27.5.1
NCL(10) 35 gestão de pessoal (consultoria em -);
assessoria, consultoria e informação na implantação
e viabilização de sistema de franquia; assessoria,
consultoria
e
informação
relacionadas
ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; gestão de franquia;
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905573250 23/11/2012
Tit.JOÃO PAULO LYRA BEZERRA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08069790466
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA VIDA LOKA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 divertimento; produção de shows;
produção musical; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; grupo musical;
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
No.905573269 23/11/2012
003
Tit.GRAMEIRA 3 IRMAOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11002741000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GRAMEIRA 3 IRMÃOS GRAMA 3 IRMÃOS
GRAMAS 3 IRMÃOS

No.905573234 23/11/2012
003
Tit.MARCO VALERIO VUOLO MARQUES (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04306963888
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIO LASER DO BRASIL

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 31 grãos [sementes]; mudas [plântulas];
plantas (sementes de -); sementes de plantas;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
CFE(4) 2.7.2,2.7.9-12
NCL(10) 44 assistência médica;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905573242 23/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO GENTE SORRICOMDENTE
(BR/SP)

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde]; aulas de
ginástica; serviços de instrução de aulas de atividade
física; serviços de personal trainer [serviços de
academia de ginástica]; academia de dança;
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; assessoria, consultoria e
informação em educação física; personal trainer;
yoga e yogaterapia, meditação e filosofia da índia,
sendo atividade desenvolvida em academias de
ginástica;
Procurador: TATIANY DE FARIAS

No.905573277 23/11/2012
003
Tit.TWIT ESPORTE E SAÚDE LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13705832000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TWIT Esporte e Saúde

No.905573285 23/11/2012
003
Tit.JC MARRA & MARRA ARTIGOS DO ARTIGOS
DO VESTUÁRIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02695929000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JOSS

CFE(4) 5.1.5; 5.1.12; 27.5.1,8
NCL(10) 25 banho (calções de -); bermudas; blazers
[vestuário]; bonés; calçados *; calçados em geral *;
calças; camisas; camisetas; casacos [vestuário];
chapéus [chapelaria]; cintos [vestuário]; coletes;
coletes; saias; saias-calças; sandálias; sungas;
biquíni; boné; calção para banho; spencer;
Procurador: VINÍCIUS SILVA DE OLIVEIRA
No.905573293 23/11/2012
003
Tit.INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA ME (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09241733000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTEGRA AMBIENTAL

CFE(4) 1.5.1; 24.15.1; 27.5.1
NCL(10) 42 engenharia; pesquisa no campo de
proteção ambiental; assessoria, consultoria e
informações
sobre
engenharia;
cálculo
e
dimensionamento
na
área
de
engenharia;
engenharia agronômica [projeto de -]; engenharia
florestal [projeto de -]; perícia técnica na área de
engenharia;
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Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905573307 23/11/2012
Tit.CRAFT SINALIZAÇÃO E DESIGN LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00667608000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Mood Arquitetura & Design

003

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 42 projeto de arquitetura; projeto de
decoração; serviços de sinalização [projetos
arquitetônicos e engenharia];
Procurador: MARTELLI ADVOGADOS
ASSOCIADOS

medicinal; escolar (mobiliário -); escritório (móveis
para -); escrivaninhas; medicamentos (armários para
-); mesa (carrinhos de servir à -) [móveis]; mesas *;
mesas de massagem; mesas para datilografia;
mobiliário (peças de -); mobiliário escolar; móveis
(divisórias de madeira para -); móveis para escritório;
porta-chapéus; porta-livros [móveis]; porta-revistas;
portas para móveis; portáteis (espelhos -) [espelhos
para banheiro]; prateleiras para armazenagem;
prateleiras para arquivos [móveis]; prateleiras para
móveis; sofás; toalhas (armários para -) [móveis];
trabalho (bancadas de -); vitrines [móveis]; armação
de cadeira e poltrona; armação para bordado;
armário bar; banqueta [móvel]; banquinho [móvel];
cadeira ou poltrona [mobiliário]; cadeira para bebê;
cama [mobiliário]; cama guarda-roupa; cama para
animal; cama-beliche; cama-mesa [mobiliário];
camiseiro [mobiliário]; móvel modulado; oratório
[peça do mobiliário]; porta-cd [móvel]; sofá-cama;
Procurador: TÚLIO JORGE R. DE M. CHEGURY
No.905573331 23/11/2012
003
Tit.EFEITO FINAL DESIGN DE INTERIORES LTDA
- ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16575289000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EFEITO FINAL BY SIMONE CRESPO

No.905573315 23/11/2012
003
Tit.AMITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AMIDOS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00518707000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AMILE

CFE(4) 26.4.18; 27.5.9
NCL(10) 42 decoração de interiores; assessoria,
consultoria e informações sobre decoração de
interiores; projeto de decoração;
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 amido para uso alimentar; sagu; farinha
de mandioca; farinha de tapioca; farinha integral [uso
alimentar]; polvilho;
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO

003

CFE(4) 27.5.1,8
NCL(10) 30 amêndoas (bolinhos ou biscoitos de -);
amêndoas (confeitos de -); amêndoas (pasta de -);
amêndoas torradas; amendoins (confeitos de -);
bebidas à base de cacau; bebidas à base de
chocolate; bombons; cacau; cacau (bebidas à base
de -); cacau (bebidas de -) com leite; cacau
(produtos de -); chocolate; chocolate (bebidas à
base de -); chocolate (bebidas de -) com leite;
confeitos; confeitos *; doces [confeitos]; pasta de
amêndoas; cacau [doce de-]; cacau em pó;
chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para
fabricação de bebidas]; pasta de amendoim;
Procurador: MARLENE DA SILVA SANTOS
No.905573374 23/11/2012
003
Tit.HABRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67115022000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: S STRIKE MUSIC

No.905573340 23/11/2012
003
Tit.GIRLENE LIMA RIBEIRO 02801589551 (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13789473000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Power Full

No.905573323 23/11/2012
003
Tit.FERNANDES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
MOVÉIS LTDA - ME (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07645136000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F FERNANDES MÓVEIS PROJETADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA

CFE(4) 27.5.1; 27.5.5,17
NCL(10) 20 armários; armários [guarda-louças];
armários para medicamentos; armários para toalhas
[móveis]; arquivos [móveis]; arquivos para fichas
[móveis]; arte (obras de -) de madeira, cera, gesso
ou plástico; bancadas de trabalho; bancos [móveis];
bandejas de mesas; banquinhos para os pés;
cabides; cadeiras [assentos]; cadeiras altas para
bebês; camas *; camas d'água, exceto para uso
medicinal; camas hidrostáticas, exceto para uso

No.905573366 23/11/2012
Tit.FAWAZ MALEK FAYEZ AL MASRI (AE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8851310
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHOCODATE

No.905573358 23/11/2012
003
Tit.MARIO ANTONIO DÁGOLAVEIGA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01666263000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Studio7 Estética e Cabelo
NCL(10) 44 assessoria, consultoria e informação em
estética pessoal [tratamento de pele e cabelo]; corte
de cabelo masculino, feminino e infantil; estética
[tratamento da pele e cabelo]; estética facial e
corporal;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 alto-falantes; amplificadores; aparelhos
para transmissão de som; caixas para alto-falantes;
fones de ouvido; metrônomos; microfones; pavilhões
para alto-falantes; receptores de áudio e de vídeo;
som (aparelhos para gravação de -); som (aparelhos
para reprodução de -); toca-cd [discos compactos];
caixa de som; equipamento de sonorização;
máquina de edição de som e imagem; receptor de
som; selecionador de som [aparelho];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905573382 23/11/2012
003
Tit.JULIANA SALMON (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09914850766
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Chef To Go
NCL(10) 29 açúcar (frutas cobertas com -); ajvar
[pimentão em conserva]; albumina para uso
culinário; albuminoso (leite -); algas (extratos de -)
para uso alimentar; alginatos para uso culinário; alho
em conserva; alimentos à base de peixe; alimentos à
base de vegetais fermentados [kimichi]; aloe vera
[babosa] para alimentação humana; amêndoas
moídas; amendoim (manteiga de -); amendoins
processados; anchovas; animal (tutano -) para uso
alimentar; arenques; atum; aves não vivas; azeite de
oliva para uso alimentar; azeitonas em conserva;
bacon; banha de porco para uso alimentar; batata
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em flocos; batatas chips com baixo teor de gordura;
batatas fritas; batatas fritas; bebidas lácteas [onde o
leite predomina]; bolinhos de batata; caça (carne de
-); cacau (manteiga de -); cacau (manteiga de -);
caldo; caldo (preparações para fazer -); caldos
concentrados; caldos de vegetais para cozinha;
camarões [não vivos]; caracol (ovos de -) [para
consumo]; carne; carne (molhos de -); carne de
porco; carne em conserva; carne enlatada; carnes
salgadas; cascas [raspas] de frutas; caviar; cebolas
em conserva; charcutaria; charcutaria; chouriços de
sangue; chucrute; clara de ovos; coalho; coco
(gordura de -); coco (manteiga de -); coco (óleo de -);
coco seco; cogumelos em conserva; colza (óleo de -)
para uso alimentar; compotas; concentrados (caldos
-); concentrados (consomês -); consomê; consomês
concentrados; creme batido; creme chantilly;
crisálidas do bicho-da-seda, para consumo humano;
cristalizadas (frutas -); croquetes; crustáceos [não
vivos]; egg nog, não alcoólico; ervilhas em conserva;
extratos de carne; farinha de peixe para consumo
humano; feijões em conserva; fermentos láticos para
uso culinário; fígado; fígado (patê de -); filé de peixe;
flocos (batata em -); fritas (batatas -); fritas (batatas ); fruta (pedaços de -); frutas (geléias de -); frutas
(polpa de -); frutas (saladas de -); frutas cobertas
com açúcar; frutas congeladas; frutas conservadas
em álcool; frutas cozidas; frutas cristalizadas; frutas
em conserva; frutas enlatadas; frutas, legumes e
verduras cozidos; frutas, legumes e verduras em
conserva; frutas, legumes e verduras secos;
gelatina; geléias de frutas cítricas; geléias para uso
alimentar; gema de ovos; gengibre (compotas de -);
gergelim (óleo de -); girassol (óleo de -) para uso
alimentar; gordura de coco; gorduras (misturas
contendo -) para fatias de pão; gorduras
comestíveis;
gorduras
comestíveis
(matérias
gordurosas para fabricação de -); grão-de-bico
(pasta de -); grãos de soja, em conserva, para uso
alimentar; ictiocola [cola de peixe] para uso
alimentar; iogurte; iogurte; kefir [bebida láctea];
koumys [bebida láctea]; koumys [bebida láctea];
lagostas [não vivas]; lagostas [não vivas]; lagostas
[não vivas]; lagostins [não vivos]; lagostins-do-rio
[não vivos]; laticínios; lecitina para uso culinário;
legumes (saladas de -); legumes enlatados; leite;
leite albuminoso; leite de soja [substituto do leite];
lentilhas em conserva; manteiga; manteiga (creme
de -); manteiga de amendoim; manteiga de cacau;
manteiga de cacau; manteiga de coco; margarina;
mariscos [não vivos]; mariscos [não vivos];
mexilhões [não vivos]; milho (óleo de -); milk shakes
[bebidas à base de leite]; mousses de peixe;
mousses de vegetais; nabo silvestre comestível
(óleo de -); nata [laticínios]; ninhos de pássaros
comestíveis; noz de palma (óleo de -) para uso
alimentar; nozes preparadas; óleo de linhaça para
uso culinário; óleo de milho; óleo de palmeira para
uso alimentar; óleos comestíveis; ossos (óleo
comestível de -); ostras [não vivas]; ovas de peixe
processadas; ovos *; ovos de caracol [para
consumo]; ovos em pó; oxicoco (molho de -)
[compota]; pastas de fígado; patê de fígado; pectina
para uso culinário; pedaços de fruta; peixe
(alimentos à base de -); peixe (filé de -); peixe em
conserva; peixe em salmoura; peixe enlatado;
pepinos em conserva; pepinos-do-mar [não vivos];
pescado [não vivo]; picles; picles de legumes
cortados em pequenos pedaços; pó (ovos em -);
pólen preparado para alimentação; polpas de frutas;
preparações para sopas [frutas, legumes e
verduras]; presunto; purê de maçã; purê de tomate;
quefir [bebida láctea]; queijos; raspas [cascas] de
frutas; saladas de frutas; saladas de legumes;
salgadas (carnes -); salmão; salmoura (peixe em -);
salsicha em pasta; salsichas; sangue (chouriços de ); sardinhas; sebo para uso alimentar; sementes de
girassol processadas; sementes processadas; soja
(leite de - ) [substituto do leite]; sopa (preparações
para fazer -); sopas; sopas (preparações para -)
[frutas, legumes e verduras]; soro de leite; taíne
[massa de gergelim]; tâmaras; tofu; tomate (suco de
-) para cozinha; tripas; trufas em conserva; tutano
animal para uso alimentar; uvas secas [passas];
vegetais fermentados (alimentos à base de - )
[kimichi]; vegetais para cozinha (caldos de -); alho
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(óleo de-) [comestível]; almôndega; arraia [carne de ]; ave em conserva; azeite de dendê; bacalhau;
banana; bananada; bebidas lácteas fermentadas;
bolo de carne; bucho comestível; cafta; caldo de ave
para cozinha; caldo de carne para cozinha; caldo de
fruto do mar para cozinha; caldo de legume para
cozinha; caldo de peixe para cozinha; camarão em
conserva; camarão não vivo; cápsula de alga
marinha para uso alimentar; cápsula de cartilagem
de tubarão para complemento alimentar; cápsula de
gelatina pura para uso alimentar; cápsula de óleo
vegetal para uso alimentar; caranguejo; carne de
cabrito; carne de carneiro; carne de ovelha; carne de
rã; carne fresca; caviar [ova de peixe]; cenoura em
conserva; charque ou carne seca; chispe [pé de
porco]; chouriço; coalhada; coalho de queijo; coco
ralado;
codorna;
complemento/
suplemento
alimentar à base de frutas [não medicinal]; costela;
costelinha; creme de leite; croquete, exceto
salgadinho; doce de leite; embutido [frios]; enzimas
para consumo humano; escargô; feijão em conserva
[ou ensacado]; frios [embutido]; frutos do mar; gurjão
de peixe; hambúrguer de carne; hambúrguer de
peixe; legume em conserva; leite condensado; leite
de arroz; leite de coco; leite em pó; língua; lingüiça;
lombo; lula; manteiga de alho; manteiga de cacau,
usada em confeitaria; marmelada; medalhão de
peixe; milho em conserva; molho de carne; molusco
em conserva; moqueca; mortadela; nabo; óleo de
alho; óleo de canola; óleo de caroço de algodão
[comestível]; óleo de copaíba; óleo de espirulina;
óleo de lecitina [comestível]; óleo de soja; ossobuco;
ova de peixe preparada para consumo; ovo
desidratado; ovo em conserva; ovo fresco; ovo para
alimentação; paio; palmito (em conserva); pasta de
carne; pasta de gergelim; patê com ovo e carne;
patê de carne; patê de peixe; pé de porco [chispe];
pele de porco frita [torresmo]; petiscos à base de
soja [alimentos em que a soja é predominante]; pó
de cebola; pó para milk-shake à base de leite; polpa
de tomate; polvo; preparados, complementos e
suplementos alimentares à base de albumina;
preparados,
complementos
e
suplementos
alimentares à base de proteína; rabada [de boi, de
porco ou de vitela]; requeijão; rim; salame; seleta de
legume em conserva; siri
[não vivo]; soja
caramelizada doce [alimentos em que a soja é
predominante]; tatuí [não vivo]; terrine de ave; terrine
de carne; terrine de crustáceo; terrine de molusco;
terrine de peixe; tomate em conserva; tomate seco;
torrone; vegetal em conserva; vôngole;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905573390 23/11/2012
003
Tit.PALMAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02510948000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ITAGIBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CFE(4) 7.1.8; 26.4.4; 26.4.22; 27.5.1
NCL(10) 37 alvenaria (serviços de -); asfaltamento;
assentamento de tijolos; colocação de papel de
parede; construção (informação sobre -) [informação em]; construção (informação sobre -) [consultoria em]; construção (informação sobre -) [assessoria em]; construção (informação sobre -);
construção * - [informação em]; construção * [consultoria em]; construção * - [assessoria em];
construção *; construção civil (supervisão de
trabalhos de -) - [informação em]; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [consultoria em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -) -

[assessoria em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -); construção de portos; construção de
quebra-mar; construção e reparos de armazém;
consultoria na área de construção civil - [informação
em]; consultoria na área de construção civil [assessoria em]; consultoria na área de construção
civil; demolição de edificações; edificações
(impermeabilização de -); equipamento de
construção (aluguel de -); impermeabilização de
edificações; informação sobre construção [consultoria em]; informação sobre construção [assessoria em]; informação sobre construção;
informação sobre reparos - [consultoria em];
informação sobre reparos - [assessoria em];
informação sobre reparos; janelas (instalação de
portas e - ); papel de parede (colocação de-);
pavimentação de rua; perfuração de poços;
perfuração de poços profundos de petróleo ou de
gás.; portas e janelas (instalação de - ); reparos
(informação sobre -) - [consultoria em]; reparos
(informação sobre -) - [assessoria em]; reparos
(informação sobre -); rua (pavimentação de -) [informação em]; rua (pavimentação de -) [consultoria em]; rua (pavimentação de -) [assessoria em]; rua (pavimentação de -); serviços
de isolamento para edificações - [informação em];
serviços de isolamento para edificações [consultoria em]; serviços de isolamento para
edificações - [assessoria em]; serviços de isolamento
para edificações; supervisão de trabalhos de
construção civil - [informação em]; supervisão de
trabalhos de construção civil - [consultoria em];
supervisão de trabalhos de construção civil [assessoria em]; supervisão de trabalhos de
construção civil; aplicação de estaca tipo mega para
eliminação de rachadura e trinca em prédio urbano e
rural; assessoria consultoria e informação em
construções; assessoria, consultoria e informação
em aluguel de equipamentos para construção;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
manutenção de instalações de esgoto; assessoria,
consultoria e informação em pintura de prédios;
assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção; assessoria, consultoria e informações
sobre montagem/construção de estrutura predial;
colocação de piso e pedra; construção de fábrica;
construção de porto; construção de vedação;
construção e reparação de obra civil - [informação
em]; construção e reparação de obra civil [consultoria em]; construção e reparação de obra
civil - [assessoria em]; construção e reparação de
obra civil; construção e reparação em colocação de
alvenaria; construção e reparação em colocação de
calha; construção e reparação em colocação de
cerca de arame; construção e reparação em
colocação de esquadria; construção e reparação em
colocação de piso; desentupimento e limpeza de
cano e tubulação; impermeabilização em obra civil;
maquete [construção de protótipos, maquetes e
miniaturas
para
projetos
arquitetônicos,
empreendimentos imobiliários, de acordo com
projeto]; pavimentação de estrada; pedreiro [serviços
de - ]; perfuração do solo; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou] [informação em]; reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou] - [consultoria em];
reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou] - [assessoria em]; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou];
terraplanagem - [informação em]; terraplanagem [consultoria em]; terraplanagem - [assessoria em];
terraplanagem;
Procurador: CONSEMPI CONSULTORIA
EMPRESARIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
LTDA
No.905573404 23/11/2012
Tit.FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS S/A
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10533926000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DECORLINE

003
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para quadros; obras de arte de madeira, cera, gesso
ou plástico; poltronas; sinos-dos-ventos [decoração];
vitrines [móveis]; apoio para livro [móvel]; apoio para
telefone [móvel]; banqueta [móvel]; cristaleira; pufe;
quadro decorativo;
Procurador: OCTAVIO TINOCO SOARES FILHO

CFE(4) 26.11.1
NCL(10) 28 máscaras de brinquedo; objetos para
festas; balões de festa; máscara de fantasia
descartável ou não;
Procurador: JOSÉ EDUARDO VICENTE
No.905573412 23/11/2012
Tit.PETROSKI CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08342199000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PETROSKI

003

No.905573455 23/11/2012
003
Tit.EDIÇÕES SM LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05699378000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EDITORA ANZOL
NCL(10) 09 cd-rom [disco]; dvd, disco digital de
vídeo;
Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905573463 23/11/2012
003
Tit.HABRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67115022000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: S STRIKE MUSIC

guitarras; xilofones; acoche [instrumento musical];
apito usado como instrumento musical; banjo;
bateria [instrumento musical]; bico de clarinete; bocal
para instrumento musical; bombo [instrumento
musical]; bongô [instrumento musical]; buzina
[instrumento musical; corno, trompa]; cavalete para
timbale [tambor]; cavaquinho [instrumento musical];
chocalho [instrumento musical]; címbalo [antigo
instrumento de corda]; cravo [instrumento musical];
cuíca; diafragma [peça de instrumento musical];
gaita; guitarra; guitarra chinesa [pipa, violão];
instrumento acústico [musical]; mandolina [mandola
= antigo instrumento da família do alaúde]; matraca
[instrumento musical de percussão]; saxofone; tripé
para apoio de instrumento e partitura;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905573471 23/11/2012
003
Tit.MALHARIA ANSELMI LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90005307000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESPAÇO TRICOT
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; malhas
[vestuário]; vestuário *;
Procurador: ALVARO PESSIN JUNIOR
No.905573480 23/11/2012
003
Tit.EDIÇÕES SM LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05699378000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EDITORA ANZOL
NCL(10) 16 livros; periódicos; publicações
impressas; revistas [periódicos]; livro didático;
publicações em fascículos impressos;
Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 37 construção *; construção e reparação de
obra civil;
Procurador: EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO
SIM
No.905573420 23/11/2012
003
Tit.TATIANA VILAS BOAS DA SILVA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17179006000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Ilumitt
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905573447 23/11/2012
003
Tit.FORM'ACTO VITRINISMO E CENOGRAFIA S/C
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01429921000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MEEMOOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 20 almofadas; aparadores [bufê]; arte
(obras de -) de madeira, cera, gesso ou plástico;
bancos [móveis]; bandejas de mesas; bibliotecas
(prateleiras para -); biombos; carrinhos de chá;
carrinhos de servir à mesa [móveis]; chaves
(quadros para pendurar -); decorações de matérias
plásticas para alimentos; espelhos; estátuas de
madeira, cera, gesso ou plástico; estatuetas de
madeira, cera, gesso ou plástico; mesas *; móbiles
[decoração]; móbiles sonoros [decoração]; molduras

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 15 acordeões; aparelhos para virar páginas
de caderno de música; apoios de queixo para
violinos; arcos para instrumentos musicais; baixos;
bambu (flautas de -); bandolins; bandônios;
baquetas de tambor; batutas; batutas; berimbau de
boca; boquilhas para instrumentos musicais; buzinas
grandes [trombetas]; caderno de música (aparelhos
para virar páginas de -); caixas de música; carrilhões
[instrumentos musicais]; castanholas; cavaletes para
instrumentos musicais; cavaletes para tímpanos;
chapéus chineses [instrumento musical]; chaves de
afinar; cítaras; clarinetes; clarins; concertinas;
contrabaixos; corda de tripa para instrumentos
musicais; cordas de harpa; cordas de piano; cordas
para instrumentos musicais; cornetas [instrumentos
musicais]; cornetins [instrumentos musicais]; couros
de tambores; cravelhas; crinas de arcos para
instrumentos musicais; diapasões; estantes de
música; estojos para instrumentos musicais; flautas;
flautas de bambu; foles para instrumentos musicais;
foles para órgãos [tubos]; gaitas-de-fole; gongos;
harmônicas [gaitas de boca]; harmônio [pequeno
órgão de sala]; harpas; hugin [violino chinês];
instrumentos musicais; instrumentos musicais
(surdinas para -); instrumentos musicais de corda;
instrumentos musicais eletrônicos; liras; música
(estantes de -); música (sintetizadores de -);
musicais (instrumentos -); nozes de arco para
instrumentos musicais; oboés; ocarinas; órgãos;
palhetas; palhetas de instrumento de sopro; palhetas
para instrumentos de corda; pandeiros; pedais para
instrumentos musicais; peles de tambor; perfurados
(rolos musicais -); pianos; pipa [violão, guitarra
chinesa];
pratos;
realejos;
reguladores
de
intensidade para pianos mecânicos; rolos musicais
[piano]; rolos musicais perfurados; saxofones; sheng
[instrumento de sopro chinês]; sinos de mão
[instrumentos musicais]; sintetizadores de música;
suona [trompete chinês]; suportes para instrumentos
musicais; surdinas para instrumentos musicais;
tambor (baquetas de -); tambores [baterias]; tantãs;
teclados de piano; teclados para instrumentos
musicais; teclas de piano; teclas para instrumentos
musicais;
tímpanos;
triângulos
[instrumentos
musicais]; trombones; trompetes; válvulas para
instrumentos musicais; varetas de arcos [para
instrumentos musicais]; violas; violinos; violões,

No.905573498 23/11/2012
Tit.MORGANA GAMA CRUZ (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11572630000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIRANDO DO AVESSO

003

CFE(4) 27.5.11
NCL(10) 16 cartuchos de papel, de forma cônica;
papelão (artigos de -); papelão *; pastas [papelaria];
pastas de arquivo; pastas para documentos [artigos
de papelaria]; pastas para papéis; pastas para
papéis; cartolina; embalagens feitas de celulose
regenerada;
Procurador: GERSON BATISTA FERREIRA
No.905573501 23/11/2012
003
Tit.EDIÇÕES SM LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05699378000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EDITORA ANZOL
NCL(10) 41 editoração eletrônica; publicação de
livros; publicação de textos [exceto para
publicidade]; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos;
Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905573510 23/11/2012
003
Tit.ITAKE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01580723000684
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OptiTel
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Tit.COMPANHIA DOS BRINQUEDOS COMÉRCIO E
LOCAÇÃO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16879797000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CIA DOS BRINQUEDOS LOCAÇÃO

CFE(4) 29.1.4
NCL(10) 38 aluguel de equipamentos de
telecomunicação; aluguel de modems; computador
(comunicação por terminais de -); computador
(transmissão de mensagens e de imagens por meio
de-); comunicação por redes de fibra óptica;
comunicação por terminais de computador;
fornecimento de conexões de telecomunicações
para uma rede mundial de computadores;
provimento de acesso à rede global de
computadores;
telecomunicações
(informações
sobre -); provedor de acesso [telecomunicação];
radiocomunicação;
Procurador: ROBERTA DIAS FERNANDES
No.905573528 23/11/2012
003
Tit.MICENO FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72042245000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MANIDERMA MANIPULAÇÃO &
HOMEOPATIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 alto-falantes; amplificadores; aparelhos
para transmissão de som; caixas para alto-falantes;
fones de ouvido; metrônomos; microfones; pavilhões
para alto-falantes; receptores de áudio e de vídeo;
som (aparelhos para gravação de -); som (aparelhos
para reprodução de -); toca-cd [discos compactos];
caixa de som; equipamento de sonorização;
máquina de edição de som e imagem; receptor de
som; selecionador de som [aparelho];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905573552 23/11/2012
Tit.M.R. DE ARAUJO BAZAR M.E. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04584795000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: S&R MODAS

003

CFE(4) 9.3.1
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 19.11.4; 27.5.1
NCL(10) 35 farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos];
Procurador: TÂNIA REGINA VILA-FLOR BATISTA
No.905573536 23/11/2012
003
Tit.ADRIANA PRIETO REICHOW - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07067096000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FORNALHA LANCHES

No.905573560 23/11/2012
003
Tit.AMITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AMIDOS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00518707000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMIDOFEC
NCL(10) 01 amido para uso industrial;
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.905573579 23/11/2012
Tit.INTEGRA DENTAL TATUI EIRELI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15574606000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ÍNTEGRA ESTÉTICA DENTAL

003

CFE(4) 28.11; 29.1.1,29.1.7-8; 29.1.12
NCL(10) 29 batatas fritas; carne; frios [embutido];
hambúrguer de carne; milho em conserva;
Procurador: FELIPE PANIZ LIONSO
No.905573544 23/11/2012
003
Tit.HABRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67115022000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: H HABRO MUSIC

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 10 artificiais (dentes -); dentaduras; dentes
artificiais; dentes artificiais (conjuntos de -)
[próteses];
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905573587 23/11/2012

003

CFE(4) 3.1.14; 27.5.1
NCL(10) 41 divertimento; recreação (informações
sobre -); aluguel de brinquedos;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905573595 23/11/2012
Tit.IGOR SERRANO PAREDES (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00644351306
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Imobiliária Sobral

003

CFE(4) 7.1.8
NCL(10) 36 aluguel de apartamentos - [informação
em]; aluguel de apartamentos - [consultoria em];
aluguel de apartamentos - [assessoria em]; aluguel
de apartamentos; aluguel de escritórios [imóveis] [informação em]; aluguel de escritórios [imóveis] [consultoria em]; aluguel de escritórios [imóveis] [assessoria em]; aluguel de escritórios [imóveis];
avaliação imobiliária - [consultoria em]; avaliação
imobiliária - [assessoria em]; avaliação imobiliária;
cobrança de aluguel (serviços de -) - [informação
em]; cobrança de aluguel (serviços de -) [consultoria em]; cobrança de aluguel (serviços de -)
- [assessoria em]; cobrança de aluguel (serviços de ); imobiliária (avaliação -) - [informação em];
imobiliária (avaliação -) - [consultoria em]; imobiliária
(avaliação -) - [assessoria em]; imobiliária (avaliação
-); imobiliárias (agências -) - [informação em];
imobiliárias (agências -) - [consultoria em];
imobiliárias (agências -) - [assessoria em];
imobiliárias (agências -); imobiliários (corretores -) [informação em]; imobiliários (corretores -) [consultoria em]; imobiliários (corretores -) [assessoria em]; imobiliários (corretores -); imóveis
(administração de -) - [informação em]; imóveis
(administração de -) - [consultoria em]; imóveis
(administração de -) - [assessoria em]; imóveis
(administração de -); imóveis (arrendamento de -) [informação em]; imóveis (arrendamento de -) [consultoria em]; imóveis (arrendamento de -) [assessoria em]; imóveis (arrendamento de -);
aluguel de loja [imóvel] - [informação em]; aluguel de
loja [imóvel] - [consultoria em]; aluguel de loja
[imóvel] - [assessoria em]; aluguel de loja [imóvel];
comércio de imóveis - [informação em]; comércio de
imóveis - [consultoria em]; comércio de imóveis [assessoria em]; comércio de imóveis;
Procurador: ALEX OSTERNO PRADO
No.905573609 23/11/2012
Tit.RENATO MARAN (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14971457000158

003
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOP GUITAR - MUSIC WEAR
NCL(10) 25 bermudas; calças; camisas; camisetas;
vestuário *; boné;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905573617 23/11/2012
Tit.FACHIN & RIBEIRO LTDA ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11176629000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPAZIO MT ACABAMENTOS

Marca: ESPAÇO TRICOT
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário;
Procurador: ALVARO PESSIN JUNIOR

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de distribuição de
água; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos; representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905573625 23/11/2012
003
Tit.DF ASSESSORIA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10317160000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DEFATO
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
atualização de material publicitário; distribuição de
material publicitário; exposições (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors]; marketing;
material publicitário (atualização de -); material
publicitário (distribuição de -); negócios (assessoria
em gestão de -); negócios (consultoria em gestão e
organização de -); organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; pesquisa de marketing;
preparação de colunas publicitárias; propaganda;
publicação de textos publicitários; publicidade;
publicidade externa [letreiros, outdoors]; publicitário
(aluguel de material -); publicitários (redação de-);
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda; assessoria, consultoria e
informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial]; assessoria, consultoria e
informação sobre organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; assessoria, consultoria e
informações sobre marketing; corretor de publicidade
(serviço de -); promoção de venda para terceiros
[publicidade]; publicidade por qualquer meio;
serviços de promoção de campanhas publicitárias
com vistas à prevenção de doenças, a título de
assistência social;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905573633 23/11/2012
Tit.BS BIKES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS LTDA (BR/SP)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10998728000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: XS BIKE

003

CFE(4) 2.1.8; 18.1.5; 27.5.1
NCL(10) 12 aros de roda de bicicleta; bicicleta
(estribos de -); bicicleta a motor; bicicletas; bicicletas
(campainhas para -); bombas de bicicleta; coberturas
de selim para bicicletas ou motocicletas; correntes
de bicicletas; freios de bicicleta; guidões de bicicleta;
pneus de bicicleta; quadros de bicicletas [chassi];
raios de rodas de bicicleta; selins de bicicleta; aro
para bicicleta; porta-bicicleta para veículo;
Procurador: BRAGA E BRAGA ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905573641 23/11/2012
003
Tit.DONA NEGONA CASTING ORGANIZAÇÃO DE
FESTAS, EVENTOS E CONFECÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34204404000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DONA NEGONA CASTING

CFE(4) 26.1.1; 26.1.22; 27.5.1
NCL(10) 35 agenciamento de artistas; agências de
propaganda; amostras (distribuição de -); artistas
(agenciamento de -); decoração de vitrines;
demonstração de produtos; distribuição de amostras;
distribuição de material publicitário; material
publicitário (distribuição de -); modelos (agências de
-) para publicidade ou promoção de vendas;
propaganda;
agenciamento
de
mão-de-obra;
agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira]; assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda;
assessoria, consultoria e informação em agências de
modelos para publicidade ou promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de botões [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sacos e sacolas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
desfile de moda com fim publicitário; distribuição de
brindes;
Procurador: MERCOSUL SERVICOS
DOCUMENTAL LTDA. - ME
No.905573650 23/11/2012
Tit.MALHARIA ANSELMI LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90005307000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

003

No.905573668 23/11/2012
003
Tit.PALMAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02510948000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ITAGIBA
NCL(10) 37 alvenaria (serviços de -); asfaltamento;
assentamento de tijolos; cobertura de telhado
(serviços de -); colocação de papel de parede;
construção (informação sobre -) - [informação em];
construção (informação sobre -) - [consultoria em];
construção (informação sobre -) - [assessoria em];
construção (informação sobre -); construção * [informação em]; construção * - [consultoria em];
construção * - [assessoria em]; construção *;
construção civil (supervisão de trabalhos de -) [informação em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -) - [consultoria em]; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [assessoria em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -);
construção de fábricas; construção de portos;
construção
de
quebra-mar;
construção
e
manutenção de oleoduto; construção e reparos de
armazém; consultoria na área de construção civil [informação em]; consultoria na área de construção
civil - [assessoria em]; consultoria na área de
construção civil; demolição de edificações [informação em]; demolição de edificações [consultoria em]; demolição de edificações [assessoria em]; demolição de edificações;
edificações (impermeabilização de -); equipamento
de construção (aluguel de -); impermeabilização de
edificações; informação sobre construção [consultoria em]; informação sobre construção [assessoria em]; informação sobre construção;
informação sobre reparos; instalação de portas e
janelas; isolamento (serviços de -) para edificações;
janelas (instalação de portas e - ); papel de parede
(colocação de-); pavimentação de rua; perfuração de
poços; perfuração de poços profundos de petróleo
ou de gás.; pintura, de interior e de exterior; portas e
janelas (instalação de - ); reparos (informação sobre
-); rua (pavimentação de -); serviços de isolamento
para edificações; supervisão de trabalhos de
construção civil - [informação em]; supervisão de
trabalhos de construção civil - [consultoria em];
supervisão de trabalhos de construção civil [assessoria em]; supervisão de trabalhos de
construção civil; assessoria consultoria e informação
em
construções;
assessoria,
consultoria
e
informação em manutenção de instalações de
esgoto; assessoria, consultoria e informação em
pintura de prédios; assessoria, consultoria e
informação em serviços de revestimentos;
assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção; assessoria, consultoria e informações
sobre montagem/construção de estrutura predial;
colocação de piso e pedra; construção e reparação
de obra civil - [informação em]; construção e
reparação de obra civil - [consultoria em]; construção
e reparação de obra civil - [assessoria em];
construção e reparação de obra civil; construção e
reparação em colocação de alvenaria - [informação
em]; construção e reparação em colocação de
alvenaria - [consultoria em]; construção e reparação
em colocação de alvenaria - [assessoria em];
construção e reparação em colocação de alvenaria;
construção e reparação em colocação de calha;
construção e reparação em colocação de cerca de
arame; construção e reparação em colocação de
esquadria; construção e reparação em colocação de
piso; construtor (serviços de -) - [informação em];
construtor (serviços de -) - [consultoria em];
construtor (serviços de -) - [assessoria em];
construtor (serviços de -); desentupimento e limpeza
de cano e tubulação; impermeabilização em obra
civil; limpeza, reparo, e manutenção de rede de
esgoto; maquete [construção de protótipos,
maquetes e miniaturas para projetos arquitetônicos,
empreendimentos imobiliários, de acordo com
projeto] - [informação em]; maquete [construção de
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protótipos, maquetes e miniaturas para projetos
arquitetônicos, empreendimentos imobiliários, de
acordo com projeto] - [consultoria em]; maquete
[construção de protótipos, maquetes e miniaturas
para projetos arquitetônicos, empreendimentos
imobiliários, de acordo com projeto] - [assessoria
em]; maquete [construção de protótipos, maquetes e
miniaturas
para
projetos
arquitetônicos,
empreendimentos imobiliários, de acordo com
projeto]; pavimentação de estrada; perfuração do
solo; reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou] - [informação em]; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou] [consultoria em]; reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou] - [assessoria em];
reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou]; terraplanagem - [informação em];
terraplanagem - [consultoria em]; terraplanagem [assessoria em]; terraplanagem;
Procurador: CONSEMPI CONSULTORIA
EMPRESARIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
LTDA
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[instrumentos musicais]; sintetizadores de música;
suona [trompete chinês]; suportes para instrumentos
musicais; surdinas para instrumentos musicais;
tambor (baquetas de -); tambores [baterias]; tantãs;
teclados de piano; teclados para instrumentos
musicais; teclas de piano; teclas para instrumentos
musicais;
tímpanos;
triângulos
[instrumentos
musicais]; trombones; trompetes; válvulas para
instrumentos musicais; varetas de arcos [para
instrumentos musicais]; violas; violinos; violões,
guitarras; xilofones; acoche [instrumento musical];
apito usado como instrumento musical; banjo;
bateria [instrumento musical]; bico de clarinete; bocal
para instrumento musical; bombo [instrumento
musical]; bongô [instrumento musical]; buzina
[instrumento musical; corno, trompa]; cavalete para
timbale [tambor]; cavaquinho [instrumento musical];
chocalho [instrumento musical]; címbalo [antigo
instrumento de corda]; cravo [instrumento musical];
cuíca; diafragma [peça de instrumento musical];
gaita; guitarra; guitarra chinesa [pipa, violão];
instrumento acústico [musical]; mandolina [mandola
= antigo instrumento da família do alaúde]; matraca
[instrumento musical de percussão]; saxofone; tripé
para apoio de instrumento e partitura;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.905573676 23/11/2012
003
Tit.HABRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67115022000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: H HABRO MUSIC

No.905573684 23/11/2012
003
Tit.GUAÇU TORNEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05458133000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GUAÇU

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 15 acordeões; aparelhos para virar páginas
de caderno de música; apoios de queixo para
violinos; arcos para instrumentos musicais; baixos;
bambu (flautas de -); bandolins; bandônios;
baquetas de tambor; batutas; batutas; berimbau de
boca; boquilhas para instrumentos musicais; buzinas
grandes [trombetas]; caderno de música (aparelhos
para virar páginas de -); caixas de música; carrilhões
[instrumentos musicais]; castanholas; cavaletes para
instrumentos musicais; cavaletes para tímpanos;
chapéus chineses [instrumento musical]; chaves de
afinar; cítaras; clarinetes; clarins; concertinas;
contrabaixos; corda de tripa para instrumentos
musicais; cordas de harpa; cordas de piano; cordas
para instrumentos musicais; cornetas [instrumentos
musicais]; cornetins [instrumentos musicais]; couros
de tambores; cravelhas; crinas de arcos para
instrumentos musicais; diapasões; estantes de
música; estojos para instrumentos musicais; flautas;
flautas de bambu; foles para instrumentos musicais;
foles para órgãos [tubos]; gaitas-de-fole; gongos;
harmônicas [gaitas de boca]; harmônio [pequeno
órgão de sala]; harpas; hugin [violino chinês];
instrumentos musicais; instrumentos musicais
(surdinas para -); instrumentos musicais de corda;
instrumentos musicais eletrônicos; liras; música
(estantes de -); música (sintetizadores de -);
musicais (instrumentos -); nozes de arco para
instrumentos musicais; oboés; ocarinas; órgãos;
palhetas; palhetas de instrumento de sopro; palhetas
para instrumentos de corda; pandeiros; pedais para
instrumentos musicais; peles de tambor; perfurados
(rolos musicais -); pianos; pipa [violão, guitarra
chinesa];
pratos;
realejos;
reguladores
de
intensidade para pianos mecânicos; rolos musicais
[piano]; rolos musicais perfurados; saxofones; sheng
[instrumento de sopro chinês]; sinos de mão

CFE(4) 27.5.1,8
NCL(10) 17 água (mangueiras para -); anéis de
borracha; anéis de vedação; arruelas de borracha ou
fibra vulcanizada; batentes amortecedores, de
borracha; batentes de borracha; bocais de
recipientes (juntas de borracha para -); borracha
(mangas de -) para proteção de partes de máquinas;
cabos (isolantes para -); camisas não metálicas para
canos; canos (conexões não metálicas para -);
canos (juntas de vedação para -); canos (luvas não
metálicas para -); canos (materiais não metálicos de
reforço para -); cilindros (juntas para -); compostos
selantes para juntas; conexões não metálicas para
canos; cordas de borracha; embalar [enchimento]
(materiais de borracha ou plástico para -); fita
isolante; fitas adesivas, exceto para papelaria e uso
medicinal ou doméstico; flexíveis (tubos -), não
metálicos; isolamento (feltro de -); isolamento (folhas
metálicas para -); isolamento de construções contra
umidade (substâncias para -); isolante (argamassa ); isolantes; isolantes (fita e faixa -); isolantes
(materiais -); juntas de vedação; lona (canos de
mangueira de -); luvas isolantes; luvas não metálicas
para canos; mangueiras para água; recipientes
(juntas de borracha para bocais de -); reforço para
canos (materiais não metálicos de -); rolhas de
borracha; tampões de borracha; vedação (anéis de ); vedação (juntas de -); anel ou aro de borracha
para vedação; antiderrapantes de borracha ou
silicone usados em mesas de tampo de vidro; argola
de borracha para vedação; aro de borracha para
vedação; asbesto [vedação]; bocal de mangueira;
braçadeira de borracha para cano; chapa ou lamina
de plástico; chapa ou placa de borracha sintética; elo
de borracha; emenda para mangueira; empanque
para junta [vedante]; fita de borracha; junta não
metálica;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO

No.905573692 23/11/2012
Tit.IESA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE
ALUMINIO LTDA EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03902456000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INNOVARE

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 06 abraçadeiras de metal; abraçadeiras de
metal para cabos ou tubos; alumínio; alumínio
(folhas de -) *; anéis de metal *; assoalhos de metal;
banho (cabines de metal para -); batentes de metal;
batentes de metal para porta; batentes de portas;
bocais de metal; caixa (fechos de metal para -);
caixas de metal comum; caixilhos de metal para
janelas; calços; calhas de metal para construção;
canos de metal; cercas de metal; construções de
metal; cordas de metal; correntes de metal *; cubas
de metal; divisórias de metal; dobradiças de metal;
encanamento de metal; escadas [portáteis] de metal;
escadas de metal; escoras de metal; fechos;
ferragens para construção; ferragens para
edificações; ferragens para portas; fios de metal
comum; folhas de alumínio; janelas (ferragens de
metal para -); janelas (travas de metal para -);
janelas de metal; lambris de metal; latas; ligas de
metal comum; maçanetas de metal; maçanetas de
metal para portas; materiais de metal para
construção; metal (ganchos de -); móveis
(guarnições de metal para -); móveis (rodízios de
metal para -); painéis de metal para construção;
painéis de metal para construção; parafusos de
metal; parafusos de metal; persianas externas de
metal; pisos de metal; placas comemorativas de
metal; porcas de metal; portas (travas de metal para); portas de metal *; portões de metal; recipientes de
metal; revestimento de metal para construções e
edificações; revestimento de metal para paredes e
muros [construção]; roldanas para janelas;
segurança (cercas de -) de metal para ruas e
estradas; tampas de metal para vedação; tampões
de metal; telhados de metal; telhas de metal; trancas
de metal para janela; travas de metal para janelas;
tubos de metal; tubos de metal para drenagem
[válvulas]; válvulas de metal [exceto peças de
máquinas]; varas de metal; venezianas de metal;
vigas de metal; vigas de metal para construção civil;
vigas de metal para escadas; alumínio, perfil lateral
em; apara de metal; articulação metálica para janela
[ferragem]; batedor de porta [aldrava]; cortinas de
metal; lâmina de metal; laminado de metal; perfil de
metal; perfil lateral em alumínio; perfis laterais em
alumínio; placa identificadora de logradouro público
metálica; solda metálica; tela metálica; trave metálica
- [viga]; venezianas de metal (para exterior ou
interior); viga metálica;
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.905573706 23/11/2012
Tit.C E L TAULERE ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96611314000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KIKOY'S

003
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CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de molduras; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de velas;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905573714 23/11/2012
Tit.ALTENBURG INDUSTRIA TEXTIL LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75293662000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALTENBURG TOQUE DE SEDA

003

molesquim [tecido]; morim [tecido]; mosquiteiros;
móveis (capas soltas para -); oleados [toalhas de
mesa]; panos *; panos gomados exceto para
papelaria; panos para bilhar; panos para queijo;
raiom; rami (tecidos de -); reposteiros [cortinados de
porta]; roupa de cama; roupa de cama, mesa e
banho; sacos de dormir; sapatos (tecido para forrar ); seda [tecidos]; seda ou lã aveludada (tecido de -);
sudário [tecido]; tafetá [tecidos]; tapeçarias murais
de matérias têxteis; tecido adamascado de linho;
tecido de lã [estamenha]; tecido de lã frisado; tecido
grosseiro; tecido para vidro [toalha]; tecidos *;
tecidos elásticos; tecidos imitação de peles de
animais; tecidos impermeáveis a gases para balões
aeronáuticos; tecidos para uso têxtil; tela de treliça;
toalhas de mesa [exceto de papel]; toalhas de rosto
de matérias têxteis; toalhas têxteis; tricôs [tecidos];
tule; veludo; zefir [tecido]; acolchoado [roupa de
cama]; acolchoado para móvel; acolchoado usado
como cobertura para cama; acolchoado usado como
protetor para berço; alpaca [tecido]; apara de tecido;
cambraia [tecido]; casimira [tecido]; cassa [tecido
muito fino, de linho ou de algodão]; centro de mesa;
cetim [tecido]; cobertura de mesa [toalha]; cobertura
para bidê; cochinilha [tecido colorido]; cortinado;
flâmula; gabardine [tecido]; gorgorão [tecido]; lona
[tecido]; otomana [tecido]; panamá [tecido]; pano de
copa; pano de prato; pelúcia; percal [tecido de
algodão]; percalina [tecido de algodão]; popelina
sarja; roupas de cama hipoalergênicas; sanefa para
cortina e persiana [têxtil]; sarjel [tecido grosso de lã];
tecido de fibra sintética; tecido de gaze; tecido
felpudo; tecido para mesa de bilhar; tecido
recamado; tecidos não tecidos; tussor [tecido fino,
de seda natural semelhante ao xantungue];
veneziana [persiana de matéria têxtil]; vidro têxtil
[fibra têxtil]; voile [tecido leve e fino, em geral
transparente];
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.905573722 23/11/2012
003
Tit.EXATA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
LTDA ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08220663000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXATA MT CONSTRUTORA

CFE(4) 26.11.25; 27.5.1
NCL(10) 24 adesivos (tecidos -) para aplicação a
quente; algodão (tecidos de -); bandeiras; banho
(roupa de -) [exceto vestuário]; bombazinas [tecido];
bordado (tecidos desenhados para -); braçadeiras de
matérias têxteis [presilha]; branquetas para
imprensa; brocados; cama (colchas de -); cama
(mantas de -); caminhos de mesa; cânhamo (tecidos
de -); cânhamo (tela de -); capas [soltas] para
móveis; capas de plástico para móveis; capas para
almofadas; capas para móveis, de tecido; cheviotes
[tecido]; chita [tecido]; coberta ornamental para
travesseiros; cobertas de cama; cobertores de cama;
cobertura de tecido para tampo de vaso sanitário;
colchas; colchões (capas para -); colchões
(protetores de -); cortinas de chuveiro de tecido ou
plástico; cortinas de matérias têxteis ou plásticas;
cortinas de tecidos transparentes; cotim [tecido leve
de linho ou algodão]; crepe [tecido]; crepom [tecido];
damasco [tecido]; descanso de garrafas e copos
[roupas de mesa]; droguete [estofo]; edredons;
entretelas; esparto [tecidos]; estamenha [tecido];
estampagem (tecidos de seda para -); etiquetas
[tecido]; fazendas não-tecidas [não urdidas]; feltro *;
fibra de vidro (tecidos de -) para uso têxtil; flanela
[tecido]; flanela higiênica; forros [têxteis]; forros de
matéria têxtil de chapéus; fronhas de travesseiros;
fustão; gaze [tecido]; guardanapos de mesa têxteis;
jérsei [tecido]; jogos americanos [exceto de papel];
juta (tecidos de -); lã (tecidos de -); lençóis [têxteis];
lenços de bolso têxteis; lenços de tecido para
remover maquiagem; lingerie (tecidos para -); linho
(tecidos de -); lonas [telas] para tapeçaria ou para
bordados; luvas para toalete; mantas de viagem;
maquiagem (lenços para remover -) [tecido]; marabu
[tecido]; materiais filtrantes de matérias têxteis;
materiais têxteis; matérias plásticas [substitutas de
tecidos]; mobiliário (tecidos para -) [estofamento];

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 alvenaria (serviços de -); asfaltamento;
assentamento de tijolos; cobertura de telhado
(serviços de -); construção (informação sobre -);
construção *; construção civil (supervisão de
trabalhos de -); construção de fábricas; construção e
reparos de armazém; consultoria na área de
construção civil; demolição de edificações;
informação sobre construção; informação sobre
reparos; pavimentação de rua; pintura, de interior e
de exterior; reboco (serviços de -); aplicação de
estaca tipo mega para eliminação de rachadura e
trinca em prédio urbano e rural; aplicação de tinta e
impermeabilizante;
assessoria
consultoria
e
informação em construções; colocação de piso e
pedra; construção de vedação; construção e
reparação de obra civil; construção e reparação em
colocação de alvenaria; construção e reparação em
colocação de calha; construção e reparação em
colocação de esquadria; construção e reparação em
colocação de piso; construtor (serviços de -);
impermeabilização
em
obra
civil;
maquete
[construção de protótipos, maquetes e miniaturas
para projetos arquitetônicos, empreendimentos
imobiliários, de acordo com projeto]; pavimentação
de estrada; pedreiro [serviços de - ]; reconstrução de

construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905573730 23/11/2012
003
Tit.GUAÇU TORNEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05458133000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GUAÇU

CFE(4) 27.5.1,8
NCL(10) 11 água ou gás (acessórios de regulagem
para aparelhos e canos de -); arruelas para
torneiras; canos [peças de instalações sanitárias];
canos de água (instalações para -); quebra-jato [para
de torneiras]; quebra-jato [para de torneiras];
segurança (acessórios de -) para aparelhos e canos
de água ou gás; torneiras *; torneiras de canalização
[para oleodutos]; torneiras misturadoras para canos
de água; carapeta/carrapeta [válvula de torneira
doméstica];
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905573749 23/11/2012
Tit.ALTENBURG INDUSTRIA TEXTIL LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75293662000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALTENBURG TOQUE DE SEDA

003

CFE(4) 26.11.25; 27.5.1
NCL(10) 20 almofadas; artigos para cama [exceto
roupa de cama]; colchões *; rolos de cama
[travesseiros]; sacos de dormir para acampamento;
travesseiros;
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.905573757 23/11/2012
Tit.C E L TAULERE ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96611314000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KIKOY'S

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1

003
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NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético; água
de colônia; algodão para fins cosméticos (hastes
com pontas de -); anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal; barbear (produtos para -); batons para os
lábios; beleza (máscaras de -); bigode (cera para -);
brilho para os lábios; bronzear (preparações para-)
[cosméticos]; cabelos (preparações para ondular -);
cabelos (tinturas para os -); cera para depilação;
cílios postiços; clarear (cremes para -) a pele;
cosméticos; cosméticos (estojos de); cosméticos
para os cílios; cremes cosméticos; dentifrícios;
descolorantes (produtos -); descolorantes (produtos ) para uso cosmético; desodorante (sabonete -);
desodorantes [perfumaria]; esmalte para unhas;
essenciais (óleos -); lápis de sobrancelhas; lápis
para uso cosmético; laquê para cabelos; lenços
impregnados com loções cosméticas; loções
capilares; loções para uso cosmético; maquiagem
(pó para -); maquiagem (produtos para -);
maquiagem (produtos para remover -); maquiagem
para o rosto; óleos essenciais; óleos para limpeza;
óleos para uso cosmético; perfumes; produtos para
remover
a
pintura;
sabonete
desodorante;
sabonetes; unhas postiças; xampus; acetona
(removedor de esmalte de unhas); água depilatória;
algodão para a higiene pessoal; condicionador
[cosmético]; removedor de cosmético;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905573765 23/11/2012
003
Tit.CENTRO ODONTOLOGICO SORRIA SEMPRE
LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12367583000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SORRIA SEMPRE

Tit.ALTENBURG INDUSTRIA TEXTIL LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75293662000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SILK TOUCH

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 20 almofadas; artigos para cama [exceto
roupa de cama]; colchões *; rolos de cama
[travesseiros]; sacos de dormir para acampamento;
travesseiros;
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA

imobiliários (corretores -); imóveis (administração de
-); administração de carteira de valor mobiliário;
administração
de
condomínio;
assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
comércio de imóveis - [informação em]; comércio de
imóveis - [consultoria em]; comércio de imóveis [assessoria em]; comércio de imóveis; imóveis
[compra e venda de -] - [informação em]; imóveis
[compra e venda de -] - [consultoria em]; imóveis
[compra e venda de -] - [assessoria em]; imóveis
[compra e venda de -]; incorporação de imóvel [informação em]; incorporação de imóvel [consultoria em]; incorporação de imóvel [assessoria em]; incorporação de imóvel;
Procurador: CONSEMPI CONSULTORIA
EMPRESARIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
LTDA
No.905573811 23/11/2012
Tit.ALTENBURG INDUSTRIA TEXTIL LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75293662000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SOFT TOUCH

003

No.905573790 23/11/2012
003
Tit.LM PIRACICABANO RESTAURANTE LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62880323000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AQUARIUS RESTAURANTE E
CHURRASCARIA

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 20 almofadas; artigos para cama [exceto
roupa de cama]; colchões *; rolos de cama
[travesseiros]; sacos de dormir para acampamento;
travesseiros;
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 odontologia; odontologia [cirurgiãodentista];
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.905573773 23/11/2012
Tit.ARIOVALDO GALLO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57671471000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GALLO Sound

003

CFE(4) 3.7.3; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de sinalização; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos;
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.905573781 23/11/2012

003

CFE(4) 26.3.1; 26.11.2; 27.5.2
NCL(10) 43 bufê (serviço de -); restaurantes;
churrascaria [restaurante];
Procurador: FABÍOLA SILVA MORALES DIAS

No.905573820 23/11/2012
Tit.IESA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE
ALUMINIO LTDA EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03902456000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IDEALE

003

No.905573803 23/11/2012
003
Tit.PALMAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02510948000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ITAGIBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CFE(4) 7.1.12; 26.4.19; 26.4.22; 27.5.1
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial; agências imobiliárias; aluguel (serviços de
cobrança de -); aluguel de apartamentos;
arrendamento de imóveis; avaliação imobiliária [informação em]; avaliação imobiliária - [consultoria
em]; avaliação imobiliária - [assessoria em];
avaliação
imobiliária;
corretores
imobiliários;
imobiliária (avaliação -) - [informação em]; imobiliária
(avaliação -) - [consultoria em]; imobiliária (avaliação
-) - [assessoria em]; imobiliária (avaliação -);
imobiliários (corretores -) - [informação em];
imobiliários (corretores -) - [consultoria em];
imobiliários (corretores -) - [assessoria em];

CFE(4) 26.3.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 19 andaimes não metálicos; caibros para
telhados; calha (canos não metálicos para -); calhas
não metálicas; calhas não metálicas; calhas não
metálicas para construção; cercas não metálicas;
coberturas não metálicas para construção;
construção (madeira para -); construção (materiais
de -), não metálicos; construção (painéis não
metálicos para -); construção (revestimentos não
metálicos para -); construções não metálicas;
construções
transportáveis
não
metálicas;
esquadrias para portas, não metálicas; estacas não
metálicas; estruturas não metálicas para construção;
folhas de madeira compensada; janelas de batente,
não metálicas; janelas não metálicas; madeira
(pavimentos de -); madeira compensada (folhas de ); madeira moldável; madeira para compensados;
madeira para construção; madeira serrada; materiais
de construção, não metálicos; molduras não
metálicas para construção; molduras para portas,
não metálicas; pisos não metálicos; pisos não
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metálicos para construção; portais não metálicos;
portas não metálicas *; pranchas [madeira para
construção];
revestimentos
[materiais
de
construção];
revestimentos
de
madeira;
revestimentos não metálicos para construção;
revestimentos não metálicos para paredes e muros;
ripas de telhado; ripas não metálicas; tábuas; tábuas
de assoalho; tábuas para passagem, não-metálicas;
telhados (caibros para -); telhados não metálicos;
telhas não metálicas; venezianas não metálicas;
vigamentos não metálicos para construção; vigas de
suporte não metálicas [partes de escadas]; vigas
não metálicas; alizar de janela de madeira;
arquibancada; basculante não metálico; caibro para
construção; caixilho de madeira; carpete de madeira;
edificação não metálica; pilastra não metálica para
construção; tábua de madeira; tela não metálica; tira
de madeira; venezianas não metálicas para
exteriores;
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.905573838 23/11/2012
Tit.BRI CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15631703000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRI CRED

pimentão [temperos]; salada (molho para -); tempero
[condimento]; temperos; vinagre; alecrim; alfafa
[condimento]; alho [condimento]; colorau [v.d.
urucum] [condimento]; extrato de tomate; orégano;
urucum para uso alimentar [condimento]; vinagre de
álcool; vinagre de erva;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905573854 23/11/2012
003
Tit.QUIBRAS QUÍMICA BRASILEIRA LTDA - EPP
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75004192000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUIBRAS

003

CFE(4) 19.11.4; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à indústria;
Procurador: FABÍOLA SILVA MORALES DIAS
No.905573862 23/11/2012
Tit.F. P. AGUIAR ME (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04281272000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEMPEROS BARÃO
CFE(4) 26.7.3; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 36 administração financeira; análise
financeira; cobrança (serviços de -); consultoria
financeira;
empréstimos
[financiamento];
acompanhamento de conta; análise e gestão de
crédito; assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro; assessoria, consultoria e
administração de investimentos de terceiros;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro; factoring [sistema pelo qual
uma empresa produtora de bens ou serviços
transfere seus créditos a receber, resultante de
vendas a terceiros, a uma empresa especializada
que assume as despesas de cobrança e os riscos de
não pagamento; fomento comercial; ; informe
financeiro relacionado à assessoria econômicofinanceira; serviços de consultoria econômica;
participação em outras sociedades;
Procurador: ELVIS FERNANDO REGONASCHI
No.905573846 23/11/2012
Tit.F. P. AGUIAR ME (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04281272000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TEMPEROS BARÃO

003

003

CFE(4) 5.9.8; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905573870 23/11/2012
003
Tit.JUAREZ MENDES QUEIROZ (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43015921649
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRITOES DO FORRO
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; produção de shows; banda de
música [serviços de entretenimento]; conjunto
musical (serviços de -) [serviços de entretenimento];
grupo musical;
Procurador: ISAQUE PEREIRA DA SILVA
No.905573889 23/11/2012
003
Tit.PALMAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02510948000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ITAGIBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CFE(4) 5.9.8; 27.5.1
NCL(10) 30 açafrão [temperos]; aditivos de glúten
para uso culinário; algas [condimentos]; chutney
[condimento];
condimentos;
ketchup
[molho];
maionese; molhos [condimentos]; mostarda; picles
mistos [condimento]; pimenta-da-jamaica [tempero];

CFE(4) 7.1.12; 26.4.19; 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 42 construção (desenho de plantas para -) [informação em]; construção (desenho de plantas
para -) - [consultoria em]; construção (desenho de
plantas para -) - [assessoria em]; construção
(desenho de plantas para -); desenho de plantas
para construção; engenharia - [informação em];
engenharia - [consultoria em]; engenharia [assessoria em]; engenharia; estudos para projetos
técnicos - [informação em]; estudos para projetos
técnicos - [consultoria em]; estudos para projetos
técnicos - [assessoria em]; estudos para projetos
técnicos; levantamentos geodésicos; levantamentos
geológicos; levantamentos topográficos; pesquisa no
campo de proteção ambiental; pesquisas técnicas [informação em]; pesquisas técnicas - [consultoria
em]; pesquisas técnicas - [assessoria em]; pesquisas
técnicas; planejamento urbano - [informação em];
planejamento
urbano
[consultoria
em];
planejamento
urbano
[assessoria
em];
planejamento urbano; projetos técnicos (estudos
para -) - [informação em]; projetos técnicos (estudos
para -) - [consultoria em]; projetos técnicos (estudos
para -) - [assessoria em]; projetos técnicos (estudos
para -); topográficos (levantamentos -); assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia; cálculo
e dimensionamento na área de engenharia [informação em]; cálculo e dimensionamento na área
de engenharia - [consultoria em]; cálculo e
dimensionamento na área de engenharia [assessoria em]; cálculo e dimensionamento na área
de engenharia; concepção de protótipo [elaboração
de projeto] - [informação em]; concepção de
protótipo [elaboração de projeto] - [consultoria em];
concepção de protótipo [elaboração de projeto] [assessoria em]; concepção de protótipo [elaboração
de projeto]; criação e projeto de planta para
construção - [informação em]; criação e projeto de
planta para construção - [consultoria em]; criação e
projeto de planta para construção - [assessoria em];
criação e projeto de planta para construção;
engenharia civil [projeto de -] - [informação em];
engenharia civil [projeto de -] - [consultoria em];
engenharia civil [projeto de -] - [assessoria em];
engenharia civil [projeto de -]; engenharia elétrica
[projeto de -]; maquete eletrônica; maquetes e
protótipos [concepção e projetos de -]; medição e
análise de solo - [informação em]; medição e análise
de solo - [consultoria em]; medição e análise de solo
- [assessoria em]; medição e análise de solo; perícia
técnica na área de engenharia; projeto de
distribuição de água; projeto de distribuição de
energia elétrica; projeto de engenharia de qualquer
natureza; projeto de tubulação; projeto e cálculo [informação em]; projeto e cálculo - [consultoria em];
projeto e cálculo - [assessoria em]; projeto e cálculo;
serviços de ilustrações gráficas, técnicas e
simulações gráficas de projeto; serviços de
sinalização [projetos arquitetônicos e engenharia];
sondagem de solo e subsolo - [informação em];
sondagem de solo e subsolo - [consultoria em];
sondagem de solo e subsolo - [assessoria em];
sondagem de solo e subsolo;
Procurador: CONSEMPI CONSULTORIA
EMPRESARIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
LTDA
No.905573897 23/11/2012
003
Tit.EDUARDO WEISS MARTINS DE LIMA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06926288860
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAMECON
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NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; serviços jurídicos [informação em]; serviços jurídicos - [consultoria em];
serviços jurídicos - [assessoria em]; serviços
jurídicos; arbitragem, mediação e resolução
alternativa de disputa [serviços jurídicos] [informação em]; arbitragem, mediação e resolução
alternativa de disputa [serviços jurídicos] [consultoria em]; arbitragem, mediação e resolução
alternativa de disputa [serviços jurídicos] [assessoria em]; arbitragem, mediação e resolução
alternativa de disputa [serviços jurídicos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905573900 23/11/2012
003
Tit.ESM PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506173000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESM ENTERTAINMENT SPORTS
MANAGEMENT
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(emissão de -); consultoria em seguros - [informação
em]; consultoria em seguros - [assessoria em];
consultoria em seguros; emissão de cartões de
crédito - [informação em]; emissão de cartões de
crédito - [consultoria em]; emissão de cartões de
crédito - [assessoria em]; emissão de cartões de
crédito; informações sobre seguros - [consultoria
em]; informações sobre seguros - [assessoria em];
informações sobre seguros; seguros (consultoria em
-) - [informação em]; seguros (consultoria em -) [assessoria em]; seguros (consultoria em -);
administração de seguro - [informação em];
administração de seguro - [consultoria em];
administração de seguro - [assessoria em];
administração de seguro; assessoria consultoria e
informação técnica em seguro; assessoria,
consultoria e administração de investimentos de
terceiros; assessoria, consultoria e informação em
investimentos; assessoria, consultoria e informação
em seguros; assessoria, consultoria e informações
sobre seguros [serviços financeiros];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905573927 23/11/2012
Tit.BS BIKES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10998728000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SMX BIKES & PARTS

fotos, áudio e vídeo não downloadble [serviço de
entretenimento];
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905573943 23/11/2012
Tit.NICOLE MATTATIA VON GAL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34147868851
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRIGADEIRO & CO.

003

003
CFE(4) 25.1.9; 25.7.1; 26.1.1
NCL(10) 30 confeitos *; doces*; brigadeiro, cajuzinho
e quindim;
Procurador: NERY E DIAS TEIXEIRA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
No.905573951 23/11/2012
003
Tit.MARCELO WALTER MOREIRA NETO (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08954731430
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Shadow Valley

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 administração de negócios na área
esportiva; mala direta (publicidade por -); marketing;
marketing (estudos de -); pesquisa de marketing;
sistematização de informações em bancos de dados
de computador; assessoria, consultoria e informação
ao consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; assessoria, consultoria e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta;
assessoria, consultoria e informações sobre
administração de pessoal; assessoria, consultoria e
informações sobre marketing; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
gerenciamento de banco de dados; organização e
administração
de
empresa;
serviços
de
processamento de dados [compilação em banco de
dados]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, sistematização de
informações em bancos de dados para a inclusão e
disponibilização de currículos e ofertas de empregos;
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.905573919 23/11/2012
003
Tit.STAFF - EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS
LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03153777000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BLACK FRIDAY
NCL(10) 36 administração financeira - [informação
em]; administração financeira - [consultoria em];
administração financeira - [assessoria em];
administração financeira; cartão de crédito (serviços
de -) - [informação em]; cartão de crédito (serviços
de -) - [consultoria em]; cartão de crédito (serviços
de -) - [assessoria em]; cartão de crédito (serviços de
-); cartão de débito (serviços de -) - [informação em];
cartão de débito (serviços de -) - [consultoria em];
cartão de débito (serviços de -) - [assessoria em];
cartão de débito (serviços de -); cartões de crédito
(emissão de -) - [informação em]; cartões de crédito
(emissão de -) - [consultoria em]; cartões de crédito
(emissão de -) - [assessoria em]; cartões de crédito

CFE(4) 27.5.1,10
NCL(10) 12 aros de roda de bicicleta; bicicleta
(estribos de -); bicicleta a motor; bicicletas; bicicletas
(campainhas para -); bombas de bicicleta; coberturas
de selim para bicicletas ou motocicletas; correntes
de bicicletas; freios de bicicleta; guidões de bicicleta;
pneus de bicicleta; quadros de bicicletas [chassi];
raios de rodas de bicicleta; selins de bicicleta; aro
para bicicleta; porta-bicicleta para veículo;
Procurador: BRAGA E BRAGA ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905573935 23/11/2012
003
Tit.NUNEZ & BARRAZA COMUNICAÇÃO,
ESPORTES E ENTRETENIMENTO LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13190906000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDALHA BRASIL

CFE(4) 1.17.25; 24.5.1; 26.1.6; 27.5.1
NCL(10) 41 agências de notícias; publicação on-line
de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; agência de notícias/jornalismo (se for
elaboração de reportagens fotográficas ou não);
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; provimento de web site disponibilizando

CFE(4) 27.3.1
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -);
banda de música [serviços de entretenimento];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905573960 23/11/2012
Tit.ESTAÇÃO DO FAZ DE CONTA CASA DE
FESTAS LTDA-ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05448681000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTAÇÃO DO FAZ DE CONTA

003

CFE(4) 9.1.10; 18.1.11; 26.1.6; 27.5.1
NCL(10) 41 divertimento; entretenimento; parques
de diversão; aluguel de salão de festas para
eventos; aluguel de utensílios para festas [aparelhos
e decorações]; decoração de festa, cerimonial e
outros eventos;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905573986 23/11/2012

003
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Tit.VPONTO COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA. ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10942205000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: B Bentley STORE

CFE(4) 3.7.17; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.905573994 23/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO EDIFICANDO UM
NOVO LAR (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13091313000144
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: EDIFICANDO UM NOVO LAR

CFE(4) 1.15.11; 3.7.11; 3.7.20,24
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); educação religiosa; livros
(publicação de -); organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; orientação [treinamento]; publicação de
livros; religiosa (educação -); simpósios (organização
e apresentação de -); serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
apresentação de cursos, treinamentos, palestras e
seminários;
Procurador: SIDNEY VANELLI HISSA
No.905574001 23/11/2012
003
Tit.AUTO POSTO ATIBRAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46346060000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATIBRÁS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
combustíveis (incluindo a gasolina para motores) [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de combustíveis (incluindo a gasolina para
motores) - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de combustíveis (incluindo a gasolina
para motores) - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de combustíveis (incluindo a
gasolina para motores); comércio (através de
qualquer meio) de óleos industriais - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de óleos
industriais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de óleos industriais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de óleos
industriais;
Procurador: ROGÉRIO BRUNNER
No.905574010 23/11/2012

003

Tit.MAIS GESTÃO TECNOLOGIA CONSULTORIA E
TREINAMENTO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10665599000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAIS GESTÃO - CONSULTORIA E
TREINAMENTO
NCL(10) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial - [informação em]; assessoria em gestão
comercial ou industrial - [consultoria em]; assessoria
em gestão comercial ou industrial - [assessoria em];
assessoria em gestão comercial ou industrial;
assessoria em gestão de negócios - [informação
em]; assessoria em gestão de negócios - [consultoria
em]; assessoria em gestão de negócios - [assessoria
em]; assessoria em gestão de negócios; comercial
ou industrial (assessoria em gestão -) - [informação
em]; comercial ou industrial (assessoria em gestão -)
- [consultoria em]; comercial ou industrial (assessoria
em gestão -) - [assessoria em]; comercial ou
industrial (assessoria em gestão -); consultoria em
gestão de pessoal - [informação em]; consultoria em
gestão de pessoal - [consultoria em]; consultoria em
gestão de pessoal - [assessoria em]; consultoria em
gestão de pessoal; gestão (consultoria em -) de
negócios - [informação em]; gestão (consultoria em ) de negócios - [consultoria em]; gestão (consultoria
em -) de negócios - [assessoria em]; gestão
(consultoria em -) de negócios; gestão de pessoal
(consultoria em -) - [informação em]; gestão de
pessoal (consultoria em -) - [consultoria em]; gestão
de pessoal (consultoria em -) - [assessoria em];
gestão de pessoal (consultoria em -); industrial ou
comercial (assessoria em gestão -) - [informação
em]; industrial ou comercial (assessoria em gestão -)
- [consultoria em]; industrial ou comercial (assessoria
em gestão -) - [assessoria em]; industrial ou
comercial (assessoria em gestão -); negócios
(assessoria em gestão de -) - [informação em];
negócios (assessoria em gestão de -) - [consultoria
em]; negócios (assessoria em gestão de -) [assessoria em]; negócios (assessoria em gestão de
-); negócios (consultoria em gestão de -) [informação em]; negócios (consultoria em gestão de
-) - [consultoria em]; negócios (consultoria em gestão
de -) - [assessoria em]; negócios (consultoria em
gestão de -); negócios (consultoria em gestão e
organização de -) - [informação em]; negócios
(consultoria em gestão e organização de -) [consultoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -) - [assessoria em]; negócios
(consultoria em gestão e organização de -); serviços
de layout para fins publicitários - [informação em];
serviços de layout para fins publicitários [consultoria em]; serviços de layout para fins
publicitários - [assessoria em]; serviços de layout
para fins publicitários; assessoria, consultoria e
informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial] - [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial]; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios
para companhias industriais ou comerciais [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em gestão de negócios para companhias
industriais ou comerciais - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em gestão de negócios para companhias

industriais ou comerciais; assessoria, consultoria e
informação empresarial - [informação em];
assessoria, consultoria e informação empresarial [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação empresarial;
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [informação em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; programa de qualidade
total [gestão empresarial] - [informação em];
programa de qualidade total [gestão empresarial] [consultoria em]; programa de qualidade total
[gestão empresarial] - [assessoria em]; programa de
qualidade total [gestão empresarial];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905574214 23/11/2012
003
Tit.FLAVIO DAMIÃO DOS SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33217641809
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BRAZOES DA ESTRADA
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; produção de shows; banda de
música [serviços de entretenimento]; conjunto
musical (serviços de -) [serviços de entretenimento];
grupo musical;
Procurador: ISAQUE PEREIRA DA SILVA
No.905574222 23/11/2012
003
Tit.TOMASSINI E FALCO CURSO DE IDIOMAS
LTDA. EPP (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16682287000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: go curso de idiomas

CFE(4) 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 41 curso de idioma;
Procurador: CARLOS GRUENBAUM LEMOS
No.905574230 23/11/2012
Tit.IESA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE
ALUMINIO LTDA EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03902456000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IDEALE

003

CFE(4) 26.3.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 06 abraçadeiras de metal; abraçadeiras de
metal para cabos ou tubos; alumínio; alumínio (fios
de -); alumínio (folhas de -) *; anéis de metal *;
assoalhos de metal; barras de metal para
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balaustradas; batentes de metal; batentes de metal
para porta; batentes de portas; calhas de metal para
construção; canaletas de metal; cantoneiras de
metal; cercas de metal; chapas e placas de metal;
colunas de metal para publicidade; cordas de metal;
correntes de metal *; degraus de metal; degraus de
metal para escadas; divisórias de metal; dobradiças
de metal; encanamento de metal; encanamentos
(manilhas de metal para -); escadas [portáteis] de
metal; escadas de metal; escoras de metal;
esquadros de metal para construção; estacas de
metal para amarração; fechos; ferragens de metal
[pequenas] *; ferragens de metal para janelas;
ferragens para construção; ferragens para
edificações; ferragens para portas; ferro (fio de -);
fios (tecidos de -) de metal; fios de metal comum;
folhas de alumínio; janelas (ferragens de metal para
-); janelas (travas de metal para -); janelas de metal;
lambris de metal; latas; ligas de metal comum;
maçanetas de metal; maçanetas de metal para
portas; materiais de metal para construção; metal
(ferragens de -) [pequenas] *; metal (grades de -);
painéis de metal para construção; paliçadas de metal
[tapumes];
parafusos
de
metal;
paredes
(revestimentos de metal para -) [construção];
pavimentação (blocos de metal para -); pisos de
metal; porta (batentes de metal para -); portas
(batentes de -); portas (painéis de metal para -);
portas (travas de metal para-); portas de metal *;
portões de metal; postes de metal; pregos;
revestimento de metal para construções e
edificações; revestimentos de metal para minas;
ripas de metal; tampões de metal; telhados de metal;
telhas de metal; tetos de metal; trancas de metal
para janela; tubos de metal; anel metálico [ferragem];
chapa de alumínio; chapa metálica; escora de porta
de metal [ferragem]; ferragem metálica para cortina;
lâmina de metal; perfil de metal; puxador metálico;
trava de anel;
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.905574249 23/11/2012
Tit.AD OCEANUM INDUSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03562487000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PHYTOMARE

003

CFE(4) 5.3.15; 26.4.4; 29.1.3-4
NCL(10) 29 algas (extratos de -) para uso alimentar;
azeite de oliva para uso alimentar; coco (óleo de -);
girassol (óleo de -) para uso alimentar; óleo de
linhaça para uso culinário; óleo de palmeira para uso
alimentar; preparações para sopas [frutas, legumes
e verduras]; alho (óleo de-) [comestível]; cápsula de
alga marinha para uso alimentar; cápsula de
cartilagem de tubarão para complemento alimentar;
cápsula de gelatina pura para uso alimentar; cápsula
de óleo vegetal para uso alimentar; complemento/
suplemento
alimentar à base de frutas [não
medicinal]; óleo de alho; óleo de canola; óleo de
lecitina [comestível]; preparados, complementos e
suplementos alimentares à base de albumina;
preparados,
complementos
e
suplementos
alimentares à base de proteína;
Procurador: MARTELLI ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.905574257 23/11/2012
Tit.ALIMENTOS COELHO LTDA EPP (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17130035000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIG TURMA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 32 bebidas não-alcoólicas; suco de fruta; pó
para suco;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 odontologia; odontologia [cirurgiãodentista];
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA

No.905574265 23/11/2012
003
Tit.PALMAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02510948000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ITAGIBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

No.905574281 23/11/2012
Tit.JOSÉ ADEILSON DE OLIVEIRA VIRGINIO
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06907478455
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Ministério Filhos de Davi MFD

CFE(4) 7.1.12; 7.1.24; 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 35 agências de informação comercial;
consultoria em organização de negócios; consultoria
profissional em negócios - [informação em];
consultoria profissional em negócios - [assessoria
em];
consultoria
profissional
em
negócios;
demonstração de produtos; gestão (consultoria em -)
de negócios; industrial ou comercial (assessoria em
gestão -); informação comercial (agências de -);
informações (levantamento de -) de negócios;
informações de negócios - [consultoria em];
informações de negócios - [assessoria em];
informações de negócios; negócios (assessoria em
gestão de -); negócios (avaliações de -); negócios
(consultoria em gestão e organização de -); negócios
(consultoria
profissional
em
-);
negócios
(informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (pesquisa em -);
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; pesquisa de marketing;
pesquisa em negócios; propaganda; publicidade;
administração comercial; administração de empresa;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria, consultoria e informação empresarial;
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades
de
negócio;
levantamento
mercadológico; organização e administração de
empresa; pesquisa de mercado; programa de
qualidade total [gestão empresarial];
Procurador: CONSEMPI CONSULTORIA
EMPRESARIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
LTDA

CFE(4) 1.1.1; 3.7.17; 27.5.1
NCL(10) 41 banda de música
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905574273 23/11/2012
Tit.MARCIA RIBEIRO TAVARES DE TOLEDO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15463977879
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Precisa odontologia avançada

003

[serviços

003

de

No.905574290 23/11/2012
003
Tit.MR GUN TIRO & PESCA LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00639811000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MR GUN TIRO & PESCA LTDA

CFE(4) 3.7.1; 3.9.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
armas de fogo; comércio (através de qualquer meio)
de munições e projéteis;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905574303 23/11/2012
003
Tit.CLINICA DA VIDA LTDA ME (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06331095000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLINICA DA VIDA CUIDANDO DE VOCÊ E
DE SUA SAÚDE
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NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para o registro, a transmissão e a reprodução de
som ou imagens; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas distribuidoras
automáticas;
Procurador: ANA PAULA ALMEIDA DE OLIVEIRA

CFE(4) 6.1.2; 24.13.22; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 44 assistência médica - [informação em];
assistência médica - [consultoria em]; assistência
médica - [assessoria em]; assistência médica;
médica (serviços de clínica-) - [informação em];
médica (serviços de clínica-) - [consultoria em];
médica (serviços de clínica-) - [assessoria em];
médica (serviços de clínica-); consultas médicas
[serviços médicos] - [informação em]; consultas
médicas [serviços médicos] - [consultoria em];
consultas médicas [serviços médicos] - [assessoria
em]; consultas médicas [serviços médicos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905574311 23/11/2012
Tit.HORT FRUT SAFRA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11522270000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HORT FRUT SAFRA

003

CFE(4) 26.1.1; 26.11.13; 27.5.1
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: DOUGLAS DOMINGUES FIOROTTO
No.905574419 23/11/2012
003
Tit.INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)
(UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8849323
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: URUGUAY NATURAL PARRILLA
GOURMET

003

CFE(4) 5.7.21; 27.5.25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905574320 23/11/2012
Tit.LIVIA ARAUJO AZEVEDO ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10807111000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FG CELL

No.905574346 23/11/2012
Tit.ANDRE LUIZ PEREIERA VIDAL (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13506389785
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VS IMÓVEIS

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04595364000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SHAPER&CO.

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores;
Procurador: ERONILSON BARBOSA DA SILVA
No.905574338 23/11/2012
003
Tit.SIMTEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16612669000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STATION TEK

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis - [consultoria em];
administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; agências imobiliárias [informação em]; agências imobiliárias - [consultoria
em]; agências imobiliárias - [assessoria em];
agências imobiliárias; aluguel de apartamentos [informação em]; aluguel de apartamentos [consultoria em]; aluguel de apartamentos [assessoria em]; aluguel de apartamentos;
apartamentos (aluguel de -) - [informação em];
apartamentos (aluguel de -) - [consultoria em];
apartamentos (aluguel de -) - [assessoria em];
apartamentos (aluguel de -); corretores imobiliários [consultoria em]; corretores imobiliários - [assessoria
em]; corretores imobiliários; aluguel de loja [imóvel] [informação em]; aluguel de loja [imóvel] [consultoria em]; aluguel de loja [imóvel] [assessoria em]; aluguel de loja [imóvel]; imóveis
[compra e venda de -] - [informação em]; imóveis
[compra e venda de -] - [assessoria em]; imóveis
[compra e venda de -];
Procurador: SÉRGIO LUIS DE SOUZA VIEIRA

CFE(4) 1.3.2; 26.4.2; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 43 bufê (serviço de -); restaurantes;
restaurantes
de
auto-serviço;
cyber-café
[restaurante];
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.905574427 23/11/2012
003
Tit.SIMTEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16612669000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SIMTEK

No.905574354 23/11/2012
003
Tit.INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)
(UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8849323
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: URUGUAY NATURAL PARRILLA
GOURMET

CFE(4) 1.3.2; 26.4.2; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão de negócios; gestão
(consultoria em -) de negócios; publicidade;
administração comercial; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios;
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.905574362 23/11/2012
003
Tit.TEX-10 INDUSTRIA TEXTIL LTDA (BR/SC)

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para o registro, a transmissão e a reprodução de
som ou imagens; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas distribuidoras
automáticas;
Procurador: ANA PAULA ALMEIDA DE OLIVEIRA
No.905574435 23/11/2012
Tit.ADM HALL LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05537594000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ADBF

003
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CFE(4) 1.1.1; 24.1.5; 27.5.1
NCL(10) 41 clubes (serviços de -) [lazer ou
educação]; competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
competições
desportivas (organização de -); desportivos (serviços
de acampamentos -); organização de competições
desportivas; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; assessoria, consultoria e
informação em educação física;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905574443 23/11/2012
003
Tit.JAMIL ROBERTO DAGHER NETO (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00923868143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EU DIGO SIM.

CFE(4) 27.5.1; 27.5.4; 27.5.9; 29.1.1,8
NCL(10) 45 assessoria, consultoria e informação na
área de espiritualidade, auto-ajuda, e fortalecimento
pessoal em assuntos de caráter subjetivo [informação em]; assessoria, consultoria e
informação na área de espiritualidade, auto-ajuda, e
fortalecimento pessoal em assuntos de caráter
subjetivo - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação na área de espiritualidade, auto-ajuda, e
fortalecimento pessoal em assuntos de caráter
subjetivo - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação na área de gerenciamento de tempo
voltado para propósitos pessoais - [informação em];
assessoria, consultoria e informação na área de
gerenciamento de tempo voltado para propósitos
pessoais - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação na área de gerenciamento de tempo
voltado para propósitos pessoais - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre autoajuda - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre auto-ajuda - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre autoajuda - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre motivação e crescimento pessoal [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre motivação e crescimento pessoal [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre motivação e crescimento pessoal [assessoria em]; serviços de organização de
encontros com finalidade de auto-ajuda, prestados a
título de assistência social - [informação em];
serviços de organização de encontros com finalidade
de auto-ajuda, prestados a título de assistência
social - [consultoria em]; serviços de organização de
encontros com finalidade de auto-ajuda, prestados a
título de assistência social - [assessoria em];
serviços de organização de encontros com finalidade
de integração social, prestados a título de
assistência social - [informação em]; serviços de
organização de encontros com finalidade de
integração social, prestados a título de assistência
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social - [consultoria em]; serviços de organização de
encontros com finalidade de integração social,
prestados a título de assistência social - [assessoria
em]; serviços de orientação espiritual e filosófica,
prestados a título de assistência social - [informação
em]; serviços de orientação espiritual e filosófica,
prestados a título de assistência social - [consultoria
em]; serviços de orientação espiritual e filosófica,
prestados a título de assistência social - [assessoria
em]; serviços de promoção de relacionamento
interpessoal, prestados a título de assistência social
- [informação em]; serviços de promoção de
relacionamento interpessoal, prestados a título de
assistência social - [consultoria em]; serviços de
promoção de relacionamento interpessoal, prestados
a título de assistência social - [assessoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905574451 23/11/2012
003
Tit.SILAS SANTOS PEREIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06395624857
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JURÍDICO PREVENTIVO
NCL(10) 45 pesquisas jurídicas - [informação em];
pesquisas jurídicas - [consultoria em]; pesquisas
jurídicas - [assessoria em]; pesquisas jurídicas;
resolução de disputas [serviços extrajudiciais de-) [informação em]; resolução de disputas [serviços
extrajudiciais de-) - [consultoria em]; resolução de
disputas [serviços extrajudiciais de-) - [assessoria
em]; resolução de disputas [serviços extrajudiciais
de-); serviços jurídicos - [informação em]; serviços
jurídicos - [consultoria em]; serviços jurídicos [assessoria em]; serviços jurídicos; assessoria,
consultoria e informação sobre assuntos jurídicos [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos jurídicos - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
assuntos jurídicos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre assuntos jurídicos;
assessoria, consultoria e informação sobre
negociações trabalhistas [serviços jurídicos] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre negociações trabalhistas [serviços
jurídicos] - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre negociações trabalhistas [serviços
jurídicos] - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre negociações trabalhistas [serviços
jurídicos]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, assistência jurídica aos associados [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, assistência jurídica aos associados;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, informações sobre legislação
trabalhista - [informação em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
informações
sobre
legislação
trabalhista
[consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, informações
sobre legislação trabalhista - [assessoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, informações sobre legislação
trabalhista; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
jurídica de uma determinada classe - [informação
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
jurídica de uma determinada classe - [consultoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
jurídica de uma determinada classe - [assessoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
jurídica de uma determinada classe;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905574460 23/11/2012
003
Tit.ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS
PERNAMBUCANAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61099834000190

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BLACK FRIDAY PERNAMBUCANAS

CFE(4) 26.4.2; 26.11.2; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 35 promoção de vendas [para terceiros];
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905574478 23/11/2012
Tit.EDITORA EUROPA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56934599000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MELHOR AMIGO

003

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(10) 16 periódicos; publicações impressas;
revistas [periódicos];
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.905574486 23/11/2012
Tit.SILVANA FERNANDES AMISS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16573480000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Leveza

003

CFE(4) 9.9.1,25
NCL(10) 25 banho (chinelos de -); banho (sandálias
de -); calçados em geral *; cintos [vestuário];
palmilhas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905574494 23/11/2012
003
Tit.THIEL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11602655000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: THIEL ENGENHARIA
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No.905574524 23/11/2012
003
Tit.MATEL-MARTINEZ ATIVIDADES TECNICAS DE
ENGENHARIA ELETRICA LTDA ME (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09134317000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MATEL ENGENHARIA ELÉTRICA

CFE(4) 6.7.4; 26.4.3; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão de negócios;
avaliações de negócios; gestão (consultoria em -) de
negócios; informações de negócios; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial]; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais; assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos;
Procurador: JAELSON SERAFIM NANDI
No.905574508 23/11/2012
003
Tit.QUALIGRAF - EDITORA E GRAFICA LTDA EPP (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02933302000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Q QUALYGRAF

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1; 27.5.3; 29.1.15
NCL(10) 24 etiquetas [tecido];
Procurador: MARIA GARDENIA SANTIAGO
MORAIS
No.905574516 23/11/2012
003
Tit.M.E.L TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07869926000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRONETT TELECOM

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 42 engenharia elétrica [projeto de -] [informação em]; engenharia elétrica [projeto de -] [consultoria em]; engenharia elétrica [projeto de -] [assessoria em]; engenharia elétrica [projeto de -];
projeto de distribuição de energia elétrica [informação em]; projeto de distribuição de energia
elétrica - [consultoria em]; projeto de distribuição de
energia elétrica - [assessoria em]; projeto de
distribuição de energia elétrica;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905574532 23/11/2012
003
Tit.CLAUDIA IDEANE CARVALHO BARROSO DE
OLIVEIRA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97524801000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Santuka

CFE(4) 27.5.1; 27.5.17,23
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; aventais
[vestuário]; banho (calções de -); banho (roupas de ); banho (roupões de -); bermudas; blazers
[vestuário]; cachecóis; calças; calças compridas;
calções de banho [sungas]; camisas; camisetas;
casacos [vestuário]; chapéus, bonés etc; coletes;
cuecas; gabardines [vestuário]; ginástica (roupa para
-) [colante]; íntima (roupa -); jaquetas; jardineiras
[vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings [calças];
lenços de pescoço; macacões; malhas [vestuário];
pijamas; robe; roupa de baixo; roupa íntima; roupa
para ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas
de banho; roupas de imitação couro; roupões de
banho; saias; saias-calças; sobretudos [vestuário];
sungas; sutiãs; ternos; trajes de banho; vestuário *;
xales; baby-doll; bermuda para prática de esporte;
biquíni; calção para banho; camisola; canga; jaleco;
maiô; roupa íntima descartável;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905574540 23/11/2012
003
Tit.CYBELLE ANNE FRAGA TORO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30371484898
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: I.CAKE
NCL(10) 43 cafés [bares]; cafeterias; lanchonetes;
restaurantes;
Procurador: NERY E DIAS TEIXEIRA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS

CFE(4) 16.1.1; 16.1.4; 16.1.6; 16.1.11,25
NCL(10) 38 telecomunicações (informações sobre -);
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905574559 23/11/2012
003
Tit.METALURGICA JUARA LTDA - ME (BR/MT)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15949720000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AÇONORTE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 06 coberturas de metal para telhados;
construção (materiais de metal para reforço de -);
construção civil (vigas de metal para -); construções
de metal; construções transportáveis de metal;
ferragens para construção; ferragens para
edificações; lingotes [metalurgia]; metais comuns,
brutos ou semitrabalhados; traves [vigas] de metal;
duralumínio [liga metálica];
Procurador: HILDA BALBINO GIOCOMOLLI
No.905574567 23/11/2012
003
Tit.AKINS COSMETICOS INDÚSTRIA COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16518469000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CREAMLISS
NCL(10)
03
cremes
cosméticos;
xampus;
condicionador [cosmético];
Procurador: ROBERTO ARAÚJO MARTINS
No.905574575 23/11/2012
003
Tit.CYBELLE ANNE FRAGA TORO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30371484898
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: I.CAKE
NCL(10) 30 bolo (massa para -); bolos; confeitos *;
doces*; tortas [doces e salgadas];
Procurador: NERY E DIAS TEIXEIRA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
No.905574583 23/11/2012
003
Tit.RM CONSULTORIA E GESTÃO EM NEGÓCIOS
EMPRESARIAS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13121889000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EEAP Educação Empresarial,
Administração e Projetos

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 orientação [treinamento] - [consultoria
em];
treinamento
prático
[demonstração]
[consultoria em]; treinamento prático [demonstração];
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução] - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em educação [instrução]; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [consultoria em];
Procurador: NILSON ALBANEZ NETO
No.905574591 23/11/2012

003
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Tit.LEONARDO VALLE GANEM DE CARVALHO
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00479750670
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTRUPROMO
NCL(10)
35
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos;
Procurador: MINASMARCA & PATENTE SC LTDA
No.905574605 23/11/2012
Tit.W W SOARES EPP (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05957174000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QUEIJOS MEL

003

CFE(4) 3.1.24; 3.4.2; 26.2.5; 29.1.2
NCL(10) 29 caldos concentrados; carne; iogurte;
leite; leite albuminoso; leite de soja [substituto do
leite]; manteiga; manteiga (creme de -); margarina;
milk shakes [bebidas à base de leite]; presunto;
quefir [bebida láctea]; queijos; caldo de carne para
cozinha; hambúrguer de carne; leite condensado;
leite em pó; requeijão;
Procurador: TÚLIO JORGE R. DE M. CHEGURY

CFE(4) 2.1.23; 9.7.19; 11.1.1; 11.3.18; 27.5.1
NCL(10) 35 demonstração de produtos; comércio
(através de qualquer meio) de água mineral
engarrafada; comercialização de água bruta;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905574630 23/11/2012
Tit.UROTEC SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80906944000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UROTEC

003

No.905574613 23/11/2012
003
Tit.Z Z V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06349185000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: W PAULISTA OFFICES
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica; centro médico;
enfermagem [médica]; hospitais; serviços de clínica
médica; consultas médicas [serviços médicos];
laboratório de análise clínica; tratamento médico;
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92757798000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLASSI CORREIO DO POVO
NCL(10) 35 aluguel de espaço publicitário;
assinaturas de jornal (vendas de -) [para terceiros] [informação em]; assinaturas de jornal (vendas de -)
[para terceiros] - [consultoria em]; assinaturas de
jornal (vendas de -) [para terceiros] - [assessoria
em]; assinaturas de jornal (vendas de -) [para
terceiros]; distribuição de material publicitário [informação em]; distribuição de material publicitário
- [consultoria em]; distribuição de material publicitário
- [assessoria em]; distribuição de material
publicitário; jornal (vendas de assinaturas de -) [para
terceiros] - [informação em]; jornal (vendas de
assinaturas de -) [para terceiros] - [consultoria em];
jornal (vendas de assinaturas de -) [para terceiros] [assessoria em]; jornal (vendas de assinaturas de -)
[para terceiros]; preparação de colunas publicitárias [informação em]; preparação de colunas publicitárias
- [consultoria em]; preparação de colunas
publicitárias - [assessoria em]; preparação de
colunas publicitárias; propaganda - [informação em];
propaganda - [consultoria em]; propaganda [assessoria em]; propaganda; publicação de textos
publicitários - [informação em]; publicação de textos
publicitários - [consultoria em]; publicação de textos
publicitários - [assessoria em]; publicação de textos
publicitários; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade on-line em
rede de computadores - [informação em];
publicidade on-line em rede de computadores [consultoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores - [assessoria em]; publicidade on-line
em rede de computadores; textos publicitários
(publicação de -) - [informação em]; textos
publicitários (publicação de -) - [consultoria em];
textos publicitários (publicação de -) - [assessoria
em]; textos publicitários (publicação de -); anúncio [informação em]; anúncio - [consultoria em]; anúncio
- [assessoria em]; anúncio; publicidade por qualquer
meio - [informação em]; publicidade por qualquer
meio - [consultoria em]; publicidade por qualquer
meio - [assessoria em]; publicidade por qualquer
meio;
Procurador: VALTENCIR MARCOS MIOTTO
No.905574664 23/11/2012
Tit.TECNO ELETTRA S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8851476
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FORMULA

003

No.905574648 23/11/2012
003
Tit.QUALIGRAF - EDITORA E GRAFICA LTDA EPP (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02933302000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Q QUALYGRAF
CFE(4) 27.5.24
NCL(10) 36 administração de imóveis - [assessoria
em]; administração de imóveis; administração predial
- [assessoria em]; administração predial; agências
imobiliárias - [assessoria em]; agências imobiliárias;
aluguel de apartamentos; arrendamento de imóveis [assessoria em]; arrendamento de imóveis; avaliação
imobiliária - [assessoria em]; avaliação imobiliária;
imobiliários (corretores -); imóveis (administração de
-); locação de apartamentos (agências imobiliárias
de -); administração de condomínio - [assessoria
em]; administração de condomínio; assessoria,
consultoria e informação em administração de
patrimônio; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
imóveis [compra e venda de -];
Procurador: JOSÉ SIDNEI VALÉRIO
No.905574621 23/11/2012
003
Tit.DOMINGO RENY MARQUES - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14764304000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A CAÇAROLA RESTAURANTE

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 11 secadores de cabelo;
Procurador: KARINA HAIDAR MÜLLLER

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1; 27.5.3; 29.1.15
NCL(10) 40 impressão de estampas - [informação
em]; impressão de estampas - [consultoria em];
impressão de estampas - [assessoria em];
impressão de estampas;
Procurador: MARIA GARDENIA SANTIAGO
MORAIS
No.905574656 23/11/2012
003
Tit.EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR
LTDA (BR/RS)

No.905574672 23/11/2012
003
Tit.MARIA JOSÉ BUENO ALBUQUERQUE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17046182000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: InvestePão
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Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO
PÃO DE AÇÚCAR

CFE(4) 20.1.1
NCL(10) 35 agências de publicidade;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905574680 23/11/2012
003
Tit.AGD AVIATION - ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07674743000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGD AVIATION

CFE(4) 2.7.15; 24.7.23; 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905574710 23/11/2012
Tit.BAR E MERCEARIA ALFE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51934545000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BAR QUITANDINHA

003

CFE(4) 26.2.3; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 29 alimentos à base de peixe; aves não
vivas; carne; carne de porco; carne em conserva;
carne enlatada; carnes salgadas; filé de peixe; peixe
em conserva; peixe em salmoura; peixe enlatado;
presunto; queijos; ave em conserva; caviar [ova de
peixe]; embutido [frios];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905574745 23/11/2012
003
Tit.PRATA RARA COMERCIO DE JOIAS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07733452000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: prata rara UM DESEJO EM VOCÊ

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 ensino (serviços de -); orientação
[treinamento]; treinamento prático [demonstração];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; curso técnico de formação;
cursos livres [ensino];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905574699 23/11/2012
003
Tit.40 GRAUS RECUPERADORA E PEÇAS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03873831000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 40º Graus

CFE(4) 25.1.25; 27.5.6; 27.7.1; 29.1.13
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905574702 23/11/2012
003
Tit.FARMACIA DO TRABALHADOR BRASILEIRO
LTDA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16672967000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FARMÁCIA DO TRABALHADOR
BRASILEIRO

CFE(4) 27.5.1,17
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
lanchonetes; restaurantes; restaurantes de autoserviço;
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.905574729 23/11/2012
003
Tit.NOVA KADOSHI BAZAR LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09235164000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Biju Mel
NCL(10) 14 abotoaduras; abotoaduras; adereço
(alfinetes de -); adereços [jóias e bijuterias]; ágatas;
alfinetes de adereço; alfinetes de gravatas; alfinetes
de metal precioso; âmbar amarelo (jóias e bijuterias
de -); amuletos [jóias e bijuterias]; âncoras
[relojoaria]; anéis [jóias e bijuterias]; arte (objetos de
-) de metal precioso; azeviche (ornamentos de -);
azeviche de bruto ou semitrabalhado; berloques
[jóias e bijuterias]; bijuteria / joalheria (artigos de -);
brincos; broches [jóias e bijuterias]; bustos de metal
precioso; caixas de metal precioso; caixas de
relógios de pulso; caixas para jóias; chapéus
(ornamentos de) [de metal precioso]; chaveiros de
bijuteria; cloisonné [jóias e bijuterias]; colares [jóias e
bijuterias]; correntes [jóias e bijuterias]; estojos de
relógios de pulso; jóias e bijuterias de âmbar
amarelo; metal precioso (fios de -) [jóias e bijuterias];
pérolas [jóias e bijuterias]; prata semitrabalhada ou
batida; preciosas (imitações de pedras -);
prendedores de gravatas; pulseiras [jóias e
bijuterias]; pulseiras de relógio; pulseiras de relógios;
relógios [de parede ou de sala]; relógios de pulso;
relógios de pulso; relógios despertadores; relógios
elétricos; água-marinha; alexandrita [pedra preciosa];
ametista; argola de uso pessoal [bijuteria];
balangandã [ornamento ou amuleto, ordinariamente
de metal, em forma de figa, medalha, pendente de
broche, argola ou pulseira]; botton/broche; bracelete
de qualquer material [jóia/bijuteria]; brilhante [jóia];
chaveiros para uso pessoal [exceto tipo carteira];
relógio de quartzo; tarraxa para brinco; tiara;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905574737 23/11/2012

003

CFE(4) 26.11.13; 27.5.1
NCL(10) 14 adereços [jóias e bijuterias]; anéis [jóias
e bijuterias]; bijuteria / joalheria (artigos de -);
brincos; broches [jóias e bijuterias]; colares [jóias e
bijuterias]; correntes [jóias e bijuterias]; joalheria /
bijuteria (artigos de -); ouro (fios de -) [joalheria];
penduricalhos [jóias e bijuterias]; pulseiras [jóias e
bijuterias]; relógios de pulso;
Procurador: DEBORA DE FERRANTE LING CATANI
No.905574753 23/11/2012
003
Tit.KAPLAN PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06989648000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Brazilian Flavour
NCL(10) 30 açúcar *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905574761 23/11/2012
003
Tit.CENTRO DE ESTILO E BELEZA LTDA. ME.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07644803000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Octopus cave
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clínica - [assessoria em]; laboratório de análise
clínica;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR

CFE(4) 3.9.15; 27.5.1
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -); concursos de beleza (organização de -);
conferências (organização e apresentação de -);
congressos (organização e apresentação de -);
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento]; organização de
bailes; organização de desfiles de moda para fins de
entretenimento; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];
organização
e
apresentação de seminários; organização e
apresentação de simpósios; organização de
programas de intercâmbio cultural e educativo.;
Procurador: HÉLIO SCHROEDER DAVILA ME.
No.905574770 23/11/2012
003
Tit.QUALIGRAF - EDITORA E GRAFICA LTDA EPP (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02933302000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Q QUALYGRAF

No.905574796 23/11/2012
Tit.CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE
VITORIA - CDL VITORIA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28160083000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FEIRÃO FICHA LIMPA
NCL(10) 45 mediação;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905574800 23/11/2012
Tit.MERKATOR FEIRAS E EVENTOS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05929847000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M MERKATOR FEIRAS E EVENTOS

003

NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905574834 23/11/2012
Tit.MERKATOR FEIRAS E EVENTOS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05929847000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 40 GRAUS SALÃO DE CALÇADOS E
ACESSÓRIOS

003

CFE(4) 1.3.2; 27.5.1
NCL(10) 35 feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários;
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários;
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA

No.905574842 23/11/2012
Tit.AGROMANIA ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10377578000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGROMANIA

003

No.905574818 23/11/2012
003
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO
PÃO DE AÇÚCAR

CFE(4) 5.3.6; 27.5.1
NCL(10) 36 capitalização [serviços financeiros];
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1; 27.5.3; 29.1.14
NCL(10) 42 programação visual - [informação em];
programação visual - [consultoria em]; programação
visual - [assessoria em]; programação visual;
Procurador: MARIA GARDENIA SANTIAGO
MORAIS
No.905574788 23/11/2012
003
Tit.LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
SANITAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49093024000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SANITAS CENTRO DE DIAGNÓSTICOS

CFE(4) 26.2.3; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 31 frutas, verduras e legumes frescos;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905574826 23/11/2012
003
Tit.UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL
S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60665981000118
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.4.16; 27.5.1
NCL(10) 44 coleta, em domicílio, de material para
análise
clínica
médica/veterinária;
exame
bacteriológico [análise clínica]; laboratório de análise
clínica - [informação em]; laboratório de análise
clínica - [consultoria em]; laboratório de análise

No.905574850 23/11/2012
003
Tit.Z Z V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06349185000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: W PAULISTA
NCL(10) 36 administração de imóveis - [assessoria
em]; administração de imóveis; administração predial
- [assessoria em]; administração predial; agências
imobiliárias - [assessoria em]; agências imobiliárias;
aluguel de apartamentos; arrendamento de imóveis [assessoria em]; arrendamento de imóveis; avaliação
imobiliária - [assessoria em]; avaliação imobiliária;
imobiliária (avaliação -); imobiliários (corretores -);
locação de apartamentos (agências imobiliárias de ); administração de condomínio - [assessoria em];
administração
de
condomínio;
assessoria,
consultoria e informação em administração de
patrimônio; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
imóveis [compra e venda de -];
Procurador: JOSÉ SIDNEI VALÉRIO
No.905574869 23/11/2012
Tit.MILENIA AGROCIÊNCIAS S.A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02290510000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MILAGRO

CFE(4) 25.7.8

003
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NCL(10) 08 agrícolas (implementos -) [manuais];
atomizadores
para
inseticidas
[ferramentas
manuais];
ferramentas
manuais;
inseticidas
(atomizadores para -) [ferramentas manuais];
inseticidas (pulverizadores para -) [ferramentas
manuais]; inseticidas (vaporizadores para -)
[ferramentas
manuais];
pulverizadores
para
inseticidas [ferramentas manuais]; vaporizadores
para inseticidas [ferramentas manuais];
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.905574877 23/11/2012
003
Tit.CASA DA VENTOINHA LTDA. ME. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01269859000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TEC FAN

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 07 foles de forja [ventoinhas]; radiadores
[refrigeração] para motores e máquinas; ventoinhas
[foles] para compressão, aspiração e transporte de
gases;
Procurador: HÉLIO SCHROEDER DAVILA ME.
No.905574885 23/11/2012
003
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO
PÃO DE AÇÚCAR
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CFE(4) 2.1.15; 7.5.15; 14.1.1; 27.5.1
NCL(10) 37 desinfecção; desratização; coleta
[seleção] de materiais; desentupimento e limpeza de
cano e tubulação; limpeza, reparo, e manutenção de
rede de esgoto;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905574907 23/11/2012
003
Tit.PRATA RARA COMERCIO DE JOIAS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07733452000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: prata rara UM DESEJO EM VOCÊ

CFE(4) 26.11.13; 27.5.1
NCL(10) 35 gestão (consultoria em -) de negócios;
propaganda; administração comercial; administração
de empresa;
Procurador: DEBORA DE FERRANTE LING CATANI
No.905574915 23/11/2012
Tit.GLOBAL AUCTION ORGANIZAÇÃO DE
LEILÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05399791000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GLOBAL AUCTION

003

CFE(4) 1.5.1; 14.7.1; 27.5.1
NCL(10) 35 leilões - [informação em]; leilões [consultoria em]; leilões - [assessoria em]; leilões;
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
CFE(4) 26.2.3; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 35 implantação de programa de controle de
qualidade; programa de qualidade total [gestão
empresarial];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.905574923 23/11/2012
Tit.DERMA VITÓRIA LTDA. (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15791967000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DERMAVITÓRIA

003

informação em estética pessoal [tratamento de pele
e cabelo] - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em estética pessoal [tratamento de pele
e cabelo] - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em estética pessoal [tratamento de pele
e cabelo]; assessoria, consultoria e informação em
massagem
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informação em massagem [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em massagem - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em massagem;
assessoria, consultoria e informação sobre beleza [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre beleza - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre beleza [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre beleza; estética [tratamento da
pele e cabelo] - [informação em]; estética [tratamento
da pele e cabelo] - [consultoria em]; estética
[tratamento da pele e cabelo] - [assessoria em];
estética [tratamento da pele e cabelo]; estética facial
e corporal - [informação em]; estética facial e
corporal - [consultoria em]; estética facial e corporal [assessoria em]; estética facial e corporal; manicure
e pedicure - [informação em]; manicure e pedicure [consultoria em]; manicure e pedicure - [assessoria
em]; manicure e pedicure;
Procurador: FLÁVIA SANGIORGI DALLA
BERNARDINA
No.905574931 23/11/2012
003
Tit.JULIMAQ - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. ME.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79848743000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TECRAD

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 07 foles de forja [ventoinhas]; radiadores
[refrigeração] para motores e máquinas; ventoinhas
[foles] para compressão, aspiração e transporte de
gases;
Procurador: HÉLIO SCHROEDER DAVILA ME.
No.905574940 23/11/2012
003
Tit.JEFFERSON ALMEIDA SANTOS - ME. (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15616224000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTER ENG

No.905574893 23/11/2012
003
Tit.ESGOTOU LIMPEZA E DESENTUPIDORA LTDA
ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10202027000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESGOTOU DESENTUPIDORA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 manicure - [informação em]; manicure [consultoria em]; manicure - [assessoria em];
manicure; massagem - [informação em]; massagem
- [consultoria em]; massagem - [assessoria em];
massagem; assessoria, consultoria e informação em
estética pessoal [tratamento de pele e cabelo] [informação em]; assessoria, consultoria e

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 aluguel de equipamento de áudio [informação em]; aluguel de equipamento de áudio [consultoria em]; aluguel de equipamento de áudio [assessoria em]; aluguel de equipamento de áudio;
congressos (organização e apresentação de -) [informação em]; congressos (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
congressos (organização e apresentação de -);
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entretenimento - [informação em]; entretenimento [consultoria em]; entretenimento - [assessoria em];
entretenimento; exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos - [informação em];
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos
[consultoria
em];
exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos [assessoria em]; exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [informação em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos - [consultoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [assessoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de congressos [informação em]; organização e apresentação de
congressos - [consultoria em]; organização e
apresentação de congressos - [assessoria em];
organização e apresentação de congressos; aluguel
de salão de festas para eventos - [informação em];
aluguel de salão de festas para eventos [consultoria em]; aluguel de salão de festas para
eventos - [assessoria em]; aluguel de salão de festas
para eventos; aluguel de utensílios para festas
[aparelhos e decorações] - [informação em]; aluguel
de utensílios para festas [aparelhos e decorações] [consultoria em]; aluguel de utensílios para festas
[aparelhos e decorações] - [assessoria em]; aluguel
de utensílios para festas [aparelhos e decorações];
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.905574958 23/11/2012
Tit.AGROMANIA ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10377578000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGROMANIA

003

CFE(4) 5.3.6; 27.5.1
NCL(10) 41 jogos de azar; operação de loterias;
serviços de premiação; venda de bilhetes de loteria;
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.905574966 23/11/2012
003
Tit.UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL
S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60665981000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BACTOP
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
medicamentos para uso veterinário;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905574974 23/11/2012
003
Tit.CALLME COMUNICAÇÕES S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50255108000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Vip Brasil com Amaury Jr.
NCL(10) 38 mensagem (transmissão de -);
radiodifusão; teledifusão; assessoria consultoria e
informação em telecomunicação; noticiário [serviço
de
transmissão
de
-];
radiocomunicação;
televisionamento - [informação em]; televisionamento
- [consultoria em]; televisionamento - [assessoria
em]; televisionamento;
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905574982 23/11/2012
Tit.WEIR DO BRASIL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00212562000107

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROCAST
NCL(10) 07 acoplamentos, exceto os utilizados em
veículos terrestres; agitadores; alimentadores [partes
de máquinas]; betume (máquinas para fazer -);
bombas [máquinas]; bombas [partes de máquinas e
motores]; bombas a vácuo [máquinas]; bombas para
instalações de aquecimento; caldeiras para
máquinas a vapor; cárteres para máquinas e
motores; centrífugas (bombas -); centrífugas
(máquinas -); cilindros para motores e máquinas;
compressores [máquinas]; condensadores de vapor
[peças de máquinas]; correias para máquinas;
correias para motores e máquinas; corrente
(geradores de -); correntes de propulsão exceto para
veículos terrestres; diafragmas de bombas;
drenagem (máquinas para -); eixos de máquinas;
eletromecânicas (máquinas -) para indústria química;
êmbolos (segmentos de -); êmbolos amortecedores
[peças de máquinas]; embreagens, exceto para
veículos terrestres; engraxar (máquinas elétricas
para -); filtrar (máquinas para -); gaseificadores;
gaxetas [peças de máquinas]; geradores de
corrente; guindastes; hidráulicas (motores e
máquinas -); hidráulicas (turbinas -); injetores para
motores; junções [peças de motor]; lavadoras de alta
pressão; lavagem (aparelhos para -) [limpeza];
máquinas a vapor; máquinas centrífugas; máquinas
de distribuição automática; máquinas e motores
(bielas para -); máquinas para aparar; máquinas
para caiação; máquinas para içamento; máquinas
para moldar; máquinas para sucção de ar; martelos
mecânicos; martelos pneumáticos; mecanismos de
controle para máquinas e motores; mineração
(extratores para -); misturadoras (máquinas -);
misturadoras [batedoras] [máquinas]; motocicletas
(pedais de partida para -); motores elétricos, exceto
para veículos terrestres; motores propulsores, exceto
para veículos terrestres; motores, exceto para
veículos terrestres; pás mecânicas; peneiradoras
(máquinas -); peneiras [máquinas ou partes de
máquinas]; perfuradoras (máquinas -); petróleo
(máquinas para refino de -); pneumáticas
(instalações -) para transporte por tubos; purgadores
automáticos [separadores de vapor]; redutores de
pressão [partes de máquinas]; reguladores [partes
de máquinas]; rodas para máquinas; rolos
compressores;
separadores;
separadores
de
vapor/óleo; subsoladores motorizados; sucção
(máquinas para -) para uso industrial; tambores
[peças de máquinas]; trados para minas;
transmissões para máquinas; trituradoras (máquinas
-); trocadores de calor [peças de máquinas]; turbinas
hidráulicas; válvulas [peças de máquinas]; válvulas
para charneiras [peças de máquinas]; bomba
centrífuga; bomba centrífuga de fluxo; bomba com
timer; bomba de ar comprimido; bomba de uso
industrial; bomba de vapor [peça de máquina];
bomba hidráulica; bomba para gás natural para uso
em poço de petróleo; bomba para poço de petróleo;
bomba pneumática de imersão; caldeira [parte de
máquina]; condensador [ parte de máquina];
diafragma [peça de máquina]; junta peça de motor;
lavadora para uso industrial; máquina e equipamento
para geração de vapor; máquina injetora; máquina
para lapidação de pedra; motores de arranque
[partes de máquinas]; purgador termodinâmico para
vapor [dispositivo automático que serve para separar
e eliminar o líquido condensado numa tubulação de
vapor, sem provocar a suspensão da operação da
linha e sem deixar o vapor escapar]; sonda [aparelho
de perfuração que atinge grande e média
profundidade para conhecimento do subsolo];
válvula eletromagnética de entrada de água em
máquinas de lavar (se parte de máquina); válvula
hidráulica de segurança [parte de máquina]; válvula
para bomba hidráulica;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905574990 23/11/2012
Tit.LUIZ CARLOS PINTO MATHEUS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27300269087
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUL BASS COMPETIÇÕES

003

CFE(4) 26.7.25
NCL(10) 41 empresário [organização e produção de
espetáculos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905575008 23/11/2012
003
Tit.JOÃO CARLOS UMBELINO JUNIOR (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03354808969
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ELITTE
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis - [consultoria em];
administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; administração financeira [informação em]; administração financeira [consultoria em]; administração financeira [assessoria
em];
administração
financeira;
administração
predial
[informação
em];
administração
predial
[consultoria
em];
administração
predial
[assessoria
em];
administração predial; agências imobiliárias [informação em]; agências imobiliárias - [consultoria
em]; agências imobiliárias - [assessoria em];
agências imobiliárias; aluguel (serviços de cobrança
de -) - [informação em]; aluguel (serviços de
cobrança de -) - [consultoria em]; aluguel (serviços
de cobrança de -) - [assessoria em]; aluguel
(serviços de cobrança de -); aluguel de
apartamentos - [informação em]; aluguel de
apartamentos - [consultoria em]; aluguel de
apartamentos - [assessoria em]; aluguel de
apartamentos;
aluguel
de
apartamentos
[informação em]; aluguel de apartamentos [consultoria em]; aluguel de apartamentos [assessoria em]; aluguel de apartamentos; aluguel
de escritórios [imóveis] - [informação em]; aluguel de
escritórios [imóveis] - [consultoria em]; aluguel de
escritórios [imóveis] - [assessoria em]; aluguel de
escritórios [imóveis]; análise financeira - [informação
em]; análise financeira - [consultoria em]; análise
financeira - [assessoria em]; análise financeira;
antigüidades (avaliação de -) - [informação em];
antigüidades (avaliação de -) - [consultoria em];
antigüidades (avaliação de -) - [assessoria em];
antigüidades (avaliação de -); apartamentos (aluguel
de -) - [informação em]; apartamentos (aluguel de -) [consultoria em]; apartamentos (aluguel de -) [assessoria em]; apartamentos (aluguel de -);
arrendamento de fazendas - [informação em];
arrendamento de fazendas - [consultoria em];
arrendamento de fazendas - [assessoria em];
arrendamento de fazendas; arrendamento de
imóveis - [informação em]; arrendamento de imóveis
- [consultoria em]; arrendamento de imóveis [assessoria em]; arrendamento de imóveis; arte
(avaliação de -) - [informação em]; arte (avaliação de
-) - [consultoria em]; arte (avaliação de -) [assessoria em]; arte (avaliação de -); avaliação de
antigüidades - [informação em]; avaliação de
antigüidades - [consultoria em]; avaliação de
antigüidades - [assessoria em]; avaliação de
antigüidades; avaliação de arte - [informação em];
avaliação de arte - [consultoria em]; avaliação de
arte - [assessoria em]; avaliação de arte; avaliação
de jóias - [informação em]; avaliação de jóias [consultoria em]; avaliação de jóias - [assessoria
em]; avaliação de jóias; avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis] - [informação em];
avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis] [consultoria em]; avaliação financeira [seguros,
bancos, imóveis] - [assessoria em]; avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis]; avaliação
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financeira de madeira em pé - [informação em];
avaliação financeira de madeira em pé - [consultoria
em]; avaliação financeira de madeira em pé [assessoria em]; avaliação financeira de madeira em
pé; avaliação imobiliária - [informação em]; avaliação
imobiliária - [consultoria em]; avaliação imobiliária [assessoria em]; avaliação imobiliária; cobrança
(serviços de -) - [informação em]; cobrança (serviços
de -) - [consultoria em]; cobrança (serviços de -) [assessoria em]; cobrança (serviços de -); cobrança
(serviços de -) - [informação em]; cobrança (serviços
de -) - [consultoria em]; cobrança (serviços de -) [assessoria em]; cobrança (serviços de -); cobrança
de aluguel (serviços de -) - [informação em];
cobrança de aluguel (serviços de -) - [consultoria
em]; cobrança de aluguel (serviços de -) [assessoria em]; cobrança de aluguel (serviços de -);
cobranças de dívidas (agências de -) - [informação
em]; cobranças de dívidas (agências de -) [consultoria em]; cobranças de dívidas (agências de
-) - [assessoria em]; cobranças de dívidas (agências
de -); corretagem * - [informação em]; corretagem * [consultoria em]; corretagem * - [assessoria em];
corretagem *; corretores imobiliários - [informação
em]; corretores imobiliários - [consultoria em];
corretores imobiliários - [assessoria em]; corretores
imobiliários; fianças [garantias] - [informação em];
fianças [garantias] - [consultoria em]; fianças
[garantias] - [assessoria em]; fianças [garantias];
financeira (avaliação -) [seguros, bancos, imóveis] [informação em]; financeira (avaliação -) [seguros,
bancos, imóveis] - [consultoria em]; financeira
(avaliação -) [seguros, bancos, imóveis] - [assessoria
em]; financeira (avaliação -) [seguros, bancos,
imóveis]; imobiliária (avaliação -) - [informação em];
imobiliária (avaliação -) - [consultoria em]; imobiliária
(avaliação -) - [assessoria em]; imobiliária (avaliação
-); imobiliárias (agências -) - [informação em];
imobiliárias (agências -) - [consultoria em];
imobiliárias (agências -) - [assessoria em];
imobiliárias (agências -); imobiliários (corretores -) [informação em]; imobiliários (corretores -) [consultoria em]; imobiliários (corretores -) [assessoria em]; imobiliários (corretores -); imóveis
(administração de -) - [informação em]; imóveis
(administração de -) - [consultoria em]; imóveis
(administração de -) - [assessoria em]; imóveis
(administração de -); imóveis (arrendamento de -) [informação em]; imóveis (arrendamento de -) [consultoria em]; imóveis (arrendamento de -) [assessoria em]; imóveis (arrendamento de -);
administração de cemitério - [informação em];
administração de cemitério - [consultoria em];
administração de cemitério - [assessoria em];
administração de cemitério; administração de
condomínio - [informação em]; administração de
condomínio - [consultoria em]; administração de
condomínio - [assessoria em]; administração de
condomínio;
administração
de
consórcio
[informação em]; administração de consórcio [consultoria em]; administração de consórcio [assessoria em]; administração de consórcio;
administração de fundo de investimento [informação em]; administração de fundo de
investimento - [consultoria em]; administração de
fundo de investimento - [assessoria em];
administração de fundo de investimento; agente
autônomo de investimento - [informação em]; agente
autônomo de investimento - [consultoria em]; agente
autônomo de investimento - [assessoria em]; agente
autônomo de investimento; aluguel de escritório
virtual [aluguel temporário de espaço comercial] [informação em]; aluguel de escritório virtual [aluguel
temporário de espaço comercial] - [consultoria em];
aluguel de escritório virtual [aluguel temporário de
espaço comercial] - [assessoria em]; aluguel de
escritório virtual [aluguel temporário de espaço
comercial]; aluguel de loja [imóvel] - [informação em];
aluguel de loja [imóvel] - [consultoria em]; aluguel de
loja [imóvel] - [assessoria em]; aluguel de loja
[imóvel]; análise e gestão de crédito - [informação
em]; análise e gestão de crédito - [consultoria em];
análise e gestão de crédito - [assessoria em]; análise
e gestão de crédito; assessoria consultoria e
informação em cobrança e cadastro - [informação
em]; assessoria consultoria e informação em
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cobrança e cadastro - [consultoria em]; assessoria
consultoria e informação em cobrança e cadastro [assessoria em]; assessoria consultoria e informação
em cobrança e cadastro; assessoria, consultoria e
administração de investimentos de terceiros [informação em]; assessoria, consultoria e
administração de investimentos de terceiros [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
administração de investimentos de terceiros [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
administração de investimentos de terceiros;
assessoria, consultoria e informação bancária [informação em]; assessoria, consultoria e
informação bancária - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação bancária - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação bancária;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de dívidas - [informação em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de dívidas - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de dívidas - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de dívidas; assessoria, consultoria e
informação em administração de patrimônio [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em administração de patrimônio [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em administração de patrimônio [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em administração de patrimônio;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de riscos financeiros - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros; assessoria,
consultoria e informação em avaliação de
antigüidades - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação de
antigüidades - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação de
antigüidades - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação de
antigüidades; assessoria, consultoria e informação
em avaliação de jóias - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação de jóias [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em avaliação de jóias - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em avaliação
de jóias; assessoria, consultoria e informação em
avaliação de obras de arte - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em avaliação
de obras de arte - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação de obras de
arte - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em avaliação de obras de arte;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em avaliação imobiliária - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
assessoria, consultoria e informação em crédito [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em crédito - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em crédito - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
crédito; assessoria, consultoria e informação em
empréstimos - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em empréstimos [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em empréstimos - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
empréstimos; assessoria, consultoria e informação
em fundo de investimentos - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em fundo de
investimentos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em fundo de investimentos
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em fundo de investimentos; assessoria,
consultoria e informação em investimentos [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em investimentos - [consultoria em];

assessoria,
consultoria
e
informação
em
investimentos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em investimentos;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro - [informação em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro; assessoria, consultoria e
informação na área econômico-financeira [informação em]; assessoria, consultoria e
informação na área econômico-financeira [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação na área econômico-financeira [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
na
área
econômico-financeira;
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [informação em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores; assessoria, consultoria e
informações
sobre
atuaria
[avaliação
e
administração de riscos] - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre atuaria
[avaliação e administração de riscos] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informações sobre
atuaria [avaliação e administração de riscos] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
atuaria
[avaliação
e
administração de riscos]; atuária - [informação em];
atuária - [consultoria em]; atuária - [assessoria em];
atuária; comércio de imóveis - [informação em];
comércio de imóveis - [consultoria em]; comércio de
imóveis - [assessoria em]; comércio de imóveis;
consórcio de bens [serviços financeiros] [informação em]; consórcio de bens [serviços
financeiros] - [consultoria em]; consórcio de bens
[serviços financeiros] - [assessoria em]; consórcio de
bens
[serviços
financeiros];
constituição
e
administração de fundo de investimento [serviços
financeiros] - [informação em]; constituição e
administração de fundo de investimento [serviços
financeiros] - [consultoria em]; constituição e
administração de fundo de investimento [serviços
financeiros] - [assessoria em]; constituição e
administração de fundo de investimento [serviços
financeiros]; imóveis [compra e venda de -] [informação em]; imóveis [compra e venda de -] [consultoria em]; imóveis [compra e venda de -] [assessoria em]; imóveis [compra e venda de -];
incorporação de imóvel - [informação em];
incorporação de imóvel - [consultoria em];
incorporação de imóvel - [assessoria em];
incorporação de imóvel; informe financeiro
relacionado à assessoria econômico-financeira [informação em]; informe financeiro relacionado à
assessoria econômico-financeira - [consultoria em];
informe financeiro relacionado à assessoria
econômico-financeira - [assessoria em]; informe
financeiro relacionado à assessoria econômicofinanceira; participação em outras sociedades [informação em]; participação em outras sociedades
- [consultoria em]; participação em outras
sociedades - [assessoria em]; participação em outras
sociedades;
Procurador: CLÁUDIO KLEMENT RODRIGUES
No.905575016 23/11/2012
003
Tit.NORTIX INFORMÁTICA S/S LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59052803000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CVL CONSULTA VEÍCULO DE LEILÃO
NCL(10) 42 conversão de dados e documentos de
suporte físico para suporte eletrônico - [informação
em]; conversão de dados e documentos de suporte
físico para suporte eletrônico - [consultoria em];
conversão de dados e documentos de suporte físico
para suporte eletrônico - [assessoria em]; conversão
de dados e documentos de suporte físico para
suporte eletrônico; fornecimento de mecanismos de
busca para a internet - [informação em];
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fornecimento de mecanismos de busca para a
internet - [consultoria em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a internet - [assessoria
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; mecanismos de busca (fornecimento de - )
para a internet; aluguel de tempo de acesso a banco
de dados; análise e processamento de dados
[serviço de informática] - [informação em]; análise e
processamento de dados [serviço de informática] [consultoria em]; análise e processamento de dados
[serviço de informática] - [assessoria em]; análise e
processamento de dados [serviço de informática];
armazenagem eletrônica de dados; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em tecnologia da informação [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
tecnologia
da
informação;
digitalização - [informação em]; digitalização [consultoria em]; digitalização - [assessoria em];
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros); fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores [se for uma
ferramenta de busca] - [informação em];
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca] - [consultoria em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de busca] [assessoria
em];
planejamento,
confecção,
manutenção e atualização de páginas eletrônicas;
sites de busca [fornecimento de mecanismos de
busca na internet]; tratamento de informação/dados
[serviço de informática];
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.905575024 23/11/2012
003
Tit.OUTLED MÍDIA DIGITAL LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14553360000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIDEOSIGN

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; aluguel de espaço publicitário;
importação-exportação (agências de -); preparação
de colunas publicitárias; publicação de textos
publicitários; publicidade; publicidade de rádio;
publicidade de televisão; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores; serviços de layout para fins
publicitários; assessoria, consultoria e informação
em publicidade e propaganda através de qualquer
meio; publicidade por qualquer meio;
Procurador: UNIF MARCAS E PATENTES LTDA
No.905575032 23/11/2012
003
Tit.ALESSANDRO GARCIA LEITE ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14621855000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALFA SITE BAHRUN !
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CFE(4) 26.11.3,26.11.8-9; 26.11.11; 27.5.1
NCL(10) 35 distribuição de material publicitário;
material publicitário (distribuição de -) - [informação
em]; material publicitário (distribuição de -) [consultoria em]; material publicitário (distribuição de
-) - [assessoria em]; material publicitário (distribuição
de -); propaganda - [informação em]; propaganda [consultoria em]; propaganda - [assessoria em];
propaganda; publicidade por catálogos de vendas [informação em]; publicidade por catálogos de
vendas - [consultoria em]; publicidade por catálogos
de vendas - [assessoria em]; publicidade por
catálogos de vendas; administração de empresa;
comércio (através de qualquer meio) de adesivos
para papelaria ou para uso doméstico; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; publicidade por qualquer meio - [informação
em]; publicidade por qualquer meio - [consultoria
em]; publicidade por qualquer meio - [assessoria
em]; publicidade por qualquer meio;
Procurador: DJAIR THEODORO
No.905575040 23/11/2012
003
Tit.WEIR DO BRASIL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00212562000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROCAST
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de aquecimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
produção de vapor; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de refrigeração; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
secagem; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de ventilação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas distribuidoras
automáticas; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas ferramentas; comércio (através de
qualquer meio) de matérias para calafetar, vedar e
isolar; comércio (através de qualquer meio) de
motores (exceto os motores para veículos
terrestres);
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905575059 23/11/2012
003
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO
PÃO DE AÇÚCAR

CFE(4) 26.2.3; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 42 controle de qualidade; controle de
qualidade do alimento; controle de qualidade na
indústria;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905575067 23/11/2012
003
Tit.JOYCE VIANA GALVÃO PISANESCHI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30942615824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALL ABOUT CAKES

CFE(4) 27.5.9; 29.1.12
NCL(10) 43 bufê (serviço de -); assessoria
consultoria e informação em culinária; assessoria,
consultoria e informação relativa à produção de
alimento; assessoria, consultoria e informação
técnica em serviço de alimentação; cestas de café
da manhã (fornecimento de -) [serviços de
alimentação];
Procurador: LUCIENE BATISTA DE ALMEIDA
No.905575075 23/11/2012
Tit.AFFA QUÍMICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03589748000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VEDA SEMPRE

003

CFE(4) 26.1.4; 26.11.6; 27.5.1
NCL(10) 37 impermeabilização de edificações [informação em]; impermeabilização de edificações [consultoria em]; impermeabilização de edificações [assessoria em]; impermeabilização de edificações;
aplicação de tinta e impermeabilizante - [informação
em]; aplicação de tinta e impermeabilizante [consultoria
em];
aplicação
de
tinta
e
impermeabilizante - [assessoria em]; aplicação de
tinta e impermeabilizante; impermeabilização em
obra civil - [informação em]; impermeabilização em
obra civil - [consultoria em]; impermeabilização em
obra civil - [assessoria em]; impermeabilização em
obra civil;
Procurador: CONTINENTAL MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
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alimentar em barra para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905575083 23/11/2012
003
Tit.SELHE HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS LTDAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14175683000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPOLIMP LIMPEZA E
IMPERMEABILIZAÇÃO

CFE(4) 12.1.9; 27.5.1
NCL(10) 37 lavagem - [informação em]; lavagem [consultoria em]; lavagem - [assessoria em];
lavagem; lavagem a seco; manutenção de mobiliário;
reparos (informação sobre -); seco (lavagem a -);
lavagem a vapor; lavanderia;
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905575091 23/11/2012
003
Tit.WEIR DO BRASIL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00212562000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROCAST
NCL(10) 37 conserto de bomba - [assessoria em];
conserto de bomba; instalação e reparo de
aparelhos elétricos - [informação em]; instalação e
reparo de aparelhos elétricos - [assessoria em];
instalação e reparo de aparelhos elétricos; instalação
e reparo de equipamentos de aquecimento;
instalação e reparo de equipamentos de refrigeração
- [assessoria em]; instalação e reparo de
equipamentos
de
refrigeração;
instalação,
manutenção e reparo de máquinas - [informação
em]; instalação, manutenção e reparo de máquinas [assessoria em]; instalação, manutenção e reparo de
máquinas;
recondicionamento
de
máquinas
desgastadas
ou
parcialmente
destruídas
[informação em]; recondicionamento de máquinas
desgastadas
ou
parcialmente
destruídas
[assessoria em]; recondicionamento de máquinas
desgastadas
ou
parcialmente
destruídas;
recondicionamento de motores desgastados ou
parcialmente
destruídos;
manutenção
de
equipamentos elétricos; reparação de equipamento
de gás [serviço de manutenção e reparo];
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR

No.905575156 23/11/2012
Tit.WAGNER FERREIRA DA SILVA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04582051685
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Phenix

CFE(4) 27.5.1,10
NCL(10) 07 controles hidráulicos para máquinas e
motores; hidráulicas (motores e máquinas -); portas
(sistemas hidráulicos para abertura e fechamento de
-); turbinas hidráulicas; bomba hidráulica; macaco
hidráulico; máquinas hidráulicas de carga; válvula
hidráulica de segurança [parte de máquina]; válvula
para bomba hidráulica;
Procurador: BRAGA E BRAGA ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905575121 23/11/2012
Tit.UNYLASER - INDÚSTRIA METALÚRGICA
LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05897063000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Unymove

003

CFE(4) 26.3.1; 26.3.18; 26.3.23; 26.11.1,10
NCL(10) 35 contabilidade - [consultoria em];
contabilidade; organização e administração de
empresa - [consultoria em]; perícia contábil;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905575164 23/11/2012
003
Tit.PETROENGE PETRÓLEO ENGENHARIA LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03535913000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: F- PROTEC

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 06 aço (construções de -); construções
transportáveis de metal;
Procurador: IVANDRO ROBERTO POLIDORO
No.905575130 23/11/2012
003
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO
PÃO DE AÇÚCAR

No.905575105 23/11/2012
003
Tit.COMUNIDADE EVANGÉLICA IGREJA DA
FAMÍLIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07600623000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: Certific.
Marca: Comunidade Evangélica Igreja da Família
NCL(10) 42 serviços de caráter comunitário,
filantrópico e beneficente.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905575113 23/11/2012
Tit.BS BIKES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10998728000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SMX HIDRÁULICOS

003

003
CFE(4) 26.2.3; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 43 assessoria, consultoria e informação
relativa à produção de alimento;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905575148 23/11/2012
003
Tit.BODY ENERGY PRODUTOS NATURAIS LTDA
ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04221661000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BODY ENERGY
NCL(10) 05 suplementos alimentares minerais;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento ou complemento

CFE(4) 26.4.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
lubrificantes; comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza; comércio (através de qualquer
meio) de material de sutura; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar; comércio (através de
qualquer meio) de produtos abrasivos para limpeza;
Procurador: JHONNY RAMOS OLIVEIRA
No.905575172 23/11/2012
003
Tit.COOP AGROINDL DOS PRODS RURAIS DO
SUDOESTE GOIANO-COMIGO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02077618000266
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RUFUS
NCL(10) 31 algarobilho para consumo animal;
alimento para gado; alimentos para animais;
alimentos para animais de estimação; animais
(alimentos para -); animais confinados (alimento para
-); animais de estimação (alimentos para -); cal para
forragem
animal;
cereais
(subprodutos
do
processamento de -), para consumo animal; ervas
para consumo humano ou animal; farelos (massa de
-) para consumo animal; farinha de linhaça para
consumo animal; farinha de peixe para consumo
animal; forragem animal (cal para -); gado (torta para
-); grãos para consumo animal; linhaça para
consumo animal; milho (torta de -) para gado;
resíduos de destilaria para consumo animal; sal para
gado; torta para gado; torta para gado; açúcar para
animal; alfafa [alimento para animal]; biscoito para
animal de estimação; capim [ração animal]; carne
para animal [alimento para animais]; cereal para
animal; farinha de osso para animal; granulado
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sanitário para animal; ração para animal; suplemento
alimentar para ração de animal; torta [alimento para
animal]; vegetal para animal;
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.905575180 23/11/2012
Tit.S. R. GRANDO & CIA LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12986300000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRIMOR COMUNICAÇÃO VISUAL

CFE(4) 5.7.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: SOMARCA ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10)
40
douração;
encadernação;
fotocomposição (serviços de -); fotogravura [serviço];
galvanização; gravação [entalhe]; impressão;
impressão de estampas; impressão fotográfica;
impressão litográfica; impressão ofsete; laminação;
prateação [revestimento com prata]; serigrafia;
fotolito;
plastificação;
plotagem;
silk-screen
[serigrafia]; tipografia [sistema de imprimir com
fôrmas
em
relevo;
impressão
tipográfica];
zincografia, linotipia e litografia;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905575199 23/11/2012
003
Tit.OLIVEIRA & VIZIOLI LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11516683000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NEUROTAURIN
NCL(10) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial - [informação em]; assessoria em gestão
comercial ou industrial - [consultoria em]; assessoria
em gestão comercial ou industrial - [assessoria em];
assessoria em gestão comercial ou industrial;
comercial ou industrial (assessoria em gestão -);
assessoria, consultoria e informação em auditoria;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de preparações farmacêuticas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações farmacêuticas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias dietéticas para uso
medicinal; farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos] - [informação em]; farmácia [comércio
de produtos farmacêuticos] - [consultoria em];
farmácia [comércio de produtos farmacêuticos] [assessoria em]; farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos]; representação comercial [ompi];
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES

No.905575210 23/11/2012
Tit.UNYLASER - INDÚSTRIA METALÚRGICA
LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05897063000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Unymove

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 elevação (aparelhos para -); máquinas
para içamento; minas (máquinas para exploração de
-); monta-cargas; monta-cargas para caminhões
[elevadores];
monta-cargas
para
vagões
[elevadores];
Procurador: IVANDRO ROBERTO POLIDORO
No.905575229 23/11/2012
003
Tit.DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15042008140842
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.13.25
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905575237 23/11/2012
003
Tit.ALEXANDRE EUGENIO FERNANDES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25087424813
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRIO SÓ PAIXÃO

No.905575245 23/11/2012
003
Tit.PRESS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05150637000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRESSTISSERIE

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 30 alimentos farináceos; bebidas à base de
café; biscoitos; bolos; brioches; café; chá (bebidas à
base de -); confeitos; doces*; massa para bolo;
massas alimentares; pão; pastelaria; waffles;
canapé; empada; salgadinho, exceto croquete; tortas
[doces e salgadas];
Procurador: LEALVI MARCAS E PATENTES
No.905575253 23/11/2012
003
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO
PÃO DE AÇÚCAR

CFE(4) 26.2.3; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 29 alimentos à base de peixe; aves não
vivas; carne; carne de porco; carne em conserva;
carne enlatada; carnes salgadas; filé de peixe; peixe
em conserva; peixe em salmoura; peixe enlatado;
presunto; queijos; ave em conserva; caviar [ova de
peixe]; embutido [frios];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905575261 23/11/2012
003
Tit.DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15042008140842
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.905575202 23/11/2012
003
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LEONEL
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10827840000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LEONEL

CFE(4) 1.15.9; 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
composição musical (serviços de -); espetáculos ao
vivo (apresentação de -); organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
produção de shows; produção de vídeos; produção
musical; agente artístico; literário e cultural [promotor
de evento]; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; grupo musical;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.

CFE(4) 26.13.25
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
águas [bebidas]; bebidas (preparações para fabricar
-); bebidas não alcoólicas à base de fruta; bebidas
não-alcoólicas; cerveja; extratos de fruta não
alcoólicos; frutas, verduras e legumes (sucos de -)
[bebidas]; suco de fruta; xaropes para bebidas;
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bebida em xarope; bebida energética não alcoólica;
xarope para bebida não alcoólica;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905575270 23/11/2012
003
Tit.MARCUS VINICIUS PALLADINO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76215644820
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SisCafe
NCL(10) 09 computador (programas de -), gravados
[programas];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905575288 23/11/2012
Tit.GAYA CONFECÇÕES LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12380433000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Gaya CONFECÇÕES

003

CFE(4) 5.5.20; 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; aventais [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; bolsos para roupas; cachecóis;
calças; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisas; camisetas; combinação [roupa
íntima]; confeccionado (vestuário -); cuecas;
enxovais de bebês; faixas para a cabeça [vestuário];
guarda-pós;
jaquetas;
jardineiras
[vestuário];
leggings [calças]; luvas [vestuário]; macacões;
penhoar; pijamas; polainas; roupa íntima; roupa para
ginástica; roupas de banho; roupas de fantasia;
roupões de banho; saias; saias-calças; sungas;
toucas de banho; trajes; vestuário *; viseiras; babydoll; biquíni; boné; camisola; jaleco; maiô;
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905575296 23/11/2012
Tit.UNYLASER - INDÚSTRIA METALÚRGICA
LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05897063000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Unymove

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 empilhadeiras de garfo; transportadores
aéreos;
Procurador: IVANDRO ROBERTO POLIDORO
No.905575300 23/11/2012
Tit.IESA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE
ALUMINIO LTDA EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03902456000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DOMINUS

003

CFE(4) 25.5.1; 26.3.10
NCL(10) 19 andaimes não metálicos; caibros
[carpintaria]; caibros para telhados; calhas não
metálicas; calhas não metálicas; calhas não
metálicas para construção; coberturas não metálicas
para construção; compensados de madeira;
construção (madeira para -); construções não
metálicas; divisórias não metálicas; escadas não
metálicas; esquadrias para portas, não metálicas;
estacas não metálicas; janelas de batente, não
metálicas; janelas não metálicas; ladrilhos não
metálicos para construção; lajes não metálicas;
lambris [madeira]; lambris não metálicos; madeira
(pavimentos de -); madeira compensada (folhas de ); madeira para compensados; madeira para
construção; madeira serrada; materiais de
construção, não metálicos; materiais de reforço não
metálicos para construção; molduras não metálicas
para construção; molduras para portas, não
metálicas; portais não metálicos; portas não
metálicas *; postes não metálicos; pranchas
[madeira para construção]; revestimentos [materiais
de construção]; revestimentos de madeira;
revestimentos não metálicos para construção;
revestimentos não metálicos para construção;
revestimentos não metálicos para paredes e muros;
revestimentos não metálicos para paredes, para
construção; ripas de telhado; ripas não metálicas;
tábuas; tábuas para passagem, não-metálicas;
telhados não metálicos; telhas não metálicas; tetos
não
metálicos;
venezianas
não
metálicas;
vigamentos não metálicos para construção; vigas de
suporte não metálicas [partes de escadas]; vigas
não metálicas; alizar de janela de madeira;
basculante não metálico; caibro para construção;
carpete de madeira; esquadria não metálica; quadro
de janela e porta; sarrafo de madeira; tábua de
madeira; venezianas não metálicas para exteriores;
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.905575318 23/11/2012
003
Tit.ROSSINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09616278000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BFF - BEST FRIENDS FOREVER
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético;
adesivos
para
enfeitar
unhas;
adstringentes para uso cosmético; água de cheiro;
água de colônia; água de lavanda; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético;
algodão para fins cosméticos (hastes com pontas de
-); algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; âmbar [perfume]; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); anti-séptico bucal, exceto
para uso medicinal; antitranspirante (sabonete -);
antitranspirantes [produtos de toalete]; aromáticos
[óleos essenciais]; banhos (preparações cosméticas
para -); barbear (produtos para -); batons para os
lábios; beleza (máscaras de -); brilho para os lábios;
bronzear (preparações para-) [cosméticos]; cabelos
(preparações para ondular -); cabelos (tinturas para
os -); cabelos postiços (substâncias adesivas para
fixar -); cera para depilação; cílios (produtos
cosméticos para os-); cílios postiços; cílios postiços
(substâncias adesivas para fixar -); clarear (cremes
para -) a pele; colorantes para toalete; cosméticos;
cosméticos (estojos de -); cosméticos para os cílios;
cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
decalques decorativos para uso cosmético;
decapagem (soluções para -); defumação (produtos

para -) [perfumaria]; dental (géis para clareamento -);
dentifrícios; depilatórios (produtos -); descolorantes
(produtos -); desodorante (sabonete -); desodorantes
[perfumaria]; esmalte para as unhas; esmalte para
unhas; extratos de flores [perfumaria]; filtros solares;
flores (extratos de -) [perfumaria]; fragrâncias
(mistura de -); hálito (pulverizadores para perfumar ); hastes com pontas de algodão para fins
cosméticos; jasmim (óleo de -); lápis de
sobrancelhas; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos; leite de amêndoas para uso cosmético;
leites de limpeza para toalete; lenços impregnados
com loções cosméticas; limpeza (leite de -) para
toalete; lixa de papel [lixa de vidro]; loções capilares;
loções cosméticas (lenços impregnados com -);
loções para uso cosmético; loções pós-barba;
maquiagem (pó para -); maquiagem (produtos para ); maquiagem (produtos para remover -); maquiagem
para o rosto; menta para perfumaria; neutralizadores
(produtos -) para permanentes nos cabelos; óleo de
lavanda; óleos para perfumes e essências; óleos
para toalete; óleos para uso cosmético; ondular os
cabelos (preparações para -); pedra de barbear
[adstrigente]; pedra-pomes; perfumaria (produtos de
-); perfumes; perfumes de flores (bases para -); pés
(sabonetes antitranspirantes para os -); petróleo
(geléia de -) para uso cosmético; pó para
maquiagem; pomadas para uso cosmético; postiças
(unhas -); postiços (cílios -); preparações cosméticas
para emagrecimento; preparações de aloe vera para
uso cosmético; preparações de babosa para uso
cosmético; preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal]; preparações para perfumar ambientes;
preparações para proteção solar; produtos
depilatórios; rosa (óleo de -); roupa (sachês para
perfumar -); sabonete antitranspirante para os pés;
sabonete desodorante; sabonete para barbear;
sabonetes; sachês para perfumar roupa; shampoo a
seco; sobrancelhas (cosméticos para as -);
sobrancelhas (lápis de -); talco para toalete; tinturas
cosméticas; tinturas para os cabelos; toalete
(produtos de-); unhas (esmalte para -); unhas
(produtos para o cuidado das -); unhas postiças;
varetas de incenso; xampus; acetona (removedor de
esmalte de unhas); acetona para uso pessoal; água
dentifrícia;
água
depilatória;
água-de-toalete;
algodão para a higiene pessoal; antiperspirante
[desodorante]; caixa para pó de arroz [estojo
cosmético]; cola para unha artificial; composto
fluorado para higiene bucal; condicionador
[cosmético]; creme desengraxante para limpeza de
mãos; creme, pasta e líquido rejuvenescedor,
protetor e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico
e sintético; cristal para banho de uso pessoal; erva
para banho; erva para defumador e incenso; estojo
cosmético; estojo de cosméticos de brinquedo (com
cosméticos reais); odorizadores de uso pessoal;
pastilhas e gomas de mascar para fins cosméticos;
preparação cosmética para redução da gordura
localizada; produto de higiene pessoal à base de
própole; produto desodorizante de ambiente, em
líquido, em pó, em sachê, em spray; produto para
limpeza e hidratação da pele não medicamentoso;
removedor de cosmético;
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.905575326 23/11/2012
Tit.ADRIANA LOTAIF (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22535243873
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PIPÓ
NCL(10) 30 milho para pipoca;
Procurador: THIAGO GROPPO NUNES

003

No.905575334 23/11/2012
003
Tit.DELABIE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8851182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DELABIE
NCL(10) 06 abraçadeiras de metal para cabos ou
tubos; anéis de metal *; barras de metal para
balaustradas; canaletas de metal; canos (junções de
metal para -); canos de metal para água;
encanamento de metal; maçanetas de metal;
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maçanetas de metal para portas; plataformas, préfabricadas, de metal; pranchas de metal [folhas];
trilhos de metal; tubos de metal; válvulas de metal
[exceto peças de máquinas]; junta metálica;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905575342 23/11/2012
003
Tit.DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15042008140842
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.13.25
NCL(10) 35 compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas];
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações farmacêuticas; comércio
(através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905575350 23/11/2012
003
Tit.ROSSINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09616278000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BFF - BEST FRIENDS FOREVER
NCL(10) 09 antiofuscantes (viseiras -); armações de
óculos; binóculos; cordões para celular; cordões
para óculos [pincenê]; correntes para óculos;
esportes (óculos para -); estojos de óculos; estojos
para óculos; kits hands-free para telefones; lentes
corretivas [óptica]; lentes de aumento; lentes de
contato; lentes de contato (estojos para -); lentes
ópticas; oculista (artigos de -); óculos; óculos de sol;
óculos para esportes; ópticas (lentes -); telefones
(kits hands free para -); viseiras antiofuscantes; caixa
[estojo] para guardar lentes; caixa [estojo] para
telefone celular; molduras plásticas (frente
removível) para celulares e calculadoras; óculo para
guiar moto e ciclo; viseira de proteção;
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.905575369 23/11/2012
003
Tit.CENTRO INTEGRADO PARA FORMACAO DE
EXECUTIVOS - CIFE (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08241911000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UF UNIFACEX

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 academias [educação]; educação
(informações sobre -) [instrução]; educação (serviços
de -); educação física; educação religiosa; ensino
(serviços de -); informações sobre educação
[instrução]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução]; assessoria, consultoria e
informação em educação física; assessoria,
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consultoria e informação ensino; clube de livro e
disco [lazer ou educação]; curso de idioma; curso
técnico de formação; cursos livres [ensino]; história
[ensino de -]; serviços de educação, prestados a
título de assistência social; universidade [serviço de
educação];
Procurador: LUIZ RODRIGUES SILVA
No.905575377 23/11/2012
003
Tit.ASSOCIACAO COMUNITARIA E DO MEIO
AMBIENTE DA ALDEIA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25578469000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMA ALDEIA

CFE(4) 5.1.3; 6.1.2; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 45 representação jurídica de associados,
grupos civis organizados ou da sociedade civil para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
representação diante da administração pública ou de
entidades privadas.; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, orientação e assistência
jurídica aos seus associados; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, representação e defesa
dos interesses das organizações associativas,
patronais e empresariais diante da administração
pública ou de entidades privadas e em negociações
trabalhistas;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905575385 23/11/2012
003
Tit.ROSSINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09616278000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BFF - BEST FRIENDS FOREVER
NCL(10) 14 abotoaduras; adereços [jóias e
bijuterias]; alfinetes de adereço; alfinetes de
gravatas; alfinetes de metal precioso; âmbar amarelo
(jóias e bijuterias de -); amuletos [jóias e bijuterias];
âncoras [relojoaria]; anéis [jóias e bijuterias];
berloques [jóias e bijuterias]; bijuteria / joalheria
(artigos de -); brincos; broches [jóias e bijuterias];
caixas de metal precioso; caixas de relógios de
pulso; caixas para jóias; calçados (ornamentos para
-) de metal precioso; chapéus (ornamentos de) [de
metal precioso]; chaveiros de bijuteria; cloisonné
[jóias e bijuterias]; colares [jóias e bijuterias];
correntes [jóias e bijuterias]; correntes de relógios;
cronógrafos [relógios]; emblemas de metal precioso;
fios de metal precioso [jóias e bijuterias]; imitações
de pedras preciosas; joalheria / bijuteria (artigos de ); jóias (caixas para -); jóias e bijuterias de âmbar
amarelo; marfim (adereços de -) [jóias e bijuterias];
medalhas; medalhões [jóias e bijuterias]; metais
preciosos não trabalhados ou semitrabalhados;
metal precioso (fios de -) [jóias e bijuterias]; moedas;
ornamentos de chapéus [de metal precioso];
ornamentos para calçados [de metal precioso];
pedras preciosas; pedras preciosas (imitações de -);
pedras semipreciosas; penduricalhos [jóias e
bijuterias]; pérolas [jóias e bijuterias]; pérolas de
ambroide [âmbar prensado]; prendedores de
gravatas; pulseiras [jóias e bijuterias]; pulseiras de
relógio; relógios de pulso; relógios despertadores;
relógios elétricos; argola de uso pessoal [bijuteria];
balangandã [ornamento ou amuleto, ordinariamente
de metal, em forma de figa, medalha, pendente de

broche, argola ou pulseira]; botton/broche; bracelete
de qualquer material [jóia/bijuteria]; camafeu
(broche); chaveiros para uso pessoal [exceto tipo
carteira]; corda de relógio [mola]; tarraxa para brinco;
tiara; tornozeleira (jóia/bijuteria); turmalina [pedra
preciosa]; turquesa [pedra preciosa];
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.905575393 23/11/2012
003
Tit.RODEX CORRETORA DE SEGUROS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16978525000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RODEX
NCL(10) 36 administração de imóveis; avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis]; consultoria em
seguros - [informação em]; consultoria em seguros [consultoria em]; consultoria em seguros [assessoria em]; consultoria em seguros; financeira
(avaliação -) [seguros, bancos, imóveis]; informações
sobre seguros - [informação em]; informações sobre
seguros - [consultoria em]; informações sobre
seguros - [assessoria em]; informações sobre
seguros; seguro contra acidentes - [informação em];
seguro contra acidentes - [consultoria em]; seguro
contra acidentes - [assessoria em]; seguro contra
acidentes; seguros - [informação em]; seguros [consultoria em]; seguros - [assessoria em]; seguros;
seguros (consultoria em -) - [informação em];
seguros (consultoria em -) - [consultoria em];
seguros (consultoria em -) - [assessoria em]; seguros
(consultoria em -); seguros (corretagem de -);
seguros (informações sobre -) - [informação em];
seguros (informações sobre -) - [consultoria em];
seguros (informações sobre -) - [assessoria em];
seguros (informações sobre -); seguros contra
incêndio - [informação em]; seguros contra incêndio [consultoria em]; seguros contra incêndio [assessoria em]; seguros contra incêndio; seguros
de saúde - [informação em]; seguros de saúde [consultoria em]; seguros de saúde - [assessoria
em]; seguros de
saúde; seguros de vida [informação em]; seguros de vida - [consultoria em];
seguros de vida - [assessoria em]; seguros de vida;
seguros marítimos; administração de consórcio;
administração de seguro - [informação em];
administração de seguro - [consultoria em];
administração de seguro - [assessoria em];
administração de seguro; administração de segurosaúde - [informação em]; administração de segurosaúde - [consultoria em]; administração de segurosaúde - [assessoria em]; administração de segurosaúde; assessoria consultoria e informação técnica
em seguro; assessoria, consultoria e informação em
seguros - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em seguros - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em seguros [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em seguros; assessoria, consultoria e
informações sobre seguros [serviços financeiros] [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre seguros [serviços financeiros] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre seguros [serviços financeiros] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre seguros [serviços financeiros];
cobertura de seguro médico para viajante [segurosaúde] - [informação em]; cobertura de seguro
médico para viajante [seguro-saúde] - [consultoria
em]; cobertura de seguro médico para viajante
[seguro-saúde] - [assessoria em]; cobertura de
seguro médico para viajante [seguro-saúde];
comercialização de seguro saúde - [informação em];
comercialização de seguro saúde - [consultoria em];
comercialização de seguro saúde - [assessoria em];
comercialização de seguro saúde; seguro contra
acidente - [informação em]; seguro contra acidente [consultoria em]; seguro contra acidente [assessoria em]; seguro contra acidente;
Procurador: SOMARCA ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905575407 23/11/2012
Tit.DELABIE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8851182

003
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DELABIE
NCL(10) 07 máquinas automáticas de venda;
reguladores de água de alimentação;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905575415 23/11/2012
003
Tit.ROSSINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09616278000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BFF - BEST FRIENDS FOREVER
NCL(10) 16 adesivas (substâncias -) [colas] para
papelaria ou uso doméstico; álbuns; almanaques;
anotações (blocos para -); arquivo (móveis de -)
[material de escritório] arquivo; arquivos [material de
escritório]; babadores de papel; blocos [papelaria];
blocos de notas [cadernos]; blocos para anotações;
blocos para desenho; bordados [modelos];
borrachas para apagar; brasões [sinetes]; brochuras;
caixas de papelão ou papel; caixas para canetas;
caixas para chapéus (papelão para -); calendários;
canetas; canetas [material de escritório]; canetas
para desenho; canetas-tinteiro; capas [papelaria];
cartas, cartões, etc *; cartazes [pôsteres]; catálogos;
clipes de papel; clipes para papel; cola para
papelaria ou para uso doméstico; colas para
escritório ou uso doméstico; decalcomania;
decalques; descanso para copos de cerveja;
descansos de papel para copos ou garrafas;
desenhar (artigos para -); desenhar (instrumentos
para -); desenho (esquadros para -); desenho (régua
t para -); desenhos impressos; elásticos para
escritório;
encadernação
(artigos
para
-);
encadernações; envelopes [papelaria]; escrever
(artigos para -); escritório (materiais de -), exceto
móveis; esquadros para desenho; estojos de tintas
[material escolar]; estojos para artigos de escrever
[material de escritório]; estojos para canetas; estojos
para desenho; estojos para escrever; estojos para
moldes; etiquetas adesivas [papelaria]; etiquetas
para fichas; etiquetas, exceto de tecido; fichários
para papéis soltos; fichas [papelaria]; filme plástico
para embrulhar; fita adesiva (porta -) [material de
escritório]; fitas adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; fitas auto-adesivas [para papelaria ou
uso doméstico]; fitas corretivas [artigos de escritório];
folhas de papel [papelaria]; folhetos; formulários
[impressos]; fotografias (suportes para -); fotografias
[impressos]; furadores [material de escritório]; giz
(porta -); giz para escrever; giz para marcar; globos
terrestres; gráficas (reproduções -); grampeadores
[material de escritório]; grampos para papel;
gravuras; guardanapos de papel; imagens
[representações gráficas]; impressão (conjuntos
portáteis para -) [material de escritório]; impressas
(publicações -); impresso (material -); impressoras
de computador (fitas de tinta para -); jogo americano
de papel para mesa; jornais; laços de papel; lápis;
lapiseiras; lenços de papel; lenços de papel para
retirar maquiagem; letras e números [caracteres de
tipografia]; letreiros de papel ou cartão; livros; lousas
para escrever; manuais [impressos]; mapas
geográficos; marcadores de livros; marcadores de
texto [artigos de papelaria]; marcar (giz para -);
massa para modelar, exceto para uso odontológico;
material didático [exceto aparelhos]; material escolar
[papelaria]; moldes para argila de modelagem
[material para artistas]; nanquim (tinta -); panfletos;
papéis soltos (fichários para -); papel *; papel para
cópias [papelaria]; papel para embalagem; papel
para embrulho; papel toalha; papelão (artigos de -);
papelão *; papelão de pasta [polpa] de madeira;
papelaria (artigos de -); passaporte (porta -); pastas
[papelaria]; pastas de arquivo; pastas para
documentos [artigos de papelaria]; pastas para
papéis; periódicos; pincéis [brochas]; pincéis para
escrever; pincéis para pintores; ponta de pena de
escrever de ouro; porta fita adesiva [material de
escritório]; porta-canetas; porta-talão de cheques;
pranchetas; prendedores para dinheiro; prospectos;
publicações impressas; reproduções gráficas;
revistas [periódicos]; sinalizadores de papel ou
papelão; suportes para canetas e lápis; telas para
pintura; terrestres (globos -); tintas *; tinteiros;
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toalhas de mesa e guardanapos, de papel; toalhas
de papel para mesa; toalhas de rosto, de papel;
transparências [papelaria]; adesivo [material de
escritório]; adesivo para álbum de figurinha; agenda;
apontador para lápis de maquiagem; boletim
informativo; bonecos para fins didáticos [material
didático]; caderneta de nota; caderno de caligrafia;
caderno escolar; caneta com multi-uso [p.e. canetarelógio, caneta-lanterna]; carga para caneta;
classificador [artigo de escritório]; cortador [material
de escritório]; cortina de papel; diário; dicionário;
embalagens de papel ou plástico; fitas de tinta para
impressoras; grafite [lápis para desenho]; grafite
[mina para lapiseira]; grampeador [material de
escritório]; kits educacionais, compreendendo livros
e cassetes de áudio, embalados como uma unidade;
kits educacionais, compreendendo livros e cds ou
dvds, embalados como uma unidade; kits
educacionais, compreendendo livros e mídia
magnética, embalados como uma unidade; portalápis; tinta para artista; tinta para escrever [para
tinteiros]; trincha [material de pintura];
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.905575423 23/11/2012
003
Tit.PRESS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05150637000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRESSTISSERIE

transformadores [eletricidade]; válvulas de solenóide
[interruptor eletromagnético]; aparelho e unidade de
controle eletrônico para processamento, avaliação e
medição de sinal gerado por sensor;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905575458 23/11/2012
003
Tit.ROSSINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09616278000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BFF - BEST FRIENDS FOREVER
NCL(10) 25 armações de chapéus; aventais
[vestuário]; babadouros, exceto de papel; bandanas;
bonés; botas *; botinas; calçados *; calçados em
geral *; chapéus [chapelaria]; chapéus de papel
[vestuário]; chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas];
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; confeccionado (vestuário -);
faixas para a cabeça [vestuário]; galochas; gorros;
lenços de pescoço; lingerie (fr.); luvas [vestuário];
meias; polainas; presilhas para calças; presilhas
para polainas; robe; roupa de baixo; roupa íntima;
roupa para ginástica; roupas de banho; roupas de
couro; roupas de imitação couro; roupões de banho;
sandálias; sapatos de praia; toucas de banho; trajes
de banho; vestuário *; vestuário de papel; viseiras;
xales; avental descartável de uso não profissional;
babador não descartável; bandagem elástica
[vestuário]; calçado esportivo; chinelo [vestuário
comum]; cinta [vestuário comum]; coturno; echarpe;
lenço de lapela [parte anterior e superior de um
casaco voltada para fora]; roupa íntima descartável;
tira (faixa) para a cabeça;
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.905575466 23/11/2012
Tit.EPIUS - ESCOLA PREPARATÓRIAS DE
DIREITO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10321747000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ebb empresa brasileira de borracha

003

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: LEALVI MARCAS E PATENTES
No.905575431 23/11/2012
003
Tit.ROSSINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09616278000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BFF - BEST FRIENDS FOREVER
NCL(10) 18 bolsas; bolsas de malhas; bolsas de
mão; bolsas de viagem; bolsas para carregar bebês
[slings]; bolsas para equipamentos esportivos*; bolso
(carteiras de -); caixas de couro para chapéus;
carteiras de bolso; estojos de cosméticos
[nécessaire];
guarda-chuvas;
guarda-sóis
[sombrinhas]; malas de roupas para viagem; malas
de viagem; maletas para documentos; mochilas;
mochilas escolares; pastas [malas]; pastas
escolares; porta-cartão; porta-chaves; praia (bolsas
de -); sacolas de compras; sacolas de compras com
rodas; sacolas escolares; valises; viagem (conjuntos
de -) [artigos de couro]; bolsa do vestuário comum;
carteira para moeda; chapeleira [para transporte de
chapéu]; estojo para cosméticos [nécessaire vazia,
somente a bolsa]; frasqueira [mala ou bolsa]; pasta
de viagem; porta nota; porta-cartão [carteiras]; portacheques [carteiras]; porta-moedas [carteiras];
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.905575440 23/11/2012
003
Tit.DELABIE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8851182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DELABIE
NCL(10) 09 contadores [medidores]; cronógrafos
[instrumento para medição de tempo]; detectores;
moedas (mecanismos para aparelhos acionados por
-); tempo (aparelho para registro de -);

CFE(4) 27.5.1; 27.5.9,22
NCL(10) 17 amortecedores (batentes -), de
borracha;
anéis
de
borracha;
anéis
de
estanqueidade; anéis de vedação; arruelas de
borracha
ou
fibra
vulcanizada;
batentes
amortecedores, de borracha; batentes de borracha;
borracha (mangas de -) para proteção de partes de
máquinas; borracha (soluções de-); borracha líquida;
borracha
sintética;
borracha,
bruta
ou
semitrabalhada; cabos (isolantes para -); cabos de
eletricidade (isolantes para -); canos (camisas não
metálicas para -); canos (conexões não metálicas
para -); canos (juntas de vedação para -); cordas de
borracha; fios de borracha, exceto para uso em
têxteis; juntas de vedação; mangas de borracha para
proteção de partes de máquinas; mangueiras de
conexão para radiadores de veículos; rolhas de
borracha; vedação (anéis de -); vedação (juntas de ); anel ou aro de borracha para vedação; argola de
borracha para vedação; aro de borracha para
vedação; borracha [liga, folha, tira, laminado, pó];
borracha em estado natural [bruto]; braçadeira de
borracha para cano; elo de borracha; embalagens de
borracha; espuma de borracha; espuma de polímero
para isolar; fita de borracha; molde/forma em
borracha de silicone;
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.905575474 23/11/2012
003
Tit.ROSSINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09616278000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BFF - BEST FRIENDS FOREVER
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
demonstração de produtos; administração de cartão
de desconto; agenciamento de mercadoria
[intermediação]; assessoria, consultoria e informação
ao consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia; atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço
de orientação ao consumidor]; cartão de afinidade
que oferece descontos aos afiliados; cartão de
vantagem (emissão e distribuição de cartões de
benefícios que dão ao respectivo titular acesso a
vantagens no preço de determinados produtos);
comércio (através de qualquer meio) de adesivos
para papelaria ou para uso doméstico; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de chapelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de material de escritório; comércio
(através de qualquer meio) de óleos essenciais;
comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
produtos confeccionados de metais preciosos ou
folheados; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de rendas e bordados; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; franchising
(venda e licenciamento de -), tratando-se de
administração de negócios em franchising;
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne; programas de cartão de pontuação (tipo
programa de milhagem/fidelidade); serviços de
programas de fidelidade (clube, cartão, talão);
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.905575482 23/11/2012
003
Tit.DELABIE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8851182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DELABIE
NCL(10) 11 acessórios de regulagem e segurança
para aparelhos de água; acessórios para banhos;
água (instalações de aquecimento de -); aparelhos
de descarga sanitária; aquecedores de água;
aquecedores para banho; assentos de sanitários
[banheiros];
bacias
[lavatórios];
banheiros
(instalações de -); banho (aquecedores para -);
banhos (acessórios para -); bidês [aparelho
sanitário]; boxes para chuveiros; caixas de descarga
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[sanitários];
câmaras
estéreis
[instalações
sanitárias]; canos [peças de instalações sanitárias];
canos de água para instalações sanitárias;
chuveiros; descargas sanitárias (instalações de -);
distribuidores de desinfetantes para toaletes;
filtragem de água (aparelhos para -); iluminação
(aparelhos e instalações de -); lavatório [partes de
instalações sanitárias]; pia [partes de instalações
sanitárias]; purificação de água (instalações para -);
quebra-jato [para de torneiras]; sanitários (aparelhos
e instalações -); torneiras *; torneiras misturadoras
para canos de água; válvulas reguladoras de nível
em reservatórios; vapor (instalações geradoras de -);
vasos sanitários; aparelho, sistema e instalação para
tratamento de água servida; aquecedores,
autoclaves, evaporadores e aparelhos para
purificação da água para utilização doméstica ou
comercial; controle de válvula hidráulica; mictório;
registro d'água para instalações sanitárias;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905575490 23/11/2012
Tit.LISTER MEDICINA E SEGURANÇA DO
TRABALHO LTDA. - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07991024000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LISTER

003

CFE(4) 3.7.17; 3.11.3; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 45 inspeção de fábricas para fins de
segurança; adequação de ambiente à norma
relacionada à insalubridade [implementação de
norma e procedimento relativo à segurança do
trabalho] - [informação em]; adequação de ambiente
à norma relacionada à insalubridade [implementação
de norma e procedimento relativo à segurança do
trabalho] - [consultoria em]; adequação de ambiente
à norma relacionada à insalubridade [implementação
de norma e procedimento relativo à segurança do
trabalho] - [assessoria em]; adequação de ambiente
à norma relacionada à insalubridade [implementação
de norma e procedimento relativo à segurança do
trabalho]; assessoria, consultoria e informações
sobre segurança no trabalho; consultoria em
segurança do trabalho;
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905575504 23/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS DO
SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS SO ESROCHATIVA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08906191000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROCHATIVA Responsabilidade Social

CFE(4) 27.1.25
NCL(10) 41 serviços de lazer e entretenimento,
prestados a título de assistência social;

Procurador: O PRÓPRIO.
No.905575512 23/11/2012
Tit.MARCELLO DURAN COMINATO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15404972831
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: I'M IN

003

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis;
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905575520 23/11/2012
003
Tit.ANTONIO CARLOS TORTORELLA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12900005000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEGA PAPER PAPELARIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de materiais impressos; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório;
comércio (através de qualquer meio) de material de
instrução e de ensino; comércio (através de qualquer
meio) de matérias plásticas para embalagem;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
sacos e sacolas;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905575539 23/11/2012
003
Tit.PRESS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05150637000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRESSTISSERIE
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CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
cafeterias; lanchonetes; restaurantes;
Procurador: LEALVI MARCAS E PATENTES
No.905575547 23/11/2012
003
Tit.NORTE PAPEIS LTDA EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13237533000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SANTCLEAR
NCL(10) 03 lenços impregnados com loções
cosméticas; loções cosméticas (lenços impregnados
com -); papel impregnado de substância para higiene
pessoal;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905575555 23/11/2012
Tit.KAFER & SCHU LTDA - EPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16953462000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KG Transformações Veiculares

[vestuário]; blazers [vestuário]; capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; chapéus de papel [vestuário];
ciclistas (vestuário para -); cintos [vestuário]; cintos
porta-moedas [vestuário]; colarinhos [vestuário];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
forros confeccionados [parte de vestuário];
gabardines [vestuário]; jardineiras [vestuário]; jérseis
[vestuário]; luvas [vestuário]; malhas [vestuário];
orelheiras [vestuário]; papel (chapéus de -)
[vestuário]; peles [vestuário]; porta-moedas (cintos -)
[vestuário]; sobretudos [vestuário]; vestuário *;
vestuário de papel; véus [vestuário]; bandagem
elástica [vestuário]; chinelo [vestuário comum]; cinta
[vestuário comum]; quimono [vestuário];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905575580 23/11/2012
Tit.M. J. MONTEIRO - AUTOMOTORES ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14076747000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EQUIPADORA PISADÃO

003

003

CFE(4) 16.1.6; 22.1.25; 27.1.1
NCL(10) 37 veículo (limpeza de -); veículos
(manutenção
de
-);
aperfeiçoamento
de
equipamento automotivo; instalação de aparelho de
som para veículo; instalação e reparação de alarme
para veículo;
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 12 cabines-dormitório para veículos; capôs
de automóvel; carrocerias; carrocerias de automóvel;
furgões [veículos]; capota para veículo;
Procurador: CLAIR ANTONIO LEUSIN
No.905575563 23/11/2012
Tit.ADRIANA LOTAIF (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22535243873
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PIPÓ PIPOCA GOURMET

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Servos da Misericórdia

CFE(4) 2.1.3; 3.7.11; 26.1.1; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 45 serviços de organização de encontros
com finalidade de auto-ajuda, prestados a título de
assistência social; serviços de organização de
encontros com finalidade de integração social,
prestados a título de assistência social; serviços de
orientação espiritual e filosófica, prestados a título de
assistência social; serviços de promoção de
relacionamento interpessoal, prestados a título de
assistência social;
Procurador: EVELIZE APARECIDA DVULATK
CORRÊA
No.905575628 23/11/2012
003
Tit.NORTE PAPEIS LTDA EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13237533000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CASTOR
NCL(10) 03 lenços impregnados com loções
cosméticas; loções cosméticas (lenços impregnados
com -); papel impregnado de substância para higiene
pessoal;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905575636 23/11/2012
003
Tit.GIULIANO MACEDO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60431707000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SALVE HAIR TRATAMENTO UNIVERSAL

No.905575598 23/11/2012
003
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO
PÃO DE AÇÚCAR

003

CFE(4) 26.2.3; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 31 frutas, verduras e legumes frescos;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 28.19
NCL(10) 30 milho para pipoca;
Procurador: THIAGO GROPPO NUNES
No.905575571 23/11/2012
003
Tit.ALEX FERNANDES DA COSTA NUNES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05571390743
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: APES
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário];
automobilistas
(vestuário
para
-);
aventais

No.905575601 23/11/2012
003
Tit.TEREX SOUTH DAKOTA, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8851387
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TAKING YOU HIGHER
NCL(10) 35 promoção de vendas [para terceiros];
Prior.:85/634,351
24/05/2012 US
Procurador: KARINA HAIDAR MÜLLLER
No.905575610 23/11/2012
003
Tit.ASSOCIACAO SERVOS DA MISERICORDIA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80511280000131

CFE(4) 2.9.25; 27.5.1
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; cabelos (preparações para ondular -);
cabelos (tinturas para os -); cabelos postiços
(substâncias adesivas para fixar -); cosméticos;
cosméticos (estojos de -); cosméticos (estojos de);
cosméticos para os cílios; cremes cosméticos; laquê
para cabelos; loções capilares; loções para uso
cosmético;
maquiagem
(produtos
para
-);
maquiagem (produtos para remover -); maquiagem
para o rosto; neutralizadores (produtos -) para
permanentes nos cabelos; óleos para perfumes e
essências; óleos para uso cosmético; ondular os
cabelos (preparações para -); perfumaria (produtos
de -); perfumes; perfumes de flores (bases para -);
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); pó para maquiagem; pomadas para uso
cosmético; preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal]; sobrancelhas (cosméticos para as -);
tinturas para os cabelos; xampus; condicionador
[cosmético]; estojo cosmético; removedor de
cosmético;
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Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905575652 23/11/2012
003
Tit.ARNALDO RAIMUNDO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15274537000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: . . . FICÇÃO
NCL(10) 03 abrasiva (tela -) [tecido]; abrasivo (papel
-); abrasivos *; adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético;
adesivos
para
enfeitar
unhas;
adstringentes para uso cosmético; afiar (produtos
para -); agentes de secagem para máquinas de lavar
pratos; água de cheiro; água de colônia; água de
colônia; água de javel [água sanitária] [hipoclorito de
potássio]; água de lavanda; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético; água
sanitária [água de javel] [hipoclorito de potássio];
álcali volátil [amoníaco] [detergente]; alfaiates (cera
para -); algodão para fins cosméticos (hastes com
pontas de -); algodão para uso cosmético; alisar
(produtos para -) [engomar]; almíscar [perfumaria];
alvejantes (produtos -) [lavagem]; amaciantes de
tecidos [lavanderia]; amaciar (pedras para -); âmbar
[perfume]; amêndoas (óleo de -); amêndoas
(sabonete de -); amoníaco [álcali volátil] [detergente];
anil para lavanderia; animais de estimação (xampus
para -); anti-derrapante (cera -) para pisos; antiderrapantes (líquidos -) para pisos; antiestáticos
(produtos -) para uso doméstico; antiferrugem
(produtos -); anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal;
antitranspirante
(sabonete
-);
antitranspirante (sabonete -); antitranspirantes
[produtos de toalete]; ar comprimido em lata para
fins de limpeza; aromáticos [óleos essenciais];
assoalhos (cera para -); avivar cores (produtos
químicos de uso doméstico para -) [lavanderia];
badiana (essência de -) [anis estrelado]; bálsamo,
exceto para uso medicinal; banhos (preparações
cosméticas para -); barba (tinturas para -); barbear
(produtos para -); batons para os lábios; bebidas
(flavorizantes para -) [óleos essenciais]; bebidas
(flavorizantes para -) [óleos essenciais]; beleza
(máscaras de -); beleza (máscaras de -); bergamota
(óleo de -); bigode (cera para -); bigode (cera para -);
bolos (flavorizantes para -) [óleos essenciais]; botas
(creme para engraxar -); botas (creme para polir -);
branquear (sais para -); branquear (soda para -)
[soda cáustica]; brilhar (produtos para fazer -) [polir];
brilho (produtos para dar -) [lavanderia]; brilho para
os
lábios;
bronzear
(preparações
para-)
[cosméticos]; cabelos (preparações para ondular -);
cabelos (tinturas para os -); cabelos postiços
(substâncias adesivas para fixar -); canos de esgoto
(produtos para a limpeza de -); carbonetos metálicos
[abrasivos]; casca de quilaia para lavagem; cedro
(óleos essenciais de -); cera anti-derrapante para
pisos; cera para alfaiates; cera para assoalho; cera
para assoalhos; cera para assoalhos (removedores
de -) [produtos para decapagem]; cera para
assoalhos e móveis; cera para bigode; cera para
couro; cera para depilação; cera para lavanderia;
cera para polir; cera para sapateiros; cera para
sapateiros; cílios (produtos cosméticos para os-);
cílios postiços; cílios postiços (substâncias adesivas
para fixar -); cinza vulcânica para limpeza;
clareamento de couro (produtos para -); clarear
(cremes para -) a pele; colorantes para toalete;
conservantes para couro [polir]; corantes para
lavanderia; corantes para lavanderia; coríndon
[abrasivo]; cosméticos; cosméticos (estojos de -);
cosméticos (estojos de); cosméticos para animais;
cosméticos para os cílios; couro (conservantes para
-) [produtos para polir]; couro (cremes para -); couro
(produtos para clarear -); cremes cosméticos;
cremes para clarear pele; cremes para couro;
cremes para polir; cristais de soda para a limpeza;
decalques decorativos para uso cosmético;
decapagem (soluções para -); defumação (produtos
para -) [perfumaria]; dental (géis para clareamento -);
dentifrícios; depilatórios (produtos -); descolorantes
(produtos
-);
descolorantes
(produtos
-);
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desengordurar (produtos para -), exceto os utilizados
durante o processo de fabricação; desentupir
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(produtos para -) canos de esgoto; desinfetante
(sabão -); desodorante (sabonete -); desodorantes
[perfumaria]; desodorizante para animais de
estimação; detergentes exceto os utilizados durante
processo de fabricação e para uso médico;
diamantina [abrasivo]; emagrecimento (preparações
cosméticas para -); enxaguar a roupa (produtos para
-) [lavanderia]; esmalte para as unhas; esmalte para
unhas; esmeril; esmeril (papel de -); esmeril (tela de
-); essenciais (óleos -); essências etéreas; etéreas
(essências -); extratos de flores [perfumaria]; filtros
solares;
flavorizantes
para
bebidas
[óleos
essenciais]; flavorizantes para bolos [óleos
essenciais]; flores (extratos de -) [perfumaria]; folhas
das plantas (produtos para dar brilho às -);
fragrâncias (mistura de -); gaulteria (óleo de -)
[perfumaria]; géis de massagem, exceto para uso
medicinal; géis para clareamento dental; geléia de
petróleo para uso cosmético; geraniol; giz (branco de
-); giz para limpeza; goma de amido [lavanderia];
goma de amido para brilho [lavanderia]; gorduras
para uso cosmético; hálito (pulverizadores para
perfumar -); hastes com pontas de algodão para fins
cosméticos; incenso; incenso (varetas de - ); ionona
[perfumaria]; jasmim (óleo de -); lacas (produtos para
remover -); lápis de sobrancelhas; lápis para uso
cosmético; laquê para cabelos; lavagem a seco
(produtos para -); lavanderia (anil para -); lavanderia
(cera para -); lavanderia (goma de amido para -);
lavanderia (produtos para -); lavanderia (produtos
para -); leite de amêndoas para uso cosmético; leites
de limpeza para toalete; lenços impregnados com
loções cosméticas; limão (óleos essenciais de -);
limpeza (giz para -); limpeza (leite de -) para toalete;
limpeza de canos de esgoto (produtos para -);
limpeza de pára-brisa (líquidos para -); limpeza de
próteses dentárias (produtos para -); líquidos antiderrapantes para pisos; lixa de papel [lixa de vidro];
lixívia de soda; loções capilares; loções cosméticas
(lenços impregnados com -); loções para uso
cosmético; loções pós-barba; madeira aromática;
maquiagem (pó para -); maquiagem (produtos para ); maquiagem (produtos para remover -); maquiagem
para o rosto; menta (essência de -) [óleo essencial];
menta para perfumaria; navalha (pastas para afiar -);
neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; óleo de lavanda; óleo de terebintina para
desengordurar; óleos essenciais; óleos essenciais
de limão; óleos para limpeza; óleos para perfumes e
essências; óleos para toalete; óleos para uso
cosmético; ondular os cabelos (preparações para -);
panos impregnados com detergente para limpeza;
papel de parede (produtos para limpeza de -); papel
de vidro [lixa de vidro]; papel para polir; pára-brisa
(líquidos para limpeza de -); pastas para afiar
navalha; pedra de barbear [adstrigente]; pedrapomes;
pedras
de
alúmen
[pedras-ume]
[adstrigente]; pedras de polir; pele (cremes para
clarear a -); pele (produtos cosméticos para cuidados
da -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
perfumes de flores (bases para -); permanentes nos
cabelos (produtos neutralizadores para -); pés
(sabonetes antitranspirantes para os -); petróleo
(geléia de -) para uso cosmético; piperonal
[heliotropina]; pisos (cera anti-derrapante para -);
pisos (líquidos anti-derrapantes para -); plantas
(produtos para dar brilho às folhas das -); pó para
maquiagem; polimento de próteses dentárias
(produtos para -); polir (cera para -); polir (produtos
para -); polir (vermelho para -) [jóias]; polir jóias
(vermelho para -); pomadas para uso cosmético;
postiças (unhas -); postiços (cílios -); preparações
cosméticas para emagrecimento; preparações de
aloe vera para uso cosmético; preparações de
babosa para uso cosmético; preparações de banho
para higiene íntima ou para uso desodorante
[produtos de higiene pessoal]; preparações para
perfumar ambientes; preparações para proteção
solar; produtos depilatórios; produtos para afiar;
produtos para alvejar roupa; produtos para dar brilho
[lavanderia]; produtos para dar brilho às folhas das
plantas; produtos para enxaguar a roupa
[lavanderia]; produtos para limpeza; produtos para
polimento; produtos para remover a pintura; produtos
químicos de uso doméstico para avivar cores
[lavanderia]; próteses dentárias (preparações para

limpeza de -); próteses dentárias (produtos para
polimento de -); pulverizadores para perfumar hálito;
quilaia (casca de -) para lavagem; químicos
(produtos -) de uso doméstico para avivar cores
[lavanderia]; removedores de cera para assoalhos
[produtos para decapagem]; rosa (óleo de -); roupa
(sachês para perfumar -); sabão desinfetante;
sabões; sabões de avivamento de cores [têxtil];
sabonete antitranspirante para os pés; sabonete
desodorante; sabonete medicinal; sabonete para
barbear; sabonetes; sabonetes; sachês para
perfumar roupa; safrol; sais de banho, exceto para
uso medicinal; sapateiros (cera para -); sapato
(creme para -); sapato (graxa para -); sapato (polidor
para -); shampoo a seco; silício (carboneto de -)
[abrasivo]; sobrancelhas (cosméticos para as -);
sobrancelhas (lápis de -); soda para branquear [soda
cáustica]; talco para toalete; tártaro (produto para a
remoção do -) para uso doméstico; tecido de vidro
[abrasivo]; tecidos (amaciantes de -) [lavanderia];
tela
[tecido]
abrasiva;
terebintina
para
desengordurar; terpenos [óleos essenciais]; tinturas
cosméticas; tinturas para os cabelos; tira-manchas;
tiras refrescantes para o hálito; toalete (produtos de); trípole (pedra -) para polimento; unhas (esmalte
para -); unhas (produtos para o cuidado das -);
unhas postiças; varetas de incenso; vermelho para
polir jóias; vernizes (produtos para remover -); volátil
(álcali -) [amôníaco] [detergente]; vulcânica (cinza -)
para limpeza; xampus; xampus para animais de
estimação; abrasivo [tecido]; acetona (removedor de
esmalte de unhas); acetona para uso pessoal;
adesivo para limpar roupa; aglutinante [material de
limpeza]; água dentifrícia; água depilatória; água
para tirar mancha; água-de-toalete; aguarrás; álcool
em gel (para uso em limpeza doméstica); alga
[cosmético]; algodão para a higiene pessoal; animal
[produto para higiene sem aplicação terapêutica];
antiferrugem [produto de limpeza]; antiperspirante
[desodorante]; argila para estética; artigo antitártaro
para uso animal, exceto medicamento; banho de
espuma (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; banho de imersão de uso animal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
banho de imersão de uso pessoal (preparações para
- ), exceto para uso medicinal; caixa para pó de arroz
[estojo cosmético]; cera em líquido ou em pasta,
inclusive para carroceria de veículo; cera para
lustrar; cera para polimento, brilho e conservação de
carroceria de veículo; cola para unha artificial;
composto fluorado para higiene bucal; condicionador
[cosmético]; condicionador para uso em animal;
corante para lixívia; creme desengraxante para
limpeza de mãos; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; cristal para banho
de uso pessoal; dentifrício e composto fluorado
usado na higiene bucal de animal; erva para banho;
erva para defumador e incenso; esmeril para
limpeza; estojo cosmético; estojo de cosméticos de
brinquedo (com cosméticos reais); líquido, creme e
pó para limpeza do dente; lixa para limpeza; lustramóvel; matéria prima para indústria cosmética;
odorizadores de uso pessoal; papel impregnado de
substância para higiene pessoal; pastilhas e gomas
de mascar para fins cosméticos; preparação
cosmética para redução da gordura localizada;
preparado antiembaçante para limpeza; produto
antiderrapante e antideslizante para pisos; produto
de higiene pessoal à base de própole; produto
desodorizante de ambiente, em líquido, em pó, em
sachê, em spray; produto para limpeza e hidratação
da pele não medicamentoso; removedor de
cosmético; sabão para animal de estimação;
saponáceo; substância abrasiva para limpeza;
substância química para desengraxar de uso
doméstico; talco para a higiene animal; xampu para
animal sem finalidade terapêutica;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905575660 23/11/2012
Tit.DELABIE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8851182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DELABIE

003
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NCL(10) 17 cabos de eletricidade (isolantes para -);
canos (conexões não metálicas para -); canos
(juntas de vedação para -); canos (materiais não
metálicos de reforço para -); isolantes; mangueiras
para água; tubos flexíveis, não metálicos; dispositivo
para controle de jato d'água específico para
mangueira;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905575679 23/11/2012
003
Tit.NORTE PAPEIS LTDA EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13237533000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LINCE
NCL(10) 03 lenços impregnados com loções
cosméticas; loções cosméticas (lenços impregnados
com -); papel impregnado de substância para higiene
pessoal;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905575687 23/11/2012
003
Tit.PATRICIA MORTARI DE ALENCAR (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32094352862
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA FORRÓ CARICIAR
NCL(10) 41 serviços de dj; banda de música
[serviços de entretenimento]; grupo musical;
Procurador: EMERSON SALBEGO HOFART
No.905575695 23/11/2012
Tit.TOPAC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07291648000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOPAC

meio) de produtos feitos de âmbar; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
barbatana de baleia; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de concha; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
cortiça; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de junco; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madrepérola; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de marfim;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de vime;
organização e administração de empresa; pesquisa
de mercado; representação comercial [ompi];
Procurador: CONSEMPI CONSULTORIA
EMPRESARIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
LTDA
No.905575717 23/11/2012
003
Tit.IGREJA CRISTÃ RENOVO DE PONTA GROSSA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16815464000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IGREJA CRISTÃ RENOVO

forros confeccionados [parte de vestuário];
gabardines [vestuário]; jardineiras [vestuário]; jérseis
[vestuário]; luvas [vestuário]; macacões; malhas
[vestuário];
meias;
meias-calças;
orelheiras
[vestuário]; papel (chapéus de -) [vestuário]; peles
[vestuário]; pijamas; porta-moedas (cintos -)
[vestuário]; pulôveres; saias; sandálias; sobretudos
[vestuário]; vestuário *; vestuário de papel; véus
[vestuário]; bandagem elástica [vestuário]; biquíni;
calção para banho; chinelo [vestuário comum]; cinta
[vestuário comum]; maiô; quimono [vestuário];
Procurador: SETA MARCAS E PATENTES LTDAME
No.905575733 23/11/2012
003
Tit.DELABIE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8851182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DELABIE
NCL(10) 10 bacias higiênicas [comadres]; bacias
para uso medicinal; cadeiras-retretes;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905575741 23/11/2012
003
Tit.ZIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10417787000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALEMDALENDA

003

CFE(4) 14.3.1; 27.5.1,11
NCL(10) 07 compressores [máquinas]; controles
pneumáticos para máquinas e motores; cortadoras
[máquinas]
para
uso
industrial;
cortadores
[máquinas]; geradores de corrente; geradores de
eletricidade; geradores de energia de emergência;
hidráulicas (motores e máquinas -); martelos
pneumáticos;
pás
mecânicas;
perfuradoras
(máquinas -); pneumáticas (instalações -) para
transporte por tubos; rolos compressores; tubos
(instalações pneumáticas para transporte por -);
turbinas hidráulicas; bomba hidráulica; bomba
pneumática de imersão; grua;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905575709 23/11/2012
003
Tit.NORTE BRASIL MADEIRAS LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01782414000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA COR BRASIL
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
avaliações de negócios; consultoria profissional em
negócios; decoração de vitrines; demonstração de
produtos; exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; feiras (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários; importaçãoexportação (agências de -); informações de
negócios; levantamentos de informações de
negócios; assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; comércio (através de qualquer
meio) de móveis; comércio (através de qualquer

CFE(4) 5.3.11; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 45 encontros (serviços de -); organização
de encontros religiosos; assessoria, consultoria e
informação na área de espiritualidade, auto-ajuda, e
fortalecimento pessoal em assuntos de caráter
subjetivo; organização de grupos de apoio; serviços
de cuidados pessoais voltados para a população
carente, com fins de reabilitação social, prestados a
título de assistência social [dar banho, vestir,
pentear, alimentar com finalidade de atender a
necessidades individuais específicas]; serviços de
orientação espiritual e filosófica, prestados a título de
assistência social;
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.905575725 23/11/2012
003
Tit.PEDRO ALMEIDA MARQUES - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17094216000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: US UNIQUE STORE

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário];
automobilistas
(vestuário
para
-);
aventais
[vestuário]; bermudas; blazers [vestuário]; bonés;
botas *; calçados em geral *; calças; camisas;
camisetas; capuzes [vestuário]; casacos [vestuário];
chapéus de papel [vestuário]; ciclistas (vestuário
para -); cintos [vestuário]; cintos porta-moedas
[vestuário];
colarinhos
[vestuário];
coletes;
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];

CFE(4) 1.1.1; 4.7; 27.5.1
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -) - [informação em]; conferências
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
conferências (organização e apresentação de -) [assessoria em]; conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -) - [informação em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
congressos (organização e apresentação de -) [assessoria em]; congressos (organização e
apresentação de -); edição de videoteipe [informação em]; edição de videoteipe - [consultoria
em]; edição de videoteipe - [assessoria em]; edição
de videoteipe; editoração eletrônica - [informação
em]; editoração eletrônica - [consultoria em];
editoração eletrônica - [assessoria em]; editoração
eletrônica; entretenimento - [informação em];
entretenimento - [consultoria em]; entretenimento [assessoria em]; entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -) - [informação em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [consultoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [assessoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); espetáculos (serviços de -) [informação em]; espetáculos (serviços de -) [consultoria em]; espetáculos (serviços de -) [assessoria em]; espetáculos (serviços de -);
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos
[informação
em];
exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos [consultoria em]; exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos - [assessoria em];
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; filmagem em vídeo - [informação em];
filmagem em vídeo - [consultoria em]; filmagem em
vídeo - [assessoria em]; filmagem em vídeo;
fotografia - [informação em]; fotografia - [consultoria
em]; fotografia - [assessoria em]; fotografia;
informações sobre entretenimento [lazer] [informação em]; informações sobre entretenimento
[lazer] - [consultoria em]; informações sobre
entretenimento [lazer] - [assessoria em]; informações
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sobre entretenimento [lazer]; informações sobre
recreação - [informação em]; informações sobre
recreação - [consultoria em]; informações sobre
recreação - [assessoria em]; informações sobre
recreação; organização de exposições para fins
culturais ou educativos - [informação em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [consultoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [assessoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de conferências - [informação em];
organização e apresentação de conferências [consultoria em]; organização e apresentação de
conferências - [assessoria em]; organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de congressos - [informação em];
organização e apresentação de congressos [consultoria em]; organização e apresentação de
congressos - [assessoria em]; organização e
apresentação de congressos; produção de filmes,
exceto para fins de publicidade - [informação em];
produção de filmes, exceto para fins de publicidade [consultoria em]; produção de filmes, exceto para
fins de publicidade - [assessoria em]; produção de
filmes, exceto para fins de publicidade; recreação
(informações sobre -) - [informação em]; recreação
(informações sobre -) - [consultoria em]; recreação
(informações sobre -) - [assessoria em]; recreação
(informações sobre -); vídeos (produção de -) [informação em]; vídeos (produção de -) [consultoria em]; vídeos (produção de -) - [assessoria
em]; vídeos (produção de -); videoteipe (edição de -)
- [informação em]; videoteipe (edição de -) [consultoria em]; videoteipe (edição de -) [assessoria em]; videoteipe (edição de -); agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento] [informação em]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [consultoria em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento] [assessoria em]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em edição [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em edição - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em edição - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em edição;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; copidesque [edição de texto,
exceto de publicidade] - [informação em];
copidesque [edição de texto, exceto de publicidade] [consultoria em]; copidesque [edição de texto, exceto
de publicidade] - [assessoria em]; copidesque
[edição de texto, exceto de publicidade]; edição de
texto, exceto de publicidade [copidesque] [informação em]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque] - [consultoria em]; edição
de texto, exceto de publicidade [copidesque] [assessoria em]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [informação em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [consultoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [assessoria em];
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download] [informação em]; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download] [consultoria em]; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download] -
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[assessoria em]; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [informação em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [consultoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [assessoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
provimento de web site disponibilizando fotos, áudio
e vídeo não downloadble [serviço de entretenimento]
- [informação em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[consultoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[assessoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905575750 23/11/2012
003
Tit.NORTE PAPEIS LTDA EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13237533000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BLULL
NCL(10) 03 lenços impregnados com loções
cosméticas; loções cosméticas (lenços impregnados
com -); papel impregnado de substância para higiene
pessoal;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905575768 23/11/2012
Tit.SEVERINO E SILVA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11495914000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DM - DROGAMAIA

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 29.1.1; 29.1.3,6
NCL(10)
05
absorventes
higiênicos
para
menstruação; absorventes internos; açúcar para uso
medicinal; adesivos para dentaduras; água mineral
(sais de -); águas minerais para uso medicinal;
albumina (suplemento alimentar de -); álcool para
uso farmacêutico; álcool para uso medicinal;
alginatos (suplemento alimentar de -); algodão
[chumaço] para uso medicinal; algodão hidrófilo;
algodão para uso medicinal; alimentos dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
amêndoas (leite de -) para uso farmacêutico;
analgésicos; anéis para calos dos pés; anestésicos;
antibióticos; antioxidantes (pílulas); anti-sépticos
bucais para uso medicinal; antisséptico (algodão -);
antissépticos; asséptico (algodão -); ataduras
higiênicas; ataduras para curativos; balas [doces]
medicinais; balas [doces] para uso medicinal;
bálsamo contra queimadura produzida pelo frio;
bálsamos para uso medicinal; banho (sais de -) para
uso medicinal; bebidas dietéticas adaptadas para
uso medicinal; bebidas medicinais; bicarbonato de
sódio para uso farmacêutico; calicidas [remédios
contra calos]; cânfora para uso medicinal; carbolíneo
[parasiticida]; carvão vegetal para uso farmacêutico;
cirúrgicos (curativos -); colírios; colódio para uso
farmacêutico; compressas; constipação (remédios
para alívio de -); contraceptivos químicos; curativos
(artigos para -) [medicinais]; curativos cirúrgicos;
dentaduras
(adesivos
para
-);
depurativos
(medicamentos -); dor de cabeça (substâncias para ); drogas para uso medicinal; emagrecimento (pílulas
para -); esparadrapos; esparadrapos para uso
medicinal; estojos de primeiros socorros [completos];

éteres para uso farmacêutico; fígado de bacalhau
(óleo de -); fraldas higiênicas para incontinentes;
fraldas para bebês; gases para uso medicinal; gaze
para curativos; glicerina para uso medicinal; glicose
(suplemento alimentar de-); glicose para uso
medicinal; hidrófilo (algodão -); higiênicas (ataduras ); higiênicos (absorventes -) para menstruação;
inibidor de apetite (pílulas de -); joanetes (protetores
para -); laxativos; lecitina para uso medicinal; lentes
de contato (soluções para -); limpeza de lentes de
contato (preparações para -); medicamentos para
uso humano; medicamentos para uso odontológico;
nutricionais (complementos -); óleo de fígado de
bacalhau; óleo de rícino para uso medicinal; óleos
para uso medicinal; pés (remédios antitranspirantes
para os -); pomadas para uso medicinal; própolis
para fins farmacêuticos; protetores para seios
[amamentação];
purgantes;
remédios
antitranspirantes para os pés; sedativos; soluções
para lentes de contato; soros; soroterápicos
(medicamentos -); tintura de iodo; toalhas higiênicas
para
menstruação;
tônicos
[medicamento];
tranqüilizantes; transpiração (remédios contra -);
vaginal (produtos para lavagem -); absorvente
feminino; absorvente higiênico; absorvente para
incontinência urinária; acne [medicamento para
combate à -]; adesivo de uso médico para
cicatrização; agente analgésico; agente antialérgico,
antipirético
e
antiinflamatório;
aglutinina
[medicamento]; água boricada; água oxigenada de
uso medicinal; alcoolismo [medicamento contra o -];
aminoácido para tratamento de desnutrição ou
deficiência protéica; angina do peito [medicamento
para -]; antifúngico; ativador hormonal; bálsamo e
óleo descongestionante nasal e bronquial para uso
externo; bálsamo e óleo para alívio da dor e coceira
para uso externo; banho de espuma (preparações
para - ), para uso medicinal; banho de imersão de
uso pessoal (preparações para - ), para uso
medicinal; barra dietética para suplementação
nutricional, para fins medicinais; bloqueador
neuromuscular [medicamento]; câncer [medicamento
para o tratamento de -]; cardioestimulante
[medicamento];
cardiotônico
[medicamento];
catártico [medicamento de qualidade purgativa mais
forte que o laxante]; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal; diurético; estimulante
da respiração; estimulante do apetite; expectorante;
faixa para uso cirúrgico ou curativo; fluoreto para
tratamento dentário; gel anti-séptico para aliviar a
dor; hipnótico [sonífero]; inibidor do metabolismo;
inibidor hormonal; lubrificante sexual; lubrificante
vaginal; manteiga de cacau de uso farmacêutico;
produto para higiene pessoal no pré-operatório e no
pós-operatório; produto para limpeza de lente;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; tussígeno (anti - ) [medicamento];
vasodilatador; vitamina e sais minerais;
Procurador: WILLIAM SILVA DO CARMO
No.905575776 23/11/2012
Tit.PAMA COMÉRCIO DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11660951000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PMG

003

CFE(4) 27.5.1,11
NCL(10) 32 água mineral [bebida]; aperitivos nãoalcoólicos; bebidas não-alcoólicas; cerveja; suco de
fruta;
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
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No.905575784 23/11/2012
003
Tit.ZIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10417787000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALEMDALENDA

CFE(4) 1.1.1; 4.7; 27.5.1
NCL(10) 45 horóscopos (confecção de -) [mapa
astral] - [informação em]; horóscopos (confecção de
-) [mapa astral] - [consultoria em]; horóscopos
(confecção de -) [mapa astral] - [assessoria em];
horóscopos (confecção de -) [mapa astral];
organização de encontros religiosos - [informação
em]; organização de encontros religiosos [consultoria em]; organização de encontros religiosos
- [assessoria em]; organização de encontros
religiosos; aconselhamento esotérico - [informação
em]; aconselhamento esotérico - [consultoria em];
aconselhamento esotérico - [assessoria em];
aconselhamento esotérico; assessoria, consultoria e
informação na área de espiritualidade, auto-ajuda, e
fortalecimento pessoal em assuntos de caráter
subjetivo - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação na área de espiritualidade, auto-ajuda, e
fortalecimento pessoal em assuntos de caráter
subjetivo - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação na área de espiritualidade, auto-ajuda, e
fortalecimento pessoal em assuntos de caráter
subjetivo - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação na área de espiritualidade, auto-ajuda, e
fortalecimento pessoal em assuntos de caráter
subjetivo; assessoria, consultoria e informação na
área de gerenciamento de tempo voltado para
propósitos pessoais - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação na área de gerenciamento
de tempo voltado para propósitos pessoais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação na área de gerenciamento de tempo
voltado para propósitos pessoais - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação na área de
gerenciamento de tempo voltado para propósitos
pessoais; assessoria, consultoria e informação sobre
astrologia - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação sobre astrologia - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre astrologia
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre astrologia; assessoria, consultoria
e informação sobre auto-ajuda - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre autoajuda - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre auto-ajuda - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre autoajuda; assessoria, consultoria e informações no
campo esotérico - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações no campo esotérico [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações no campo esotérico - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações no campo
esotérico; astrologia [estudo e conhecimento da
influência dos astros, especialmente de signos, no
destino e no comportamento do homem;
uranoscopia] - [informação em]; astrologia [estudo e
conhecimento
da
influência
dos
astros,
especialmente de signos, no destino e no
comportamento do homem; uranoscopia] [consultoria em]; astrologia [estudo e conhecimento
da influência dos astros, especialmente de signos,
no destino e no comportamento do homem;
uranoscopia] - [assessoria em]; astrologia [estudo e
conhecimento
da
influência
dos
astros,
especialmente de signos, no destino e no
comportamento do homem; uranoscopia]; búzios
(consulta de - ) - [informação em]; búzios (consulta
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de - ) - [consultoria em]; búzios (consulta de - ) [assessoria em]; búzios (consulta de - ); confecção
de mapa astral - [informação em]; confecção de
mapa astral - [consultoria em]; confecção de mapa
astral - [assessoria em]; confecção de mapa astral;
jogo de búzios, carta cigana, runas ou tarô [informação em]; jogo de búzios, carta cigana, runas
ou tarô - [consultoria em]; jogo de búzios, carta
cigana, runas ou tarô - [assessoria em]; jogo de
búzios, carta cigana, runas ou tarô;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905575792 23/11/2012
003
Tit.NORTE PAPEIS LTDA EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13237533000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PERSA
NCL(10) 03 lenços impregnados com loções
cosméticas; loções cosméticas (lenços impregnados
com -); papel impregnado de substância para higiene
pessoal;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905575806 23/11/2012
003
Tit.LIGHTSTORM PRODUTORA MULTIMIDIA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04266183000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SE IGA

CFE(4) 26.1.18-20; 27.5.1,11
NCL(10) 41 televisão (programas de entretenimento
de -) - [informação em]; televisão (programas de
entretenimento de -) - [consultoria em]; televisão
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
em]; televisão (programas de entretenimento de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905575814 23/11/2012
003
Tit.LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23706333600
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Clínica Raro
NCL(10) 44 odontologia; odontologia [cirurgiãodentista];
Procurador: RODRIGO MARTINS NAVES
No.905575822 23/11/2012
003
Tit.DELABIE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8851182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DELABIE
NCL(10) 19 água (válvulas para encanamentos de -),
não metálicos ou plásticos; canos para drenagem,
não metálicos; canos rígidos não metálicos
[construção]; condutos forçados [não metálicos];
dutos não metálicos para instalações de ventilação e
ar condicionado; encanamentos não metálicos de
água; folhas de madeira compensada; madeira
moldável; materiais de construção, não metálicos;
molduras
não
metálicas
para
construção;
plataformas pré-fabricadas não metálicas; pranchas
[madeira para construção]; ramificação (canos não
metálicos de -); revestimentos não metálicos para
paredes, para construção; tacos de assoalho em
parquete; tacos para assoalho; cobertura para
parede e assoalho; tubo de plástico pvc [tubos não
metálicos para instalações de água ou esgoto];
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905575830 23/11/2012

003

Tit.TOPAC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07291648000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOPAC

CFE(4) 14.3.1; 27.5.1,11
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas ferramentas;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905575849 23/11/2012
003
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO
PÃO DE AÇÚCAR

CFE(4) 26.2.3; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 35 implantação de programa de controle de
qualidade; programa de qualidade total [gestão
empresarial];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905575857 23/11/2012
003
Tit.JOSEFA ADECILDA SILVA DE ARAUJO - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05788519000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SYLVIA DESIGN PRIME

CFE(4) 2.3.17; 27.5.1
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
aduelas de madeira; afixação (painéis de -);
almofadas; almofadas de ar, exceto para uso
medicinal; andadores para bebês; aparadores [bufê];
apoio de cabeça [móveis]; armários; armários
[guarda-louças]; armários para medicamentos;
armários para toalhas [móveis]; arquivos [móveis];
arquivos para fichas [móveis]; arte (obras de -) de
madeira, cera, gesso ou plástico; artigos para cama
[exceto roupa de cama]; assentos [cadeiras];
assentos de metal; balcões; bambu (cortinas de -);
bancadas de lavatório [mobiliário]; bancos [móveis];
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banquinhos para os pés; baú para brinquedos; baús
não metálicos; berços; berços; berços; bustos de
madeira, cera, gesso ou plástico; cabideiros não
metálicos; cabides não metálicos para vestuário;
cabides para vestuário; cadeiras [assentos]; cadeiras
altas para bebês; camas (guarnições não metálicas
para -); camas (rodízios não metálicos para -);
camas *; camas d'água, exceto para uso medicinal;
canapés [móveis]; carrinhos [mobiliário]; carrinhos de
chá; carrinhos de servir à mesa [móveis]; chá
(carrinhos de -); chaminés (guarda-fogo para -)
[doméstico]; chaves (quadros para pendurar -);
cômodas com gavetas; computadores (mesas com
rodinhas para -); desenho (mesas para -); divãs;
divisórias de madeira para móveis; escritório (móveis
para -); escrivaninhas; escrivaninhas; espelho
(placas de vidro para -); espelhos; espelhos portáteis
[espelhos
para
banheiro];
espreguiçadeiras
[cadeiras]; espreguiçadeiras [cadeiras]; estátuas de
madeira, cera, gesso ou plástico; estatuetas de
madeira, cera, gesso ou plástico; estatuetas de
madeira, cera, gesso ou plástico; estrados [madeira]
para cama; guarda-comidas não metálicos; guardalouças; marfim, não trabalhado ou semitrabalhado;
mesa (carrinhos de servir à -) [móveis]; mesas *;
mesas de metal; mesas para datilografia; móbiles
[decoração]; móbiles sonoros [decoração]; mobiliário
(peças de -); molas (colchões de -); molduras
[encaixilhamentos]; molduras para quadros; móveis
(divisórias de madeira para -); móveis (guarnições
não metálicas para -); móveis (rodízios não
metálicos para -); móveis de metal; móveis para
escritório; poltronas; prateleiras para armazenagem;
prateleiras para arquivos [móveis]; prateleiras para
máquinas de escrever; prateleiras para móveis;
quadros
(molduras
para
-);
quadros
[encaixilhamentos]; racks (ingl.); sofás; vitrines
[móveis]; altar [tipo de móvel]; apoio para braço
[móvel]; apoio para cardápio [móvel]; apoio para livro
[móvel]; apoio para telefone [móvel]; arca; armação
de cadeira e poltrona; armário bar; assento de metal
dobradiço usado durante caminhada; balcão [móvel];
banqueta [móvel]; banquinho [móvel]; bufê
[mobiliário]; cadeira de balanço; cadeira episcopal
móvel [faldistório; facistol]; cadeira ou poltrona
[mobiliário]; cama [mobiliário]; cama guarda-roupa;
cama-beliche; cama-mesa [mobiliário]; camiseiro
[mobiliário]; cantoneira [mobiliário]; carrinho para
eletrodoméstico [mobiliário]; carro prateleira para
armazenar talher, prato e copo [mobiliário];
chapeleira [mobiliário]; chaveiro [porta-chave, parte
do mobiliário]; criado mudo; cristaleira; descanso ou
apoio para o pé [mobiliário]; estrado para cama;
móvel modulado; sofá-cama;
Procurador: SOMARCA ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905575865 23/11/2012
Tit.PAMA COMÉRCIO DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11660951000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PMG

003

CFE(4) 27.5.1,11
NCL(10) 33 bebidas alcóolicas prontas;
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.905575873 23/11/2012
003
Tit.ISF MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA EPP. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14727678000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

Marca: EcoMove
NCL(10) 39 afretamento; armazenagem; corretagem
de transporte; embalagem de mercadorias;
embalagem de pacotes; informações sobre
transportes; serviços de logística em matéria de
transporte; transporte por caminhão; transportes
(informações sobre -); assessoria, consultoria e
informação em embalagem; assessoria, consultoria
e informação em transportes; assessoria, consultoria
e informações sobre transportes; intermediação de
carga;
Procurador: SETA MARCAS E PATENTES LTDAME
No.905575881 23/11/2012
003
Tit.DELABIE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8851182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DELABIE
NCL(10) 20 água (válvulas de matérias plásticas
para encanamentos de -); armários; cabideiros não
metálicos;
cabides;
cadeiras
[assentos];
dispensadores fixos não metálicos de toalhas;
ganchos não metálicos para cabideiros; maçanetas,
não metálicas; mangueiras flexíveis (enroladores
não mecânicos e não metálicos para -); plataformas
não
metálicas
para
manuseio;
toalhas
(dispensadores fixos não metálicos de -);
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905575890 23/11/2012
003
Tit.SOCIAL TENDENCY MIDIA ON LINE LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17031174000114
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.3.2
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; aluguel de
tempo de publicidade em meios de comunicação [informação em]; aluguel de tempo de publicidade
em meios de comunicação - [consultoria em]; aluguel
de tempo de publicidade em meios de comunicação
- [assessoria em]; aluguel de tempo de publicidade
em meios de comunicação; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [informação em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [consultoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; pesquisa de marketing;
preparação de colunas publicitárias; propaganda;
publicidade; publicidade on-line em rede de
computadores; anúncio - [informação em]; anúncio [consultoria em]; anúncio - [assessoria em]; anúncio;
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de computador
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador - [consultoria em];

assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de computador
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador; assessoria,
consultoria e informação em marketing; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio; publicidade
por qualquer meio;
Procurador: AVAN ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO LTDA
No.905575903 23/11/2012
003
Tit.DELABIE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8851182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DELABIE
NCL(10) 21 bicos de aspersão para mangueiras de
irrigação; dispensadores de sabão; lixeiras; portasabonetes; utensílios de uso doméstico; utensílios
para toalete; porta escova;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905575911 23/11/2012
003
Tit.MD ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13724647000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: D'Gaya
NCL(10) 30 alimentos farináceos; amêndoas
(bolinhos ou biscoitos de -); aveia (alimentos à base
de -); biscoitos; biscoitos; biscoitos amanteigados;
biscoitos de água e sal; bolachas; bolos; bombons;
brioches; cacau (produtos de -); cereais (lanches à
base de -); cereais (preparações feitas com -);
comestíveis (gelados -); doces*; farináceos
(alimentos -); frutas (geléias de -) [confeitos]; geléias
de frutas [confeitos]; gengibre (bolo ou pão de -);
lanches à base de arroz; lanches à base de cereais;
malte (biscoitos de -); pãezinhos; pãezinhos; pão;
pão de gengibre; pasta de soja [condimento]; petits
fours (fr.) [pastelaria]; quiches; sobremesas sob a
forma de mousse de chocolate; soja (pasta de -)
[condimento]; waffles; bolo, preparado para consumo
final, confeitado ou não; cacau [doce de-];
salgadinho, exceto croquete;
Procurador: ANA LUIZA DE MELO PINHEIRO
No.905575920 23/11/2012
003
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO
PÃO DE AÇÚCAR

CFE(4) 26.2.3; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 42 controle de qualidade; controle de
qualidade do alimento; controle de qualidade na
indústria;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905576012 23/11/2012
Tit.RAFAELA DA CUNHA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04793313914
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARTE A2

003
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No.905576063 23/11/2012
003
Tit.FREDERICO MACIEL CAMILO SILVA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07469234000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCOLA DE MÚSICA DE UBERABA

CFE(4) 2.1.8; 3.7.17; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 41 academia de dança - [informação em];
academia de dança - [consultoria em]; academia de
dança - [assessoria em]; academia de dança;
Procurador: JEAN CARLO ROSA

CFE(4) 26.2.3; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 43 assessoria, consultoria e informação
relativa à produção de alimento;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.905576020 23/11/2012
003
Tit.SOCIAL TENDENCY MIDIA ON LINE LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17031174000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TIPSTORM
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; aluguel de
tempo de publicidade em meios de comunicação [informação em]; aluguel de tempo de publicidade
em meios de comunicação - [consultoria em]; aluguel
de tempo de publicidade em meios de comunicação
- [assessoria em]; aluguel de tempo de publicidade
em meios de comunicação; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [informação em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [consultoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; pesquisa de marketing;
preparação de colunas publicitárias; propaganda;
publicidade; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; anúncio; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio; publicidade
por qualquer meio;
Procurador: AVAN ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO LTDA

No.905576047 23/11/2012
Tit.JMD ACADEMIA LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07712808000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BODY CENTER ACADEMIA

No.905576039 23/11/2012
003
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47508411000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUALIDADE DESDE A ORIGEM GRUPO
PÃO DE AÇÚCAR

003

CFE(4) 2.1.8; 27.5.1; 27.5.3; 29.1.14
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde] - [informação
em]; academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde] - [consultoria em];
academia de ginástica (serviços de-) [treinamento
físico e para a saúde] - [assessoria em]; academia
de ginástica (serviços de-) [treinamento físico e para
a saúde]; academias [educação] - [informação em];
academias [educação] - [consultoria em]; academias
[educação] - [assessoria em]; academias [educação];
serviços de personal trainer [serviços de academia
de ginástica] - [informação em]; serviços de personal
trainer [serviços de academia de ginástica] [consultoria em]; serviços de personal trainer
[serviços de academia de ginástica] - [assessoria
em]; serviços de personal trainer [serviços de
academia de ginástica];
Procurador: PACHECO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.905576055 23/11/2012
003
Tit.JOSEFA ADECILDA SILVA DE ARAUJO - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05788519000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SYLVIA DESIGN PRIME

CFE(4) 2.3.17; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis;
Procurador: SOMARCA ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 aluguel de cenários para shows [informação em]; aluguel de cenários para shows [consultoria em]; aluguel de cenários para shows [assessoria em]; aluguel de cenários para shows;
colônia de férias - [informação em]; colônia de férias
- [consultoria em]; colônia de férias - [assessoria
em]; colônia de férias; competições desportivas
(organização de -) - [informação em]; competições
desportivas (organização de -) - [consultoria em];
competições desportivas (organização de -) [assessoria
em];
competições
desportivas
(organização de -); composição musical (serviços de
-) - [informação em]; composição musical (serviços
de -) - [consultoria em]; composição musical
(serviços de -) - [assessoria em]; composição
musical (serviços de -); concertos (organização e
regência de-) - [informação em]; concertos
(organização e regência de-) - [consultoria em];
concertos (organização e regência de-) - [assessoria
em]; concertos (organização e regência de-);
divertimento - [informação em]; divertimento [consultoria em]; divertimento - [assessoria em];
divertimento; entretenimento - [informação em];
entretenimento - [consultoria em]; entretenimento [assessoria em]; entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -) - [informação em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [consultoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [assessoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); espetáculos (serviços de -) [informação em]; espetáculos (serviços de -) [consultoria em]; espetáculos (serviços de -) [assessoria em]; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [informação em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [consultoria em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [assessoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -); férias (colônia de -) [informação em]; férias (colônia de -) - [consultoria
em]; férias (colônia de -) - [assessoria em]; férias
(colônia de -); informações sobre entretenimento
[lazer] - [informação em]; informações sobre
entretenimento [lazer] - [consultoria em]; informações
sobre entretenimento [lazer] - [assessoria em];
informações
sobre
entretenimento
[lazer];
informações sobre recreação - [informação em];
informações sobre recreação - [consultoria em];
informações sobre recreação - [assessoria em];
informações sobre recreação; instrução (serviços de
-) - [informação em]; instrução (serviços de -) [consultoria em]; instrução (serviços de -) [assessoria em]; instrução (serviços de -);
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [informação em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [consultoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [assessoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; orientação vocacional - [consultoria
em]; orientação vocacional - [assessoria em];
orientação vocacional; orquestra (serviços de -) [informação em]; orquestra (serviços de -) [consultoria em]; orquestra (serviços de -) [assessoria em]; orquestra (serviços de -); produção
de shows - [informação em]; produção de shows -
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[consultoria em]; produção de shows - [assessoria
em]; produção de shows; produção musical [informação em]; produção musical - [consultoria
em]; produção musical - [assessoria em]; produção
musical; shows (produção de -) - [informação em];
shows (produção de -) - [consultoria em]; shows
(produção de -) - [assessoria em]; shows (produção
de -); assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [informação em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [consultoria em];
banda de música [serviços de entretenimento] [assessoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [informação em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [assessoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; grupo musical [informação em]; grupo musical - [consultoria em];
grupo musical - [assessoria em]; grupo musical;
serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento - [informação
em]; serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento - [consultoria
em]; serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento - [assessoria
em]; serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento;
Procurador: GLAYS MARCEL COSTA
No.905576071 23/11/2012
003
Tit.ALEXANDER SILVERIO GARCIA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04860109000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MARCENARIA & ART

CFE(4) 26.3.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 20 armários para toalhas [móveis];
divisórias de madeira para móveis; móveis para
escritório; porta-livros [móveis]; portas para móveis;
prateleiras para móveis; estantes [móveis];
Procurador: WELINTON JARBAS DE SOUZA
No.905576080 23/11/2012
003
Tit.NS2. COM INTERNET LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09339936000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NETSHOES
NCL(10) 09 jogos de computador (programas de -);
programas de jogos de computador;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905576098 23/11/2012
Tit.EPIUS - ESCOLA PREPARATÓRIAS DE
DIREITO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10321747000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: gestão ebb automotive

003

CFE(4) 27.5.1; 27.5.9,22
NCL(10) 17 amortecedores (batentes -), de
borracha;
anéis
de
borracha;
anéis
de
estanqueidade; anéis de vedação; arruelas de
borracha
ou
fibra
vulcanizada;
batentes
amortecedores, de borracha; batentes de borracha;
bocais de recipientes (juntas de borracha para -);
borracha (mangas de -) para proteção de partes de
máquinas; borracha (soluções de-); borracha líquida;
borracha
sintética;
borracha,
bruta
ou
semitrabalhada; cabos (isolantes para -); cabos de
eletricidade (isolantes para -); canos (camisas não
metálicas para -); canos (conexões não metálicas
para -); canos (juntas de vedação para -); cordas de
borracha; fios de borracha, exceto para uso em
têxteis; juntas de vedação; mangas de borracha para
proteção de partes de máquinas; mangueiras de
conexão para radiadores de veículos; radiadores de
veículos (mangueiras de conexão para -);
revestimentos para embreagem; rolhas de borracha;
sintética (borracha -); tampões de borracha; válvulas
de borracha ou fibra vulcanizada; válvulas de
chapeletas de borracha; vedação (anéis de -);
vedação (juntas de -); anel ou aro de borracha para
vedação; argola de borracha para vedação; aro de
borracha para vedação; bocal de mangueira;
borracha [liga, folha, tira, laminado, pó]; borracha em
estado natural [bruto]; braçadeira de borracha para
cano; elo de borracha; embalagens de borracha;
espuma de borracha; espuma de polímero para
isolar; fita de borracha;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905576101 23/11/2012
Tit.COTIPLAS IND E COM DE ARTEFATOS
PLÁSTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48725956000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PICOLÉ AZUL

003

CFE(4) 27.5.1-2; 27.5.11
NCL(10) 28 bonecas; bonecas (mamadeiras de -);
bonecas (quartos de -); bonecas (roupas de -);
brinquedos; camas de bonecas; carrinho de boneca;
Procurador: BRAGA E BRAGA ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905576110 23/11/2012
003
Tit.ALEXANDER SILVERIO GARCIA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04860109000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARCENARIA & ART

CFE(4) 26.3.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; comércio (através de
qualquer meio) de móveis; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira;
Procurador: WELINTON JARBAS DE SOUZA
No.905576128 23/11/2012
003
Tit.LIGHTSTORM PRODUTORA MULTIMIDIA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04266183000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIGHTSTORM

CFE(4) 27.5.1; 27.5.23,25
NCL(10) 41 produção de programas de rádio e
televisão - [informação em]; produção de programas
de rádio e televisão - [consultoria em]; produção de
programas de rádio e televisão - [assessoria em];
produção de programas de rádio e televisão;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905576136 23/11/2012
003
Tit.EDUARDO SAMPIETRO PARDELL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04581531845
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AKA MARCAS

CFE(4) 27.5.1; 27.5.15; 27.5.17,25
NCL(10) 42 artes gráficas (serviços de criação em -)
- [consultoria em]; artes gráficas (serviços de criação
em -) - [assessoria em]; artes gráficas (serviços de
criação em -); elaboração [concepção] de software
de computador - [consultoria em]; elaboração
[concepção] de software de computador [assessoria em]; elaboração [concepção] de software
de computador; embalagens (serviços de desenho
de -) - [consultoria em]; embalagens (serviços de
desenho de -) - [assessoria em]; embalagens
(serviços de desenho de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905576144 23/11/2012

003
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Tit.CATOPÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14504109000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OI SHOPPING
NCL(10) 36 administração de imóveis; aluguel de
escritórios [imóveis]; imóveis (administração de -);
aluguel de loja [imóvel]; comércio de imóveis;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905576152 23/11/2012
003
Tit.NORTE BRASIL MADEIRAS LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01782414000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VALÉRIA DA AMAZONIA
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
aduelas de madeira; aparadores [bufê]; armários;
armários [guarda-louças]; balcões; bancada, presa à
parede, para troca de fraldas; bancadas de lavatório
[mobiliário]; bancos [móveis]; bandejas de mesas;
banquinhos para os pés; bustos de madeira, cera,
gesso ou plástico; camas *; canapés [móveis];
carrinhos [mobiliário]; carrinhos de servir à mesa
[móveis]; carteiras [móveis]; cavaletes [mobiliário];
colchões *; colchões de palha; computadores
(mesas com rodinhas para -); cortinas de bambu;
divisórias de madeira para móveis; escadas
portáteis, de madeira ou plástico; escolar (mobiliário
-); escritório (móveis para -); escrivaninhas;
espelhos; estrados [madeira] para cama; junco
[material para entrançar]; madrepérola [não
trabalhada ou semitrabalhada]; marfim, não
trabalhado ou semitrabalhado; mesa (carrinhos de
servir à -) [móveis]; mesas *; móbiles [decoração];
móbiles sonoros [decoração]; mobiliário (peças de -);
móveis (divisórias de madeira para -); persianas de
madeira trançada [mobiliário]; persianas internas
para janelas [mobiliário]; portas para móveis; sofás;
toalhas (armários para -) [móveis]; trabalho
(bancadas de -); vitrines [móveis]; balcão [móvel];
banqueta [móvel]; banquinho [móvel]; cadeira de
balanço; cadeira episcopal móvel [faldistório;
facistol]; cadeira ou poltrona [mobiliário]; cama
[mobiliário]; cama guarda-roupa; cama-beliche;
cama-mesa [mobiliário]; camiseiro [mobiliário];
cantoneira [mobiliário]; carro prateleira para
armazenar talher, prato e copo [mobiliário];
chapeleira [mobiliário]; chaveiro [porta-chave, parte
do mobiliário]; coluna [mobiliário]; cortina de
madeira; criado mudo; cristaleira; descanso ou apoio
para o pé [mobiliário]; estantes [móveis]; estrado
para cama; móvel modulado; oratório [peça do
mobiliário]; sofá-cama; vime;
Procurador: CONSEMPI CONSULTORIA
EMPRESARIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
LTDA
No.905576160 23/11/2012
Tit.TOPAC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07291648000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOPAC

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04860109000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARCENARIA & ART

CFE(4) 26.3.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 37 marcenaria [reparo]; mobiliário
(restauração de -); assessoria, consultoria e
informação em restauração de móveis;
Procurador: WELINTON JARBAS DE SOUZA
No.905576187 23/11/2012
Tit.SERGIO CRUZ MACHADO - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67924084000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HORTGOTTA

003

CFE(4) 21.3.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de cartas de
baralho; comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madeira; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM
No.905576217 23/11/2012
Tit.LOPES & LOPES DELIVERY LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02619511000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESFIHA SHOW

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 21 cachepôs, exceto de papel, para vasos
de plantas; flores (vasos para -); suportes para
arranjos de plantas e flores; terrários de interiores
[cultura de plantas]; vasos; vasos para flores;
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905576195 23/11/2012
Tit.FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE
SEGUROS FUNENSEG (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42161687000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Venda Mais, Corretor

003

003

CFE(4) 1.1.1; 9.7.19; 26.1.5; 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares];
lanchonetes; restaurantes; restaurantes de autoserviço;
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.905576225 23/11/2012
Tit.KESSIA KAROLINE SOUSA DE AMORIM
CARDOSO 05684364748 (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17129820000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MULHER KARIOCA FITNESS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 programas de computador [para
download]; software para jogo e entretenimento
[programa de computador];
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
CFE(4) 14.3.1; 27.5.1,11
NCL(10) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas; automação industrial [instalação e
manutenção de máquinas];
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905576179 23/11/2012
003
Tit.ALEXANDER SILVERIO GARCIA - ME (BR/MG)

No.905576209 23/11/2012
003
Tit.BRASILEIRÃO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
E PRESENTES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16815034000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: brasileirão

CFE(4) 2.3.8; 27.5.1-3
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
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chapelaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de peles de
animais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de peles de animais; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de rendas e
bordados - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de rendas e bordados; comércio
(através de qualquer meio) de roupas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: SOLIMAR JERONIMO BERTOLETTO
No.905576233 23/11/2012
Tit.NS2. COM INTERNET LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09339936000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NETSHOES

CFE(4) 14.3.1; 27.5.1,11
NCL(10) 42 automação industrial [projetos de -];
engenharia industrial [projeto de -]; engenharia
mecânica [projeto de -]; projeto de engenharia de
qualquer natureza; projeto de geração de energia
elétrica; projeto industrial;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905576268 23/11/2012
Tit.DOM PORQUITO AGROINDUSTRIAL S/A.
(BR/AC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15024457000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DOM PORQUITO

003

003

CFE(4) 3.4.18; 27.5.1
NCL(10) 29 bacon; banha de porco para uso
alimentar; carne de porco; carnes salgadas;
salgadas (carnes -); sebo para uso alimentar;
lingüiça; lombo;
Procurador: TECNOMARK ASSESSORIA DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL SC LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 jogos de computador (programas de -);
programas de jogos de computador;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905576241 23/11/2012
003
Tit.CATOPÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14504109000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING OI BRASIL
NCL(10) 36 administração de imóveis; aluguel de
escritórios [imóveis]; imóveis (administração de -);
aluguel de loja [imóvel]; comércio de imóveis;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905576250 23/11/2012
Tit.TOPAC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07291648000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOPAC

003

No.905576276 23/11/2012
003
Tit.SUPREMA PROFESSIONAL USA LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8849633
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUPREMA PROFESSIONAL
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; cabelos (preparações para ondular
-); cabelos (tinturas para os -); cabelos postiços
(substâncias adesivas para fixar -); cosméticos;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético; laquê
para cabelos; loções capilares; óleos para uso
cosmético; ondular os cabelos (preparações para -);
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); preparações de aloe vera para uso
cosmético; preparações de babosa para uso
cosmético; shampoo a seco; tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos; xampus; condicionador
[cosmético];
Procurador: BARROS WALLACE ADVOGADOS
No.905576284 23/11/2012
Tit.COTIPLAS IND E COM DE ARTEFATOS
PLÁSTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48725956000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LANCHINHO SAPECA

CFE(4) 9.1.10; 26.4.5; 26.4.16; 27.5.1
NCL(10) 28 bonecas; bonecas (mamadeiras de -);
bonecas (quartos de -); bonecas (roupas de -);
brinquedos; camas de bonecas; carrinho de boneca;
Procurador: BRAGA E BRAGA ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905576292 23/11/2012
003
Tit.MARCIO DA SILVA FRANGO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03335731700
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: hydrasat
NCL(10) 38 transmissão [emissão] de sinal de
telecomunicação por satélite - [informação em];
transmissão [emissão] de sinal de telecomunicação
por satélite - [consultoria em]; transmissão [emissão]
de sinal de telecomunicação por satélite [assessoria em]; transmissão [emissão] de sinal de
telecomunicação por satélite;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905576306 23/11/2012
003
Tit.CATOPÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14504109000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING CATOPÊ
NCL(10) 36 administração de imóveis; aluguel de
escritórios [imóveis]; imóveis (administração de -);
aluguel de loja [imóvel]; comércio de imóveis;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905576314 23/11/2012
003
Tit.MR GUN TIRO & PESCA LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00639811000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MR GUN tiro e pesca ltda.

CFE(4) 3.7.1; 3.9.1
NCL(10) 37 arma e equipamento bélico [recuperação
de -];
Procurador: O PRÓPRIO.

003
No.905576322 23/11/2012
Tit.DOM PORQUITO AGROINDUSTRIAL S/A.
(BR/AC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15024457000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DOM PORQUITO

003
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CFE(4) 3.4.18; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
animais vivos; comércio (através de qualquer meio)
de produtos alimentícios;
Procurador: TECNOMARK ASSESSORIA DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL SC LTDA
No.905576330 23/11/2012
003
Tit.NATURA COSMÉTICOS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71673990000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROGRAMA NATURA ACOLHER
NCL(10) 41 academias [educação]; agências de
notícias; apresentação de espetáculos ao vivo; aulas
de ginástica; divertimento; educação (serviços de -);
ensino (serviços de -); entretenimento; espetáculos
(serviços de -); informações sobre entretenimento
[lazer]; interpretação de linguagem de sinais;
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de competições
desportivas; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; planejamento de festas;
produção de shows; publicação de livros; publicação
de textos [exceto para publicidade]; serviços de
bibliotecas itinerantes; teatrais (produções -);
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905576349 23/11/2012
003
Tit.MARANATA ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10394735000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MARANATALUM ESQUADRIAS
METÁLICAS

CFE(4) 27.5.1,11
NCL(10) 06 batentes de metal; batentes de portas;
caixilhos de metal para construção; caixilhos de
metal para janelas; esquadros de metal para
construção; guarnições de metal para janelas;
guarnições de metal para portas; janelas de metal;
portas de metal *; venezianas de metal; venezianas
de metal (para exterior ou interior);
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905576357 23/11/2012
003
Tit.SOMEL - SOCIEDADE PARA MEDICINA LESTE
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04299138000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIOVIDA SAÚDE
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CFE(4) 24.13.17; 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica; hospitais; médica
(serviços de clínica-); assessoria, consultoria e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica;
cirurgias médicas [serviços médicos]; consultas
médicas [serviços médicos];
Procurador: TECNOMARK ASSESSORIA DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL SC LTDA
No.905576365 23/11/2012
003
Tit.NATURA COSMÉTICOS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71673990000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROGRAMA NATURA ACOLHER
CONSULTORES
NCL(10) 41 academias [educação]; agências de
notícias; apresentação de espetáculos ao vivo; aulas
de ginástica; divertimento; educação (serviços de -);
ensino (serviços de -); entretenimento; espetáculos
(serviços de -); informações sobre entretenimento
[lazer]; interpretação de linguagem de sinais;
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de competições
desportivas; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; planejamento de festas;
produção de shows; publicação de livros; publicação
de textos [exceto para publicidade]; serviços de
bibliotecas itinerantes; teatrais (produções -);
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905576373 23/11/2012
003
Tit.ROST GASTRONOMIA E CONFEITARIA LTDA EPP. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15461942000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OUI SUCRÉ + SALÉ

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias;
alimentação
natural,
macrobiótica
[preparação de alimentos para consumo]; assessoria
consultoria e informação em culinária; cestas de café
da manhã (fornecimento de -) [serviços de
alimentação];
Procurador: TECNOMARK ASSESSORIA DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL SC LTDA
No.905576381 23/11/2012
003
Tit.RONALD DA SILVA SANTANA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14441789000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SMART FLAG

CFE(4) 26.2.5; 27.5.1
NCL(10) 35 promoção de vendas [para terceiros];
propaganda; publicidade;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905576390 23/11/2012
003
Tit.NATURA COSMÉTICOS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71673990000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROGRAMA NATURA ACOLHER
COMUNIDADES
NCL(10) 41 academias [educação]; agências de
notícias; apresentação de espetáculos ao vivo; aulas
de ginástica; divertimento; educação (serviços de -);
ensino (serviços de -); entretenimento; espetáculos
(serviços de -); informações sobre entretenimento
[lazer]; interpretação de linguagem de sinais;
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de competições
desportivas; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; planejamento de festas;
produção de shows; publicação de livros; publicação
de textos [exceto para publicidade]; serviços de
bibliotecas itinerantes; teatrais (produções -);
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905576403 23/11/2012
Tit.OSMAR ANTONIO BELO DA SILVA EPP
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04086474000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MetalVeneza

003

CFE(4) 28.11; 29.1.4
NCL(10) 40 serviços de caldeireiro - [informação
em]; serviços de caldeireiro - [consultoria em];
serviços de caldeireiro - [assessoria em]; serviços de
caldeireiro; soldagem - [informação em]; soldagem [consultoria em]; soldagem - [assessoria em];
soldagem; serralheria [fabricação] - [informação em];
serralheria [fabricação] - [consultoria em]; serralheria
[fabricação]
[assessoria
em];
serralheria
[fabricação]; usinagem [operação mecânica pela
qual se dá forma à matéria-prima], transformação,
beneficiamento e tratamento - [informação em];
usinagem [operação mecânica pela qual se dá forma
à matéria-prima], transformação, beneficiamento e
tratamento - [consultoria em]; usinagem [operação
mecânica pela qual se dá forma à matéria-prima],
transformação, beneficiamento e tratamento [assessoria em]; usinagem [operação mecânica pela
qual se dá forma à matéria-prima], transformação,
beneficiamento e tratamento;
Procurador: DAVID JEAN MIRANDA DA SILVA
No.905576411 23/11/2012

003
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-] - [assessoria em]; engenharia agronômica [projeto
de -];
Procurador: O PRÓPRIO.

Tit.FONOCLASS TRIANON SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS S/S LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06066942000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FONOCLASS

No.905576446 23/11/2012
Tit.VICENTE ANTONIO GALLORO. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00641244959
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RUPESTRE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica; centro médico;
fisioterapia; médica (serviços de clínica-); psicólogos
(serviços de -); saúde (serviços de -); serviços de
terapia; assessoria, consultoria e informação em
assistência médica, prestada por médicos e outros
especialistas da área médica; assessoria, consultoria
e informação sobre cuidados médicos; avaliação da
capacidade
auditiva
[audiometria];
consultas
médicas [serviços médicos]; grupos de auto-ajuda
[terapia em grupo]; orientação psicológica;
psicopedologia [estudo da atividade psíquica
infantil]; psicoterapia; serviços de reabilitação física,
motora e emocional prestados a título de assistência
social; terapia ocupacional (serviços psicológicos);
Procurador: TECNOMARK ASSESSORIA DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL SC LTDA

003
No.905576470 23/11/2012
003
Tit.EICK INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA
ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77886950000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EICK

CFE(4) 24.15.15; 26.11.25; 27.5.1
NCL(10) 25 faixas [vestuário]; faixas para a cabeça
[vestuário]; trajes; uniformes; jaleco; quimono
[vestuário]; tira (faixa) para a cabeça;
Procurador: TECNOMARK ASSESSORIA DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL SC LTDA
No.905576454 23/11/2012
Tit.ACCO BRANDS CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8767882
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EASY VIEW

003

No.905576420 23/11/2012
003
Tit.MR GUN TIRO & PESCA LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00639811000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MR GUN tiro e pesca ltda.

CFE(4) 3.7.1; 3.9.1
NCL(10) 41 clubes (serviços de -) [lazer ou
educação]; educação (informações sobre -)
[instrução]; instrução (serviços de -); prático
(treinamento -) [demonstração]; cursos livres
[ensino];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905576438 23/11/2012
Tit.RODRIGO PENGO ROSA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00553946129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MultRural Assessoria e Consultoria

003

CFE(4) 5.1.5; 18.5.10; 29.1.12
NCL(10) 42 engenharia agronômica [projeto de -] [consultoria em]; engenharia agronômica [projeto de

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 anotações (blocos para -); anotações
(blocos para -); apontadores de lápis [elétricos ou
não elétricos]; blocos [papelaria]; blocos de notas
[cadernos]; blocos de papel em múltiplas vias
[papelaria]; blocos para anotações; canetas; canetas
[material de escritório]; clipes de papel; clipes para
canetas; clipes para papel; colas para escritório ou
uso doméstico; elásticos para escritório; estojos para
artigos de escrever [material de escritório]; estojos
para canetas; fichários para papéis soltos; furadores
[material de escritório]; grampeadores [material de
escritório]; lápis; lapiseiras; papéis soltos (fichários
para -); pastas [colas] para escritório ou uso
doméstico; adesivo [material de escritório];
grampeador [material de escritório];
Procurador: HENRIQUE SOMADOSSI PRADO
No.905576462 23/11/2012
Tit.O.S COMUNICAÇÃO LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07401313000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPO CONNECT WORLD

CFE(4) 1.5.1; 27.5.1
NCL(10) 35 informações de negócios; organização
de exposições para fins comerciais ou publicitários;
Procurador: MARIA LUCIA MOSCA

003

CFE(4) 24.15.1; 24.15.7; 27.5.1
NCL(10) 36 incorporação de imóvel - [informação
em]; incorporação de imóvel - [consultoria em];
incorporação de imóvel - [assessoria em];
incorporação de imóvel; loteamento imobiliário [informação em]; loteamento imobiliário - [consultoria
em]; loteamento imobiliário - [assessoria em];
loteamento imobiliário;
Procurador: JEAN CARLO ROSA
No.905576489 23/11/2012
003
Tit.P.A.SYS ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02971286000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PASYS
NCL(10) 42 aluguel de software de computador;
análise de sistemas [informática]; atualização de
software de computador; computador (duplicação de
programas de -); computadores (projeto de sistema
de -); consultoria em design e desenvolvimento de
hardware de computador; conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte
eletrônico; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física]; criação e
manutenção de web sites para terceiros; dados
(recuperação de -) [informática]; duplicação de
programas de computador; elaboração [concepção]
de
software
de
computador;
engenharia;
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; instalação de software de computador;
manutenção
de
software
de
computador;
mecanismos de busca (fornecimento de - ) para a
internet;
monitoramento
de
sistemas
de
computadores por acesso remoto; programação de
computador [informática]; recuperação de dados
[informática]; software de computador (aluguel de -);
software de computador (atualização de -); software
de computador (elaboração [concepção] de-);
software de computador (instalação de -); software
de computador (manutenção de -); aluguel de tempo
de acesso a banco de dados; análise de suporte e
sistema [serviço de informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática];
armazenagem eletrônica de dados; assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação; assessoria, consultoria e informação no
campo da segurança da informática; assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros; assessoria, consultoria e
informações no campo da manutenção da
segurança e integridade de banco de dados [serviço
de
informática];
assessoria,
consultoria
e
informações no campo de processos tecnológicos;
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia; assistência técnica em software;
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática]; automação
industrial
[desenvolvimento,
instalação
e
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manutenção de sistemas]; banco de dados (aluguel
de servidor de -, para terceiros); banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática];
criação de homepage; criação de software de
computação gráfica; engenharia da computação
[projeto de -]; fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros); fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores [se for uma
ferramenta de busca]; implantação de sistema
[informática]; projeto de engenharia de qualquer
natureza; projeto de sistema de computador;
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática]; serviços de engenharia e
planejamento no campo de redes de informação e
comunicações; sites de busca [fornecimento de
mecanismos de busca na internet]; suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados; tratamento de
informação/dados [serviço de informática];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905576497 23/11/2012
Tit.NS2. COM INTERNET LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09339936000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CIRCUITO DE OFERTAS NETSHOES

003

Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905576500 23/11/2012
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OPTE+

003

CFE(4) 26.2.7; 27.5.1
NCL(10)
35
marketing;
processamento
administrativo de pedidos de compra; promoção de
vendas [para terceiros]; publicidade on-line em rede
de computadores; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de
computador; promoção de venda para terceiros
[publicidade]; serviços de processamento de dados
[compilação em banco de dados];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905576519 23/11/2012
003
Tit.DEVINTEX COSMÉTICOS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01773518000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COLOROTAL

CFE(4) 24.9.24; 24.11.25; 27.5.1
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet; atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de
orientação ao consumidor]; cartão de afinidade que
oferece descontos aos afiliados; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de locomoção por terra, por ar ou por água;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cronométricos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cutelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de cartas de baralho;
comércio (através de qualquer meio) de chicotes,
arreios e artigos de selaria; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
roupas;

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético;
adesivos
para
enfeitar
unhas;
adstringentes para uso cosmético; água de cheiro;
água de colônia; água de lavanda; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético;
algodão para fins cosméticos (hastes com pontas de
-); algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; âmbar [perfume]; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); anti-séptico bucal, exceto
para uso medicinal; antitranspirante (sabonete -);
antitranspirantes [produtos de toalete]; aromáticos
[óleos essenciais]; badiana (essência de -) [anis
estrelado]; bálsamo, exceto para uso medicinal;
banhos (preparações cosméticas para -); barba
(tinturas para -); barbear (produtos para -); batons
para os lábios; bebidas (flavorizantes para -) [óleos
essenciais]; beleza (máscaras de -); bergamota (óleo
de -); bigode (cera para -); brilho para os lábios;
bronzear (preparações para-) [cosméticos]; cabelos
(preparações para ondular -); cabelos (tinturas para
os -); cabelos postiços (substâncias adesivas para
fixar -); cera para bigode; cera para depilação; cílios
(produtos cosméticos para os-); cílios postiços; cílios
postiços (substâncias adesivas para fixar -); clarear
(cremes para -) a pele; colorantes para toalete;
cosméticos; cosméticos (estojos de -); cosméticos
(estojos de); cosméticos para os cílios; cremes

cosméticos; cremes para clarear pele; cremes para
couro; decalques decorativos para uso cosmético;
decapagem (soluções para -); dental (géis para
clareamento -); dentifrícios; depilatórios (produtos -);
descolorantes (produtos -); descolorantes (produtos ) para uso cosmético; desodorante (sabonete -);
desodorantes
[perfumaria];
emagrecimento
(preparações cosméticas para -); esmalte para as
unhas; esmalte para unhas; essenciais (óleos -);
essências etéreas; etéreas (essências -); extratos de
flores [perfumaria]; filtros solares; flavorizantes para
bebidas [óleos essenciais]; flores (extratos de -)
[perfumaria]; fragrâncias (mistura de -); gaulteria
(óleo de -) [perfumaria]; géis de massagem, exceto
para uso medicinal; géis para clareamento dental;
geléia de petróleo para uso cosmético; geraniol;
gorduras para uso cosmético; hálito (pulverizadores
para perfumar -); hastes com pontas de algodão
para fins cosméticos; ionona [perfumaria]; jasmim
(óleo de -); lápis de sobrancelhas; lápis para uso
cosmético; laquê para cabelos; leite de amêndoas
para uso cosmético; leites de limpeza para toalete;
lenços impregnados com loções cosméticas; limão
(óleos essenciais de -); limpeza (leite de -) para
toalete; loções capilares; loções cosméticas (lenços
impregnados com -); loções para uso cosmético;
loções pós-barba; madeira aromática; maquiagem
(pó para -); maquiagem (produtos para -);
maquiagem (produtos para remover -); maquiagem
para o rosto; menta (essência de -) [óleo essencial];
menta para perfumaria; neutralizadores (produtos -)
para permanentes nos cabelos; óleo de lavanda;
óleo de terebintina para desengordurar; óleos
essenciais; óleos essenciais de limão; óleos para
limpeza; óleos para perfumes e essências; óleos
para toalete; óleos para uso cosmético; ondular os
cabelos (preparações para -); pastas para afiar
navalha; pedra de barbear [adstrigente]; pedrapomes;
pedras
de
alúmen
[pedras-ume]
[adstrigente]; pele (cremes para clarear a -); pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); perfumes; perfumes de
flores (bases para -); permanentes nos cabelos
(produtos neutralizadores para -); pés (sabonetes
antitranspirantes para os -); petróleo (geléia de -)
para uso cosmético; piperonal [heliotropina]; pó para
maquiagem; pomadas para uso cosmético; postiças
(unhas -); postiços (cílios -); preparações cosméticas
para emagrecimento; preparações de aloe vera para
uso cosmético; preparações de babosa para uso
cosmético; preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal]; preparações para proteção solar; produtos
depilatórios;
rosa
(óleo
de
-);
sabonete
antitranspirante para os pés; sabonete desodorante;
sabonete medicinal; sabonete para barbear;
sabonetes; safrol; sais de banho, exceto para uso
medicinal;
shampoo
a
seco;
sobrancelhas
(cosméticos para as -); sobrancelhas (lápis de -);
talco para toalete; terpenos [óleos essenciais];
tinturas cosméticas; tinturas para os cabelos; toalete
(produtos de-); unhas (esmalte para -); unhas
(produtos para o cuidado das -); unhas postiças;
xampus; acetona (removedor de esmalte de unhas);
acetona para uso pessoal; água depilatória; águade-toalete; alga [cosmético]; algodão para a higiene
pessoal; antiperspirante [desodorante]; argila para
estética; banho de espuma (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; caixa para pó de arroz [estojo cosmético];
cola para unha artificial; composto fluorado para
higiene bucal; condicionador [cosmético]; creme,
pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e para
limpeza da pele, orgânico, inorgânico e sintético;
cristal para banho de uso pessoal; erva para banho;
estojo cosmético; estojo de cosméticos de brinquedo
(com cosméticos reais); matéria prima para indústria
cosmética; odorizadores de uso pessoal; papel
impregnado de substância para higiene pessoal;
pastilhas e gomas de mascar para fins cosméticos;
preparação cosmética para redução da gordura
localizada; produto de higiene pessoal à base de
própole; produto desodorizante de ambiente, em
líquido, em pó, em sachê, em spray; produto para
limpeza e hidratação da pele não medicamentoso;
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removedor de cosmético; talco para a higiene
animal;
Procurador: CARLOS DE LENA
No.905576527 23/11/2012
003
Tit.WILCOS DO BRASIL IND. E COM. LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01074837000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MASTERROLL
NCL(10) 05 algodão [chumaço] para uso medicinal;
algodão hidrófilo; algodão para uso medicinal;
antisséptico (algodão -); asséptico (algodão -);
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.905576535 23/11/2012
Tit.VICENTE ANTONIO GALLORO. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00641244959
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: T-REX

003

CFE(4) 3.15; 27.5.1
NCL(10) 25 faixas [vestuário]; faixas para a cabeça
[vestuário]; trajes; uniformes; jaleco; quimono
[vestuário]; tira (faixa) para a cabeça;
Procurador: TECNOMARK ASSESSORIA DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL SC LTDA
No.905576543 23/11/2012
Tit.EPIUS - ESCOLA PREPARATÓRIAS DE
DIREITO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10321747000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: levelcom propaganda e publicidade

003

CFE(4) 26.4.2; 26.13.25; 26.15.25
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; assessoria
em gestão comercial ou industrial - [informação em];
assessoria em gestão comercial ou industrial [consultoria em]; assessoria em gestão comercial ou
industrial - [assessoria em]; assessoria em gestão
comercial ou industrial; assessoria em gestão de
negócios - [informação em]; assessoria em gestão
de negócios - [consultoria em]; assessoria em gestão
de negócios - [assessoria em]; assessoria em gestão
de negócios; negócios (assessoria em gestão de -) [informação em]; negócios (assessoria em gestão de
-) - [consultoria em]; negócios (assessoria em gestão
de -) - [assessoria em]; negócios (assessoria em
gestão de -); negócios (avaliações de -) [informação em]; negócios (avaliações de -) [consultoria em]; negócios (avaliações de -) [assessoria em]; negócios (avaliações de -);

negócios (consultoria em gestão de -) - [informação
em]; negócios (consultoria em gestão de -) [consultoria em]; negócios (consultoria em gestão de
-) - [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão
de -); negócios (consultoria em gestão e organização
de -) - [informação em]; negócios (consultoria em
gestão e organização de -) - [consultoria em];
negócios (consultoria em gestão e organização de -)
- [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (pesquisa em -) [informação em]; negócios (pesquisa em -) [consultoria em]; negócios (pesquisa em -) [assessoria em]; negócios (pesquisa em -); pesquisa
de marketing - [informação em]; pesquisa de
marketing - [consultoria em]; pesquisa de marketing [assessoria em]; pesquisa de marketing; pesquisa
em negócios - [informação em]; pesquisa em
negócios - [consultoria em]; pesquisa em negócios [assessoria em]; pesquisa em negócios; pesquisas
de opinião - [informação em]; pesquisas de opinião [consultoria em]; pesquisas de opinião - [assessoria
em]; pesquisas de opinião; anúncio - [informação
em]; anúncio - [consultoria em]; anúncio [assessoria em]; anúncio; assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda [informação em]; assessoria promocional, consultoria
e informação sobre propaganda - [consultoria em];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [assessoria em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial] - [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial]; assessoria,
consultoria e informação em auditoria - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
auditoria - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em auditoria - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em auditoria;
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios e comercialização de produtos sob contrato
de franquia - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em gestão
de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [assessoria em]; assessoria, consultoria

e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais; assessoria,
consultoria e informação em marketing - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
marketing - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em promoção de vendas - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informação empresarial [informação em]; assessoria, consultoria e
informação
empresarial
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação empresarial [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação empresarial; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [informação em]; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [informação em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing; pesquisa de
mercado - [informação em]; pesquisa de mercado [consultoria em]; pesquisa de mercado - [assessoria
em]; pesquisa de mercado;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905576551 23/11/2012
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OPTE+

CFE(4) 27.5.1
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NCL(10)
38
fornecimento
de
canais
de
telecomunicação para serviços de venda à distância
[ompi]; provedor de acesso [telecomunicação];
provimento de acesso a lojas eletrônicas
[telecomunicação]; serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM
No.905576594 23/11/2012
003
Tit.VALERIA R R PAULINO CONFECÇÕES - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07860167000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MUNDO INFANTIL

No.905576560 23/11/2012
003
Tit.LOC.COM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08026183000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOC.COM
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905576578 23/11/2012
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OPTE+

003

CFE(4) 26.2.7; 27.5.1
NCL(10) 42 computadores (projeto de sistema de -);
elaboração [concepção] de software de computador;
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; aluguel de tempo de acesso a banco de
dados; armazenagem eletrônica de dados; banco de
dados (aluguel de servidor de -, para terceiros);
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905576586 23/11/2012
003
Tit.BRASILEIRÃO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
E PRESENTES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16815034000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A loja do torcedor

CFE(4) 21.3.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de cartas de
baralho; comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madeira; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;

CFE(4) 2.5.3; 2.5.25; 25.12.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços; comércio
(através de qualquer meio) de roupas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de roupas
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de sapatos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: FAHD DIB JUNIOR
No.905576608 23/11/2012
003
Tit.DEVINTEX COSMÉTICOS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01773518000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COLORTAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético;
adesivos
para
enfeitar
unhas;
adstringentes para uso cosmético; água de cheiro;
água de colônia; água de lavanda; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético;
algodão para fins cosméticos (hastes com pontas de
-); algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; âmbar [perfume]; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); anti-séptico bucal, exceto
para uso medicinal; antitranspirante (sabonete -);
antitranspirantes [produtos de toalete]; aromáticos

[óleos essenciais]; badiana (essência de -) [anis
estrelado]; bálsamo, exceto para uso medicinal;
banhos (preparações cosméticas para -); barba
(tinturas para -); barbear (produtos para -); batons
para os lábios; bebidas (flavorizantes para -) [óleos
essenciais]; beleza (máscaras de -); bergamota (óleo
de -); bigode (cera para -); brilho para os lábios;
bronzear (preparações para-) [cosméticos]; cabelos
(preparações para ondular -); cabelos (tinturas para
os -); cabelos postiços (substâncias adesivas para
fixar -); cera para bigode; cera para depilação; cílios
(produtos cosméticos para os-); cílios postiços; cílios
postiços (substâncias adesivas para fixar -); clarear
(cremes para -) a pele; colorantes para toalete;
cosméticos; cosméticos (estojos de -); cosméticos
(estojos de); cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; cremes para clarear pele; cremes para
couro; decalques decorativos para uso cosmético;
decapagem (soluções para -); dental (géis para
clareamento -); dentifrícios; depilatórios (produtos -);
descolorantes (produtos -); descolorantes (produtos ) para uso cosmético; desodorante (sabonete -);
desodorantes
[perfumaria];
emagrecimento
(preparações cosméticas para -); esmalte para as
unhas; esmalte para unhas; essenciais (óleos -);
essências etéreas; etéreas (essências -); extratos de
flores [perfumaria]; filtros solares; flavorizantes para
bebidas [óleos essenciais]; flores (extratos de -)
[perfumaria]; fragrâncias (mistura de -); gaulteria
(óleo de -) [perfumaria]; géis de massagem, exceto
para uso medicinal; géis para clareamento dental;
geléia de petróleo para uso cosmético; geraniol;
gorduras para uso cosmético; hálito (pulverizadores
para perfumar -); hastes com pontas de algodão
para fins cosméticos; ionona [perfumaria]; jasmim
(óleo de -); lápis de sobrancelhas; lápis para uso
cosmético; laquê para cabelos; leite de amêndoas
para uso cosmético; leites de limpeza para toalete;
lenços impregnados com loções cosméticas; limão
(óleos essenciais de -); limpeza (leite de -) para
toalete; loções capilares; loções cosméticas (lenços
impregnados com -); loções para uso cosmético;
loções pós-barba; madeira aromática; maquiagem
(pó para -); maquiagem (produtos para -);
maquiagem (produtos para remover -); maquiagem
para o rosto; menta (essência de -) [óleo essencial];
menta para perfumaria; neutralizadores (produtos -)
para permanentes nos cabelos; óleo de lavanda;
óleo de terebintina para desengordurar; óleos
essenciais; óleos essenciais de limão; óleos para
limpeza; óleos para perfumes e essências; óleos
para toalete; óleos para uso cosmético; ondular os
cabelos (preparações para -); pastas para afiar
navalha; pedra de barbear [adstrigente]; pedrapomes;
pedras
de
alúmen
[pedras-ume]
[adstrigente]; pele (cremes para clarear a -); pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); perfumes; perfumes de
flores (bases para -); permanentes nos cabelos
(produtos neutralizadores para -); pés (sabonetes
antitranspirantes para os -); petróleo (geléia de -)
para uso cosmético; piperonal [heliotropina]; pó para
maquiagem; pomadas para uso cosmético; postiças
(unhas -); postiços (cílios -); preparações cosméticas
para emagrecimento; preparações de aloe vera para
uso cosmético; preparações de babosa para uso
cosmético; preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal]; preparações para proteção solar; produtos
depilatórios;
rosa
(óleo
de
-);
sabonete
antitranspirante para os pés; sabonete desodorante;
sabonete medicinal; sabonete para barbear;
sabonetes; safrol; sais de banho, exceto para uso
medicinal;
shampoo
a
seco;
sobrancelhas
(cosméticos para as -); sobrancelhas (lápis de -);
talco para toalete; terpenos [óleos essenciais];
tinturas cosméticas; tinturas para os cabelos; toalete
(produtos de-); unhas (esmalte para -); unhas
(produtos para o cuidado das -); unhas postiças;
xampus; acetona (removedor de esmalte de unhas);
acetona para uso pessoal; água depilatória; águade-toalete; alga [cosmético]; algodão para a higiene
pessoal; antiperspirante [desodorante]; argila para
estética; banho de espuma (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), exceto para uso
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medicinal; caixa para pó de arroz [estojo cosmético];
cola para unha artificial; composto fluorado para
higiene bucal; condicionador [cosmético]; creme,
pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e para
limpeza da pele, orgânico, inorgânico e sintético;
cristal para banho de uso pessoal; erva para banho;
estojo cosmético; estojo de cosméticos de brinquedo
(com cosméticos reais); matéria prima para indústria
cosmética; odorizadores de uso pessoal; papel
impregnado de substância para higiene pessoal;
pastilhas e gomas de mascar para fins cosméticos;
preparação cosmética para redução da gordura
localizada; produto de higiene pessoal à base de
própole; produto desodorizante de ambiente, em
líquido, em pó, em sachê, em spray; produto para
limpeza e hidratação da pele não medicamentoso;
removedor de cosmético; talco para a higiene
animal;
Procurador: CARLOS DE LENA
No.905576616 23/11/2012
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OPTE+

003

NCL(10) 42 computadores (projeto de sistema de -);
elaboração [concepção] de software de computador;
programação de computador [informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática];
armazenagem eletrônica de dados; assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados
[serviço de informática]; atualização de informação
em banco de dados de computador [serviço de
informática]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros); fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de busca];
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905576640 23/11/2012
Tit.WILCOS DO BRASIL IND. E COM. LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01074837000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HYDROMASTER
NCL(10) 05 cimento para uso odontológico;
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA

CFE(4) 26.2.7; 27.5.1
NCL(10) 41 guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download];
provimento de web site disponibilizando fotos, áudio
e
vídeo
não
downloadble
[serviço
de
entretenimento];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905576624 23/11/2012
003
Tit.MARKA TOP LICENCIAMENTOS E REGISTROS
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03087342000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HELMUT BLUMENAU
NCL(10) 30 condimentos; ervas de horta em
conserva; especiarias; ketchup [molho]; maionese;
molho de tomate; molho para salada; molhos
[condimentos]; mostarda; picles mistos [condimento];
pimenta; salada (molho para -); tempero
[condimento]; temperos; vinagre; alho [condimento];
cominho; orégano; vinagre de álcool; vinagre de
erva; vinagre de vinho;
Procurador: JEAN CARLO ROSA
No.905576632 23/11/2012
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.HOST

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1

003

003

(giz para -); limpeza (leite de -) para toalete; limpeza
de canos de esgoto (produtos para -); líquidos antiderrapantes para pisos; pisos (cera anti-derrapante
para -); pisos (líquidos anti-derrapantes para -); polir
(produtos para -); preparações para perfumar
ambientes; produtos para alvejar roupa; produtos
para dar brilho [lavanderia]; produtos para enxaguar
a roupa [lavanderia]; produtos para limpeza;
produtos para polimento; produtos para remover a
pintura; produtos químicos de uso doméstico para
avivar cores [lavanderia]; removedores de cera para
assoalhos [produtos para decapagem]; sabão
desinfetante; terebintina para desengordurar;
vernizes (produtos para remover -); aglutinante
[material de limpeza]; álcool em gel (para uso em
limpeza doméstica); antiferrugem [produto de
limpeza]; cera em líquido ou em pasta, inclusive para
carroceria de veículo; cera para lustrar; creme
desengraxante para limpeza de mãos; creme, pasta
e líquido rejuvenescedor, protetor e para limpeza da
pele, orgânico, inorgânico e sintético; preparado
antiembaçante para limpeza; produto antiderrapante
e antideslizante para pisos; produto desodorizante
de ambiente, em líquido, em pó, em sachê, em
spray; substância abrasiva para limpeza; substância
química para desengraxar de uso doméstico;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905576675 23/11/2012
003
Tit.AQUI TEM TELHAS E ACABAMENTOS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13758667000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Bela Casa aqui tem telhas e acabamentos

No.905576659 23/11/2012
003
Tit.ALEXANDRE CASTRO DE MOURA COELHO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21379484863
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DESENVOLVER SER

CFE(4) 26.1.1; 26.2.7; 27.5.1
NCL(10) 44 psicólogos (serviços de -); assessoria,
consultoria e informação no campo da saúde e da
medicina; assessoria, consultoria e informação sobre
doenças mentais; grupos de auto-ajuda [terapia em
grupo]; orientação psicológica; psicometria [medida
da duração e da intensidade de processos mentais,
por meio de métodos padronizados]; psicopedologia
[estudo da atividade psíquica infantil]; psicoterapia;
psicroterapia [terapia que se vale do frio,
empregando-o de modos diversos]; serviços
psicológicos prestados a título de assistência social;
terapia ocupacional (serviços psicológicos);
Procurador: MERCOSUL SERVICOS
DOCUMENTAL LTDA. - ME
No.905576667 23/11/2012
003
Tit.BIOCHEMICAL- PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01815686000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VARNISH PREMIUM
NCL(10) 03 água sanitária [água de javel] [hipoclorito
de potássio]; alvejantes (produtos -) [lavagem];
amoníaco [álcali volátil] [detergente]; brilhar
(produtos para fazer -) [polir]; cera anti-derrapante
para pisos; cera para assoalho; cera para lavanderia;
desengordurar (produtos para -), exceto os utilizados
durante o processo de fabricação; desentupir
(produtos para -) canos de esgoto; desinfetante
(sabão -); lacas (produtos para remover -); limpeza

CFE(4) 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 19 argamassa; argamassa para construção;
argila *; azulejos não metálicos para construção; cal;
calha (canos não metálicos para -); calhas não
metálicas; calhas não metálicas; calhas não
metálicas para construção; canos rígidos não
metálicos [construção]; cascalho; cascalho; cerâmica
(matérias-primas para -); cimento *; coberturas não
metálicas para construção; concreto (elementos de -)
para construção; construção (madeira para -);
construção (materiais de -), não metálicos;
construção (painéis não metálicos para -);
construção (papel de -); construção (papelão para -);
construção (revestimentos não metálicos para -);
construção (vidro de -); construções não metálicas;
madeira (papelão de pasta de -), para construções;
madeira serrada; mármore; marquises não metálicas
para construção; materiais de construção refratários,
não metálicos; materiais de construção, não
metálicos; materiais de reforço não metálicos para
construção;
molduras
não
metálicas
para
construção; mosaicos para construção; painéis não
metálicos para construção; papel de construção;
papelão para construção; pedras de construção;
pérgulas [construções não metálicas]; pisos não
metálicos para construção; pranchas [madeira para
construção]; refratários (materiais de construção - ),
não metálicos; revestimentos [materiais de
construção]; revestimentos não metálicos para
construção; revestimentos não metálicos para
construção; revestimentos não metálicos para
paredes, para construção; ripas de telhado; telhado,
não metálico, contendo células solares; telhados
(algerozes não metálicos para -); telhados (caibros
para -); telhados (coberturas não metálicas para -);
telhados não metálicos; telhas não metálicas; telhas
não metálicas; tijolos; vidraças para construção;
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vidro isolante [construção]; vigamentos não
metálicos para construção; areia; argila para
construção; pilastra não metálica para construção;
prateleira [construção]; tira alcatroada para
construção;
Procurador: IGOR VICENTE DE OLIVEIRA
GONÇALVES - ME

para companhias industriais ou comerciais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em gestão de negócios para companhias
industriais ou comerciais - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905576683 23/11/2012
003
Tit.CONTABILIDADE OBJETIVO ITAQUA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47351952000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTABILIDADE OBJETIVO

No.905576721 23/11/2012
Tit.O. K. LANCHONETE LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09053518000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHAWARMA DO SALIM

CFE(4) 24.11.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 consultoria profissional em negócios;
contabilidade;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905576691 23/11/2012
Tit.CLAUDIA MARA BANDEIRA DE LIMA
97623490753 (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15754246000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTO SERRA VEíCULOS

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 37 lubrificação de veículos; manutenção de
veículos; serviço de assistência técnica a veículos
[reparo];
Procurador: JHONNY RAMOS OLIVEIRA
No.905576705 23/11/2012
003
Tit.ANÚNCIO ASSIS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10817001000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Ponto de Anúncio
NCL(10) 35 propaganda - [informação em];
propaganda; publicidade - [informação em];
publicidade; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905576713 23/11/2012
003
Tit.EPIUS - ESCOLA PREPARATÓRIAS DE
DIREITO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10321747000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: audcontabil auditoria e contabilidade

CFE(4) 27.5.1; 27.5.6,27.5.22-23; 28.19
NCL(10) 35 análise de custo - [informação em];
análise de custo - [consultoria em]; análise de custo [assessoria em]; análise de custo; assessoria em
gestão de negócios - [informação em]; assessoria
em gestão de negócios - [consultoria em]; assessoria
em gestão de negócios - [assessoria em]; assessoria
em gestão de negócios; auditoria - [informação em];
auditoria - [consultoria em]; auditoria - [assessoria
em]; auditoria; avaliações de negócios - [informação
em]; avaliações de negócios - [consultoria em];
avaliações de negócios - [assessoria em]; avaliações
de negócios; comercial ou industrial (assessoria em
gestão -) - [informação em]; comercial ou industrial
(assessoria em gestão -) - [consultoria em];
comercial ou industrial (assessoria em gestão -) [assessoria em]; comercial ou industrial (assessoria
em gestão -); consultoria em organização de
negócios - [informação em]; consultoria em
organização de negócios - [consultoria em];
consultoria em organização de negócios [assessoria em]; consultoria em organização de
negócios; consultoria profissional em negócios [informação em]; consultoria profissional em
negócios - [consultoria em]; consultoria profissional
em negócios - [assessoria em]; consultoria
profissional em negócios; contabilidade - [informação
em]; contabilidade - [consultoria em]; contabilidade [assessoria em]; contabilidade; gestão (consultoria
em -) de negócios - [informação em]; gestão
(consultoria em -) de negócios - [consultoria em];
gestão (consultoria em -) de negócios - [assessoria
em]; gestão (consultoria em -) de negócios; negócios
(consultoria em gestão de -) - [informação em];
negócios (consultoria em gestão de -) - [consultoria
em]; negócios (consultoria em gestão de -) [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão de
-); negócios (consultoria em gestão e organização de
-) - [informação em]; negócios (consultoria em
gestão e organização de -) - [consultoria em];
negócios (consultoria em gestão e organização de -)
- [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -); negócios (consultoria profissional
em -) - [informação em]; negócios (consultoria
profissional em -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria profissional em -) - [assessoria em];
negócios (consultoria profissional em -); negócios
(levantamentos de informações de -) - [informação
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [consultoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -) - [assessoria em]; negócios
(levantamentos de informações de -); negócios
(levantamentos de informações de -) - [informação
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [consultoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -) - [assessoria em]; negócios
(levantamentos de informações de -); assessoria,
consultoria e informação em auditoria - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
auditoria - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em auditoria - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em auditoria;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em contabilidade [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em contabilidade - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade; assessoria, consultoria e informação
em gestão de negócios para companhias industriais
ou comerciais - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios

003

CFE(4) 2.1.23; 5.1.1; 9.1.10; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 demonstração de produtos; comércio
(através de qualquer meio) de água mineral
engarrafada; comercialização de água bruta;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905576730 23/11/2012
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.HOST

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 38 fornecimento de acesso a banco de
dados; fornecimento de acesso a bases de dados
[ompi]; provedor de acesso [telecomunicação];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905576748 23/11/2012
003
Tit.MARKA TOP LICENCIAMENTOS E REGISTROS
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03087342000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HELMUT BLUMENAU
NCL(10) 32 cerveja; frutas (sucos de -); bebida
energética não alcoólica;
Procurador: JEAN CARLO ROSA
No.905576756 23/11/2012
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.HOST

003
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Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: C.360º

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 arquivos (gestão computadorizada de -);
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -); bancos de dados de computador
(sistematização
de
informações
em
-);
gerenciamento de banco de dados; serviços de
processamento de dados [compilação em banco de
dados];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905576764 23/11/2012
Tit.NS2. COM INTERNET LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09339936000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NETSHOES

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet; atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de
orientação ao consumidor]; cartão de afinidade que
oferece descontos aos afiliados; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de locomoção por terra, por ar ou por água;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cronométricos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cutelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de cartas de baralho;
comércio (através de qualquer meio) de chicotes,
arreios e artigos de selaria; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
roupas;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905576772 23/11/2012

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 42 computadores (projeto de sistema de -);
elaboração [concepção] de software de computador;
programação de computador [informática]; aluguel
de tempo de acesso a banco de dados;
armazenagem eletrônica de dados; assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados
[serviço de informática]; atualização de informação
em banco de dados de computador [serviço de
informática]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros); fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de busca];
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905576780 23/11/2012
003
Tit.ARQUITETO HECTOR VIGLIECCA E
ASSOCIADOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00806310000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BAIRROS DO TAMANDUATEÍ OPERAÇÃO
URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA
CARIOCA MOOCA CAMBUCI IPIRANGA VILA
PRUDENTE VILA ZELINA VILA CARIOCA

No.905576802 23/11/2012
Tit.CAVALCANTE INDUSTRIAL
AUDIOELETRONICOS LTDA ME. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41600909000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: B2

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 29.1.8,11
NCL(10) 09 amplificadores; aparelhos para
transmissão de som; carregadores para baterias
elétricas; gravação de som (suportes para -); som
(aparelhos para gravação de -); som (aparelhos para
reprodução de -); tubos de amplificadores [válvulas];
alto-falante, amplificador, rádio e toca-fita para
automóvel; caixa de som; recarregador de energia
[bateria]; receptor de som; selecionador de som
[aparelho];
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA
No.905576810 23/11/2012
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: C.360º

CFE(4) 24.17.5; 27.5.9-10
NCL(10) 42 arquitetura; planejamento urbano;
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO
No.905576799 23/11/2012
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: C.360º

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 38 fornecimento de acesso a banco de
dados; fornecimento de acesso a bases de dados
[ompi]; fornecimento de canais de telecomunicação
para serviços de venda à distância [ompi];
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website); provedor de
acesso [telecomunicação]; provimento de acesso a
lojas eletrônicas [telecomunicação]; serviços de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento [telecomunicação];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 36 cobrança (serviços de -);

003

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 955

Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905576829 23/11/2012
003
Tit.RIOMARINE REPRESENTACOES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01627879000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: YACHTRIO
NCL(10) 35 organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos náuticos;
comércio (através de qualquer meio) de veículos;
corretagem de veículos;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905576837 23/11/2012
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: C.360º

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 marketing; promoção de vendas [para
terceiros]; publicidade on-line em rede de
computadores; assessoria, consultoria e informação
em compilação de informações em bancos de dados
de computador; gerenciamento de banco de dados;
serviços de processamento de dados [compilação
em banco de dados]; serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão);
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905576845 23/11/2012
003
Tit.JESSICA ALVES DE MATOS - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14287706000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LAÇO DE POÁ

CFE(4) 9.1.10; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905576853 23/11/2012
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: C.360º

003

CFE(4) 2.1.11; 11.3.7; 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
cafés
[bares];
lanchonetes;
restaurantes;
churrascaria [restaurante]; cyber-café [restaurante];
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 09 processamento de dados (dispositivos
para -); programas de computador [para download];
programas de computador gravados; programas
operacionais para computador [gravados];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905576861 23/11/2012
003
Tit.INCOBRAS INDUSTRIA DE CORRENTES E
JOIAS LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15742957000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPORIUM JOIAS
NCL(10) 35 gestão (consultoria em -) de negócios [informação em]; gestão (consultoria em -) de
negócios - [consultoria em]; gestão (consultoria em -)
de negócios - [assessoria em]; gestão (consultoria
em -) de negócios; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de joalheria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de metais preciosos e suas ligas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de metais
preciosos e suas ligas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de metais preciosos e
suas ligas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de metais preciosos e suas ligas;
comércio (através de qualquer meio) de pedras
preciosas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de pedras preciosas - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de pedras
preciosas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de pedras preciosas; gestão de
franquia - [informação em]; gestão de franquia [consultoria em]; gestão de franquia - [assessoria
em]; gestão de franquia;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905576888 23/11/2012
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TODATEEN
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de lavanda; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; almíscar [perfumaria];
amêndoas (óleo de -); amêndoas (sabonete de -);
antitranspirante (sabonete -); aromáticos [óleos
essenciais]; barbear (produtos para -); batons para
os lábios; beleza (máscaras de -); brilho para os
lábios; bronzear (preparações para-) [cosméticos];
cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); cedro (óleos essenciais de -);
cílios (produtos cosméticos para os-); clarear
(cremes para -) a pele; cosméticos; cosméticos
(estojos de -); cremes cosméticos; cremes para
clarear pele; dental (géis para clareamento -);
depilatórios (produtos -); desodorante (sabonete -);
desodorantes [perfumaria]; esmalte para as unhas;
essenciais (óleos -); filtros solares; fragrâncias
(mistura de -); géis de massagem, exceto para uso
medicinal; jasmim (óleo de -); lápis de sobrancelhas;
laquê para cabelos; leite de amêndoas para uso
cosmético; lenços impregnados com loções
cosméticas; limão (óleos essenciais de -); loções
capilares; loções para uso cosmético; loções pósbarba; maquiagem para o rosto; óleo de lavanda;
óleos essenciais; óleos essenciais de limão; ondular
os cabelos (preparações para -); pele (cremes para
clarear a -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
preparações cosméticas para emagrecimento;
preparações de aloe vera para uso cosmético;
preparações para proteção solar; rosa (óleo de -);
sabonetes; shampoo a seco; sobrancelhas
(cosméticos para as -); tinturas cosméticas; xampus;
antiperspirante [desodorante]; argila para estética;
banho de espuma (preparações para - ), exceto para
uso medicinal; condicionador [cosmético]; cristal
para banho de uso pessoal; erva para banho;
removedor de cosmético;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905576896 23/11/2012
003
Tit.USJC LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA ME
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14841851000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NATASCHA LAVANDERIA E TINTURARIA

No.905576870 23/11/2012
003
Tit.MARIA DAS GRAÇAS PONTES VAZ (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09081361000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FEIJÃO MARAVILHA
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 37 lavagem de roupa; limpeza de roupas;
passar roupa a ferro; passar roupa a vapor; seco
(lavagem a -);
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905576900 23/11/2012
Tit.ALINE BEZERRA PEREIRA SILVA
CONFECÇÃO - ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14429801000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIDRICK JEANS

003
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comércio (através de qualquer meio) de veículos;
corretagem de veículos;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS

CFE(4) 1.7.6; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bandanas;
bermudas; blazers [vestuário]; bonés; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; casacos [vestuário];
coletes; jaquetas; jardineiras [vestuário]; macacões;
saias; saias-calças; biquíni; canga; maiô;
Procurador: DILERMAR RIBEIRO SCHAEWER
No.905576918 23/11/2012
003
Tit.OPTIONLINE DATABASE E TRAINING LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04175458000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Superbusca
NCL(10) 42 fornecimento de mecanismos de busca
para a internet - [informação em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a internet; mecanismos
de busca (fornecimento de - ) para a internet [informação
em];
mecanismos
de
busca
(fornecimento de - ) para a internet; pesquisas em
cosmética - [informação em]; pesquisas em
cosmética; pesquisas químicas - [informação em];
pesquisas
químicas;
pesquisas
técnicas
[informação em]; pesquisas técnicas; serviços
científicos de laboratório - [informação em]; serviços
científicos de laboratório; sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na internet] [informação em]; sites de busca [fornecimento de
mecanismos de busca na internet];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905576926 23/11/2012
003
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Host
NCL(10) 38 fornecimento de acesso a banco de
dados; fornecimento de acesso a bases de dados
[ompi]; fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website); provedor de
acesso [telecomunicação];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905576934 23/11/2012
003
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO IPANEMA LIMITADA
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27448752000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GENTILE KIMAFLOR
NCL(10) 03 alvejantes (produtos -) [lavagem]; cera
para assoalhos e móveis; cera para polir;
cosméticos; cremes para polir; desinfetante (sabão ); polir (cera para -); polir (produtos para -); produtos
para limpeza; sabão desinfetante; sabões; sabonete
desodorante;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905576942 23/11/2012
003
Tit.RIOMARINE REPRESENTACOES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01627879000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: YACHTSUL
NCL(10) 35 organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos náuticos;

No.905576950 23/11/2012
003
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Host
NCL(10) 42 computadores (projeto de sistema de -);
elaboração [concepção] de software de computador;
programação de computador [informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática];
armazenagem eletrônica de dados; assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados
[serviço de informática]; atualização de informação
em banco de dados de computador [serviço de
informática]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros); fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de busca];
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905576969 23/11/2012
003
Tit.CARINA SAYURI NAMBA 35769543841 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17173882000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Quali Idade Cuidados Gerontológicos

No.905576993 23/11/2012
003
Tit.INCOBRAS INDUSTRIA DE CORRENTES E
JOIAS LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15742957000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EMPORIUM JOIAS
NCL(10) 14 adereços [jóias e bijuterias]; amuletos
[jóias e bijuterias]; anéis [jóias e bijuterias]; arte
(objetos de -) de metal precioso; berloques [jóias e
bijuterias]; bijuteria / joalheria (artigos de -); brincos;
caixas para jóias; chaveiros de bijuteria; correntes
[jóias e bijuterias]; correntes de relógios; estojos de
relógios de pulso; estojos para relojoaria; fios de
metal precioso [jóias e bijuterias]; imitações de
pedras preciosas; joalheria / bijuteria (artigos de -);
jóias (caixas para -); ligas de metal precioso; metais
preciosos não trabalhados ou semitrabalhados;
metal precioso (estatuetas de -); metal precioso (fios
de -) [jóias e bijuterias]; ouro (fios de -) [joalheria];
ouro, não trabalhado ou batido; pedras preciosas;
pedras preciosas (imitações de -); pedras
semipreciosas; penduricalhos [jóias e bijuterias];
pérolas [jóias e bijuterias]; prata (fios de -); prata
fiada; prata semitrabalhada ou batida; preciosas
(imitações de pedras -); pulseiras [jóias e bijuterias];
argola de uso pessoal [bijuteria]; bracelete de
qualquer material [jóia/bijuteria];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905577000 23/11/2012
003
Tit.RIOMARINE REPRESENTACOES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01627879000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: YACHTSP
NCL(10) 35 organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos náuticos;
comércio (através de qualquer meio) de veículos;
corretagem de veículos;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905577019 23/11/2012
003
Tit.MARCOS AURELIO DE CARVALHO (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13914650400
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Café del Marco

CFE(4) 5.5.21
NCL(10) 44 saúde (serviços de -); serviços de
terapia; serviços de reabilitação física, motora e
emocional prestados a título de assistência social;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905576977 23/11/2012
003
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Host
NCL(10) 35 arquivos (gestão computadorizada de -);
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -); bancos de dados de computador
(sistematização
de
informações
em
-);
gerenciamento de banco de dados; serviços de
processamento de dados [compilação em banco de
dados];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905576985 23/11/2012
003
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: C.360º
NCL(10) 09 processamento de dados (dispositivos
para -); programas de computador [para download];
programas de computador gravados; programas
operacionais para computador [gravados];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 27.5.17; 29.1.1-2
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-) - [informação em];
aconselhamento a consumidores (informação
comercial e-) - [consultoria em]; aconselhamento a
consumidores
(informação
comercial
e-)
[assessoria em]; aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-); aluguel de espaço
publicitário - [informação em]; aluguel de espaço
publicitário - [consultoria em]; aluguel de espaço
publicitário - [assessoria em]; aluguel de espaço
publicitário; aluguel de material publicitário [informação em]; aluguel de material publicitário [consultoria em]; aluguel de material publicitário [assessoria em]; aluguel de material publicitário;
aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação - [informação em]; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação - [consultoria
em]; aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação - [assessoria em]; aluguel de tempo de
publicidade
em
meios
de
comunicação;
apresentação de produtos em meios de
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comunicação para fins de comércio varejista [informação em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista - [consultoria em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio
varejista;
arquivos
(gestão
computadorizada de -) - [informação em]; arquivos
(gestão computadorizada de -) - [consultoria em];
arquivos (gestão computadorizada de -) - [assessoria
em]; arquivos (gestão computadorizada de -);
clipping (serviços de -) - [informação em]; clipping
(serviços de -) - [consultoria em]; clipping (serviços
de -) - [assessoria em]; clipping (serviços de -);
compilações de estatísticas - [informação em];
compilações de estatísticas - [consultoria em];
compilações de estatísticas - [assessoria em];
compilações de estatísticas; demonstração de
produtos - [informação em]; demonstração de
produtos - [consultoria em]; demonstração de
produtos - [assessoria em]; demonstração de
produtos; distribuição de amostras - [informação em];
distribuição de amostras - [consultoria em];
distribuição de amostras - [assessoria em];
distribuição de amostras; distribuição de material
publicitário - [informação em]; distribuição de
material publicitário - [consultoria em]; distribuição de
material publicitário - [assessoria em]; distribuição de
material publicitário; espaço publicitário (aluguel de -)
- [informação em]; espaço publicitário (aluguel de -) [consultoria em]; espaço publicitário (aluguel de -) [assessoria em]; espaço publicitário (aluguel de -);
estatísticas (compilações de- ) - [informação em];
estatísticas (compilações de- ) - [consultoria em];
estatísticas (compilações de- ) - [assessoria em];
estatísticas (compilações de- ); eventos de moda
para fins promocionais (organização de-) [informação em]; eventos de moda para fins
promocionais (organização de-) - [consultoria em];
eventos de moda para fins promocionais
(organização de-) - [assessoria em]; eventos de
moda para fins promocionais (organização de-);
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [informação em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [informação em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários - [consultoria em]; feiras (organização
de -) para fins comerciais
ou publicitários [assessoria em]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; mala direta (publicidade
por -) - [informação em]; mala direta (publicidade por
-) - [consultoria em]; mala direta (publicidade por -) [assessoria em]; mala direta (publicidade por -);
marketing - [informação em]; marketing - [consultoria
em]; marketing - [assessoria em]; marketing;
marketing (estudos de -) - [informação em];
marketing (estudos de -) - [consultoria em];
marketing (estudos de -) - [assessoria em];
marketing (estudos de -); material publicitário
(atualização de -) - [informação em]; material
publicitário (atualização de -) - [consultoria em];
material publicitário (atualização de -) - [assessoria
em]; material publicitário (atualização de -); material
publicitário (distribuição de -) - [informação em];
material publicitário (distribuição de -) - [consultoria
em]; material publicitário (distribuição de -) [assessoria em]; material publicitário (distribuição de
-); modelos (agências de -) para publicidade ou
promoção de vendas - [informação em]; modelos
(agências de -) para publicidade ou promoção de
vendas - [consultoria em]; modelos (agências de -)
para publicidade ou promoção de vendas [assessoria em]; modelos (agências de -) para
publicidade ou promoção de vendas; opinião
(pesquisas de -) - [informação em]; opinião
(pesquisas de -) - [consultoria em]; opinião
(pesquisas de -) - [assessoria em]; opinião
(pesquisas de -); organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [informação em];
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organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [assessoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários [informação em]; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [consultoria em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; pesquisa de
marketing - [informação em]; pesquisa de marketing
- [consultoria em]; pesquisa de marketing [assessoria em]; pesquisa de marketing; pesquisas
de opinião - [informação em]; pesquisas de opinião [consultoria em]; pesquisas de opinião - [assessoria
em]; pesquisas de opinião; produção de filmes
publicitários - [informação em]; produção de filmes
publicitários - [consultoria em]; produção de filmes
publicitários - [assessoria em]; produção de filmes
publicitários; publicação de textos publicitários [informação em]; publicação de textos publicitários [consultoria em]; publicação de textos publicitários [assessoria em]; publicação de textos publicitários;
publicidade - [informação em]; publicidade [consultoria em]; publicidade - [assessoria em];
publicidade; anúncio - [informação em]; anúncio [consultoria em]; anúncio - [assessoria em]; anúncio;
apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [ompi] [informação em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista [ompi] - [consultoria em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista [ompi] - [assessoria em];
apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [ompi];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [informação em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[consultoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[assessoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de computador
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de computador
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador; assessoria,
consultoria e informação em marketing - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
marketing - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas de opinião - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas de opinião

- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas de opinião; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta;
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho] - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho] - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho] - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de chapelaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de chapelaria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
chapelaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de peles de animais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de peles
de animais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de peles de animais - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de peles de animais; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
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(através de qualquer meio) de bijuteria - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de capachos e
esteiras - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de capachos e esteiras - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
capachos e esteiras - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de capachos e esteiras;
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes;
comércio (através de qualquer meio) de couro [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de couro - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de couro - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de couro;
comércio (através de qualquer meio) de fios e fibras
para uso têxtil - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de fios e fibras para uso têxtil [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fios e fibras para uso têxtil - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de fios e
fibras para uso têxtil; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços; comércio
(através de qualquer meio) de imitações de couro [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de imitações de couro - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de imitações de
couro - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de imitações de couro; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de malas
e bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de metais preciosos e suas ligas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de metais
preciosos e suas ligas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de metais preciosos e
suas ligas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de metais preciosos e suas ligas;
comércio (através de qualquer meio) de pedras
preciosas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de pedras preciosas - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de pedras
preciosas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de pedras preciosas; comércio
(através de qualquer meio) de peles de animais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de peles de animais - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de peles de
animais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de peles de animais; comércio
(através de qualquer meio) de pentes e esponjas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de casco de
tartaruga - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de casco de
tartaruga - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de casco de
tartaruga - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de casco de
tartaruga; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de chifre - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
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chifre - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de chifre [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de chifre; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de concha [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de concha - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de concha - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de concha; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de cortiça - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de cortiça - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de cortiça - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de cortiça;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de espuma-do-mar - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de espuma-do-mar - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de espuma-do-mar - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
espuma-do-mar; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de junco - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de junco - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de junco [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de junco; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de madeira [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madeira - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madrepérola - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madrepérola - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madrepérola [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madrepérola; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
marfim - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de marfim [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de marfim - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de marfim; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de osso - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de osso [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de osso - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de osso; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de papel ou papelão - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
vime - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de vime [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de vime - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de vime; comércio (através de qualquer meio)
de produtos têxteis - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos têxteis - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
rendas e bordados - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de rendas e bordados -

[consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de rendas e bordados - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de rendas e
bordados; comércio (através de qualquer meio) de
roupas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de roupas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de roupas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sacos e sacolas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sapatos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de tecidos
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos; comércio (através de qualquer
meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a
cozinha - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha - [assessoria
em]; desfile de moda com fim publicitário [informação em]; desfile de moda com fim publicitário
- [consultoria em]; desfile de moda com fim
publicitário - [assessoria em]; desfile de moda com
fim publicitário; distribuição de brindes - [informação
em]; distribuição de brindes - [consultoria em];
distribuição de brindes - [assessoria em]; distribuição
de
brindes;
levantamento
mercadológico
[informação em]; levantamento mercadológico [consultoria em]; levantamento mercadológico [assessoria em]; levantamento mercadológico;
pesquisa de mercado - [informação em]; pesquisa de
mercado - [consultoria em]; pesquisa de mercado [assessoria em]; pesquisa de mercado; produção de
filme publicitário [ompi] - [informação em]; produção
de filme publicitário [ompi] - [consultoria em];
produção de filme publicitário [ompi] - [assessoria
em]; produção de filme publicitário [ompi]; promotor
de eventos [se comerciais] - [informação em];
promotor de eventos [se comerciais] - [consultoria
em]; promotor de eventos [se comerciais] [assessoria em]; promotor de eventos [se
comerciais]; publicidade por qualquer meio [informação em]; publicidade por qualquer meio [consultoria em]; publicidade por qualquer meio [assessoria em]; publicidade por qualquer meio;
Procurador: VINÍCIUS MAIA CAMPOS
No.905577027 23/11/2012
003
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: C.360º
NCL(10) 35 marketing; promoção de vendas [para
terceiros]; publicidade on-line em rede de
computadores; assessoria, consultoria e informação
em compilação de informações em bancos de dados
de computador; gerenciamento de banco de dados;
serviços de processamento de dados [compilação
em banco de dados]; serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão);
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905577035 23/11/2012
003
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: C.360º
NCL(10) 36 cobrança (serviços de -);
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905577043 23/11/2012

003
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Tit.JADER A. VARGAS COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10748349000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GUERREIRO ORIGINAL BRAND

CFE(4) 23.1.1; 24.1.3; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; capuzes
[vestuário]; casacos [vestuário]; ciclistas (vestuário
para -); confeccionado (vestuário -); ginástica (roupa
para -) [colante]; luvas [vestuário]; malhas
[vestuário]; roupa para ginástica; roupa para
ginástica [colante]; vestuário *; bermuda para prática
de esporte;
Procurador: DAIANE PINOS DE MORAES
No.905577051 23/11/2012
003
Tit.OPTIONLINE DATABASE E TRAINING LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04175458000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Superbusca
NCL(10) 35 bancos de dados de computador
(compilação de informação em -) - [informação em];
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -); bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -) - [informação
em];
bancos
de
dados
de
computador
(sistematização de informações em -); compilação
de informação para bancos de dados de computador
- [informação em]; compilação de informação para
bancos de dados de computador; sistematização de
informações em bancos de dados de computador [informação em]; sistematização de informações em
bancos de dados de computador; serviços de
processamento de dados [compilação em banco de
dados]
[informação
em];
serviços
de
processamento de dados [compilação em banco de
dados];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905577060 23/11/2012
Tit.FLAVIO DE OLIVEIRA TEODORO CPF
04070028633 - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13617705000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: R'LUSS

003

NCL(10) 38 fornecimento de acesso a banco de
dados; fornecimento de acesso a bases de dados
[ompi]; fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website); provedor de
acesso [telecomunicação]; provimento de acesso a
lojas eletrônicas [telecomunicação]; serviços de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento [telecomunicação];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905577086 23/11/2012
003
Tit.NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL
LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08594446000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NUTRISERVICE NUTRIÇÃO CLÍNICA A
SEU ALCANCE.

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal;
alimentos
para
bebês;
caseína
(suplemento alimentar de -); enzimas (suplemento
alimentar de -); farinhas lácteas [para bebês]; fibras
alimentares; geléia real (suplemento alimentar de -);
germe de trigo (suplemento alimentar de -); glicose
(suplemento alimentar de-); lecitina (suplemento
alimentar de-); leite (açúcar de -) [lactose]; levedura
[complemento alimentar]; linhaça (suplemento
alimentar de -); nutricionais (complementos -); pólen
(suplemento alimentar de -); própolis (suplemento
alimentar de -); suplementos alimentares minerais;
alimento para bebê à base de carne, ave e ovo;
alimento para bebê à base de fruta, verdura, legume
e cereal; alimento para bebês à base de peixe,
carne, ave, ovo, fruta, verdura, legume e cereais;
alimento para bebês em condições especiais; barra
dietética para suplementação nutricional, para fins
medicinais;
Procurador: NILTON MARQUES JUNIOR
No.905577094 23/11/2012
003
Tit.RIOMARINE REPRESENTACOES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01627879000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: YACHTBAHIA
NCL(10) 35 organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos náuticos;
comércio (através de qualquer meio) de veículos;
corretagem de veículos;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS

CFE(4) 3.7.17; 24.1.5; 24.1.17; 27.5.14
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
calças; calças compridas; camisetas; casacos
[vestuário]; cuecas; jaquetas; leggings [calças];
malhas [vestuário]; roupa de baixo; vestuário *;
Procurador: BRUNO HENRIQUE GODOY
No.905577078 23/11/2012
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: C.360º

003

No.905577108 23/11/2012
003
Tit.TSA SERVIÇOS LTDA. EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08294888000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIGUE PREFEITO
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-) - [informação em];
aconselhamento a consumidores (informação
comercial e-) - [consultoria em]; aconselhamento a
consumidores
(informação
comercial
e-)
[assessoria em]; aconselhamento a consumidores

(informação comercial e-); serviços de telemarketing
- [informação em]; serviços de telemarketing [consultoria em]; serviços de telemarketing [assessoria em]; serviços de telemarketing;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de orientação
ao consumidor] - [informação em]; atendimento ao
cliente [s.a.c.; serviço de orientação ao consumidor] [consultoria em]; atendimento ao cliente [s.a.c.;
serviço de orientação ao consumidor] - [assessoria
em]; atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de
orientação ao consumidor]; telemarketing [informação em]; telemarketing - [consultoria em];
telemarketing - [assessoria em]; telemarketing;
Procurador: LANIR ORLANDO
No.905577116 23/11/2012
003
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: C.360º
NCL(10) 42 computadores (projeto de sistema de -);
elaboração [concepção] de software de computador;
programação de computador [informática]; aluguel
de tempo de acesso a banco de dados;
armazenagem eletrônica de dados; assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados
[serviço de informática]; atualização de informação
em banco de dados de computador [serviço de
informática]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros); fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de busca];
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905577124 23/11/2012
003
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OPTE+
NCL(10) 42 computadores (projeto de sistema de -);
elaboração [concepção] de software de computador;
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; aluguel de tempo de acesso a banco de
dados; armazenagem eletrônica de dados; banco de
dados (aluguel de servidor de -, para terceiros);
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905577132 23/11/2012
003
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OPTE+
NCL(10) 41 guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download];
provimento de web site disponibilizando fotos, áudio
e
vídeo
não
downloadble
[serviço
de
entretenimento];
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Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905577140 23/11/2012
003
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OPTE+
NCL(10)
38
fornecimento
de
canais
de
telecomunicação para serviços de venda à distância
[ompi]; provedor de acesso [telecomunicação];
provimento de acesso a lojas eletrônicas
[telecomunicação]; serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905577159 23/11/2012
003
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OPTE+
NCL(10)
35
marketing;
processamento
administrativo de pedidos de compra; promoção de
vendas [para terceiros]; publicidade on-line em rede
de computadores; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de
computador; promoção de venda para terceiros
[publicidade]; serviços de processamento de dados
[compilação em banco de dados];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905577167 23/11/2012
003
Tit.INCOBRAS INDUSTRIA DE CORRENTES E
JOIAS LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15742957000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRATALIGHT
NCL(10) 14 adereços [jóias e bijuterias]; amuletos
[jóias e bijuterias]; anéis [jóias e bijuterias]; arte
(objetos de -) de metal precioso; berloques [jóias e
bijuterias]; bijuteria / joalheria (artigos de -); brincos;
caixas para jóias; chaveiros de bijuteria; correntes
[jóias e bijuterias]; correntes de relógios; estojos de
relógios de pulso; estojos para relojoaria; fios de
metal precioso [jóias e bijuterias]; imitações de
pedras preciosas; joalheria / bijuteria (artigos de -);
jóias (caixas para -); ligas de metal precioso; metais
preciosos não trabalhados ou semitrabalhados;
metal precioso (estatuetas de -); metal precioso (fios
de -) [jóias e bijuterias]; ouro (fios de -) [joalheria];
ouro, não trabalhado ou batido; pedras preciosas;
pedras preciosas (imitações de -); pedras
semipreciosas; penduricalhos [jóias e bijuterias];
pérolas [jóias e bijuterias]; prata (fios de -); prata
fiada; prata semitrabalhada ou batida; preciosas
(imitações de pedras -); pulseiras [jóias e bijuterias];
argola de uso pessoal [bijuteria]; bracelete de
qualquer material [jóia/bijuteria];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905577175 23/11/2012
Tit.E L VIDRAÇARIA ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09351775000186
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: Box Ideal

003

CFE(4) 7.3.1-2; 7.3.13
NCL(10) 19 construção (vidro de -); vidro de
segurança; vidros para construção [vidraças]; vitrais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905577183 23/11/2012
003
Tit.BORIS TRADING LICENCIAMENTOS DE
MARCAS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07489282000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROFOCUS
NCL(10) 40 metal (tratamento de -); polimento de
vidro óptico;
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES
No.905577191 23/11/2012
003
Tit.TSA SERVIÇOS LTDA. EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08294888000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DISQUE PREFEITO
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-) - [informação em];
aconselhamento a consumidores (informação
comercial e-) - [consultoria em]; aconselhamento a
consumidores
(informação
comercial
e-)
[assessoria em]; aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-); serviços de telemarketing
- [informação em]; serviços de telemarketing [consultoria em]; serviços de telemarketing [assessoria em]; serviços de telemarketing;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de orientação
ao consumidor] - [informação em]; atendimento ao
cliente [s.a.c.; serviço de orientação ao consumidor] [consultoria em]; atendimento ao cliente [s.a.c.;
serviço de orientação ao consumidor] - [assessoria
em]; atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de
orientação ao consumidor]; telemarketing [informação em]; telemarketing - [consultoria em];
telemarketing - [assessoria em]; telemarketing;
Procurador: LANIR ORLANDO
No.905577205 23/11/2012
003
Tit.JADER A. VARGAS COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10748349000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GUERREIRO ORIGINAL BRAND

CFE(4) 23.1.1; 24.1.3; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes;
Procurador: DAIANE PINOS DE MORAES
No.905577213 23/11/2012
011
Tit.CARLOS CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03867698503
*O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DA UNIÃO (GRU) RELATIVA AO PRESENTE
PEDIDO FOI REALIZADO FORA DO EXPEDIENTE
BANCÁRIO OU EM DATA POSTERIOR AO ENVIO
DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO. EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO MANUAL DO
USUÁRIO DO SISTEMA E-MARCAS, APRESENTE,
POR MEIO DE FORMULÁRIO ESPECÍFICO
(CÓDIGO DE SERVIÇO 338), CÓPIA DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO, CONTENDO
NÚMERO DA GRU, DATA/HORA DA OPERAÇÃO
BANCÁRIA E AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
LEGÍVEIS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905577221 23/11/2012
003
Tit.OPTIONLINE DATABASE E TRAINING LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04175458000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 2 2 Score

CFE(4) 27.1.25; 27.5.1; 27.5.8,14
NCL(10) 42 fornecimento de mecanismos de busca
para a internet - [informação em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a internet; mecanismos
de busca (fornecimento de - ) para a internet [informação
em];
mecanismos
de
busca
(fornecimento de - ) para a internet; pesquisas em
cosmética - [informação em]; pesquisas em
cosmética; pesquisas químicas - [informação em];
pesquisas
químicas;
pesquisas
técnicas
[informação em]; pesquisas técnicas; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas científicas
no campo da bioquímica e biotecnologia [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas científicas no campo da
bioquímica e biotecnologia; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de cosméticos [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de cosméticos;
assessoria, consultoria e informações e pesquisas
no campo biológico - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações e pesquisas no campo
biológico; assessoria, consultoria e informações
sobre pesquisas no campo biológico - [informação
em]; assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo biológico; assessoria,
consultoria e pesquisas científicas no campo da
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saúde e da medicina - [informação em]; assessoria,
consultoria e pesquisas científicas no campo da
saúde e da medicina; pesquisas agropecuárias [informação
em];
pesquisas
agropecuárias;
pesquisas médicas - [informação em]; pesquisas
médicas; sites de busca [fornecimento de
mecanismos de busca na internet] - [informação em];
sites de busca [fornecimento de mecanismos de
busca na internet];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905577230 23/11/2012
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TODATEEN
NCL(10)
05
absorventes
higiênicos
para
menstruação; absorventes internos; açúcar para uso
medicinal; algodão para uso medicinal; alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; alimentos para bebês; amêndoas (leite de
-) para uso farmacêutico; animais (produtos para
lavar -); anti-sépticos bucais para uso medicinal;
antissépticos; ar (preparações para purificar o -);
balas [doces] medicinais; balsâmicas (preparações -)
para uso medicinal; banho (sais de -) para uso
medicinal; bebidas dietéticas adaptadas para uso
medicinal; bebidas medicinais; bronzeamento
(pílulas para -); cabelo (preparações medicinais para
crescimento do -); cães (loções para -); cães
(repelentes para -); chás medicinais; colírios;
confeitos medicinais; desodorantes para roupas e/ou
materiais têxteis; desodorantes, exceto para seres
humanos e animais; diabéticos (pão para -), para fins
medicinais; emagrecimento (pílulas para -);
emagrecimento (preparações medicinais para -);
erva-doce para uso medicinal; ervas (chás de -) para
uso medicinal; ervas medicinais; farinhas lácteas
[para bebês]; fibras alimentares; fraldas calça para
bebês; fraldas para bebês; glicose (suplemento
alimentar de-); incenso repelente de insetos;
infusões medicinais; insetos (repelentes contra -);
lama medicinal; lama para banhos; linhaça para uso
farmacêutico; loções para uso farmacêutico; loções
para uso veterinário; medicamentos para uso
veterinário; medicinais (ervas -); moderadores de
apetite
para
uso
medicinal;
nutricionais
(complementos -); óleo de linhaça (suplemento
alimentar de -); pés (remédios antitranspirantes para
os -); preparações para banhos medicinais;
preparações para desodorizar ambientes; própolis
(suplemento alimentar de -); proteína (suplemento de
- ) para animais; repelentes para cães; sais
aromáticos; sais de água mineral; subprodutos do
processamento de grãos de cereais para fins
dietéticos ou medicinais; suplemento alimentar para
animais;
suplementos
alimentares
minerais;
vitaminas (preparações para -); alimento para bebê à
base de carne, ave e ovo; alimento para bebê à
base de fruta, verdura, legume e cereal; alimento
para bebês à base de peixe, carne, ave, ovo, fruta,
verdura, legume e cereais; banho de espuma
(preparações para - ), para uso medicinal; banho de
imersão de uso animal (preparações para - ), para
uso medicinal; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), para uso medicinal; barra
dietética para suplementação nutricional, para fins
medicinais;
brinco
inseticida
para
animal;
carrapaticida; erva para banho medicinal; repelente
higiênico para cão e gato; spray anti-pulga para
animal; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplemento nutricional
de óleo comestível para uso medicinal; vitamina e
sais minerais; xampu para animal com finalidade
terapêutica;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905577248 23/11/2012
003
Tit.BORIS TRADING LICENCIAMENTOS DE
MARCAS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07489282000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROFOCUS
NCL(10) 09 armações de óculos; câmeras
[fotografia]; câmeras de vídeo; correntes para
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óculos; estojos de óculos; lentes corretivas [óptica];
lentes de contato; lentes de contato (estojos para -);
lentes ópticas; oculista (artigos de -); óculos; óculos
antiofuscantes; óculos de sol; óculos para esportes;
aparelho ou instrumento óptico;
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES
No.905577256 23/11/2012
003
Tit.INCOBRAS INDUSTRIA DE CORRENTES E
JOIAS LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15742957000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GOLDLIGHT
NCL(10) 14 adereço (alfinetes de -); amuletos [jóias
e bijuterias]; anéis [jóias e bijuterias]; arte (objetos de
-) de metal precioso; berloques [jóias e bijuterias];
bijuteria / joalheria (artigos de -); brincos; caixas para
jóias; chaveiros de bijuteria; correntes [jóias e
bijuterias]; correntes de relógios; estojos de relógios
de pulso; estojos para relojoaria; fios de metal
precioso [jóias e bijuterias]; imitações de pedras
preciosas; joalheria / bijuteria (artigos de -); jóias
(caixas para -); ligas de metal precioso; metais
preciosos não trabalhados ou semitrabalhados;
metal precioso (estatuetas de -); metal precioso (fios
de -) [jóias e bijuterias]; ouro (fios de -) [joalheria];
ouro, não trabalhado ou batido; pedras preciosas;
pedras preciosas (imitações de -); pedras
semipreciosas; penduricalhos [jóias e bijuterias];
pérolas [jóias e bijuterias]; prata (fios de -); prata
fiada; prata semitrabalhada ou batida; preciosas
(imitações de pedras -); pulseiras [jóias e bijuterias];
argola de uso pessoal [bijuteria]; bracelete de
qualquer material [jóia/bijuteria];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905577264 23/11/2012
003
Tit.BORIS TRADING LICENCIAMENTOS DE
MARCAS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07489282000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROFOCUS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos científicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cronométricos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
metais comuns e suas ligas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria;
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising;
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne;
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES
No.905577272 23/11/2012
003
Tit.COMERCIAL BORGATO MÁQUINAS E
IMPLEMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57213191000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Borgato
NCL(10) 39 aluguel de veículos; locação de
automóveis; locação de caminhões; leasing [aluguel]
de veículos;
Procurador: PEREIRA ADVOGADOS
No.905577280 23/11/2012
003
Tit.OPTIONLINE DATABASE E TRAINING LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04175458000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 2 2 Score

CFE(4) 27.1.25; 27.5.1; 27.5.8,14
NCL(10) 35 bancos de dados de computador
(compilação de informação em -) - [informação em];
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -); bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -) - [informação
em];
bancos
de
dados
de
computador
(sistematização de informações em -); compilação
de informação para bancos de dados de computador
- [informação em]; compilação de informação para
bancos de dados de computador; compilações de
estatísticas - [informação em]; compilações de
estatísticas; estatísticas (compilações de- ) [informação em]; estatísticas (compilações de- );
sistematização de informações em bancos de dados
de computador - [informação em]; sistematização de
informações em bancos de dados de computador;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905577299 23/11/2012
003
Tit.DIVERTOYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08816636000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MEU PRIMEIRO LIVRO
NCL(10) 28 bonecas; brinquedos; jogos *;
Procurador: DOMINGOS, EMERENCIANO E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905577302 23/11/2012
003
Tit.COMERCIAL BORGATO MÁQUINAS E
IMPLEMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57213191000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Borgato
NCL(10) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas; manutenção de veículos; manutenção e
reparo de automóveis; veículos (manutenção de -);
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos;
Procurador: PEREIRA ADVOGADOS
No.905577310 23/11/2012
003
Tit.INCOBRAS INDUSTRIA DE CORRENTES E
JOIAS LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15742957000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INCOBRAS
NCL(10) 14 adereços [jóias e bijuterias]; amuletos
[jóias e bijuterias]; anéis [jóias e bijuterias]; arte
(objetos de -) de metal precioso; berloques [jóias e
bijuterias]; bijuteria / joalheria (artigos de -); brincos;
caixas para jóias; chaveiros de bijuteria; correntes
[jóias e bijuterias]; correntes de relógios; estojos de
relógios de pulso; estojos para relojoaria; fios de
metal precioso [jóias e bijuterias]; imitações de
pedras preciosas; joalheria / bijuteria (artigos de -);
jóias (caixas para -); ligas de metal precioso; metais
preciosos não trabalhados ou semitrabalhados;
metal precioso (estatuetas de -); metal precioso (fios
de -) [jóias e bijuterias]; ouro (fios de -) [joalheria];
ouro, não trabalhado ou batido; pedras preciosas;
pedras preciosas (imitações de -); pedras
semipreciosas; penduricalhos [jóias e bijuterias];
pérolas [jóias e bijuterias]; prata (fios de -); prata
fiada; prata semitrabalhada ou batida; preciosas
(imitações de pedras -); pulseiras [jóias e bijuterias];
argola de uso pessoal [bijuteria]; bracelete de
qualquer material [jóia/bijuteria];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905577329 23/11/2012

003
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Tit.MARIA RECEITA VIDEO AULA LTDA - ME
(BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17125587000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Maria Receita
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Procurador: SOLIGO & ADVOGADOS SS
No.905577337 23/11/2012
003
Tit.COMERCIAL BORGATO MÁQUINAS E
IMPLEMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57213191000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Borgato
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos; concessionária de
veículos (comércio de veículos);
Procurador: PEREIRA ADVOGADOS
No.905577345 23/11/2012
003
Tit.A. IONE SCHWINGEL POUSADA - ME. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15565420000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POUSADA DO LUAR

CFE(4) 9.7.19; 27.5.1; 29.1.1; 29.1.6,12
NCL(10) 35 comerciais de rádio - [informação em];
comerciais de rádio - [consultoria em]; comerciais de
rádio - [assessoria em]; comerciais de rádio;
comerciais de televisão - [informação em];
comerciais de televisão - [consultoria em];
comerciais de televisão - [assessoria em]; comerciais
de televisão; consultoria em organização de
negócios - [informação em]; consultoria em
organização de negócios - [consultoria em];
consultoria em organização de negócios [assessoria em]; consultoria em organização de
negócios; informação comercial e aconselhamento a
consumidores - [informação em]; informação
comercial e aconselhamento a consumidores [consultoria
em];
informação
comercial
e
aconselhamento a consumidores - [assessoria em];
informação comercial e aconselhamento a
consumidores; produção de filmes publicitários [informação em]; produção de filmes publicitários [consultoria em]; produção de filmes publicitários [assessoria em]; produção de filmes publicitários;
propaganda - [informação em]; propaganda [consultoria em]; propaganda - [assessoria em];
propaganda; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade de rádio [informação em]; publicidade de rádio - [consultoria
em]; publicidade de rádio - [assessoria em];
publicidade de rádio; publicidade de televisão [informação em]; publicidade de televisão [consultoria em]; publicidade de televisão [assessoria
em];
publicidade
de
televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [informação
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors] [consultoria em]; publicidade externa [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade por catálogos de vendas
- [informação em]; publicidade por catálogos de
vendas - [consultoria em]; publicidade por catálogos
de vendas - [assessoria em]; publicidade por
catálogos de vendas; administração comercial [informação em]; administração comercial [consultoria em]; administração comercial [assessoria em]; administração comercial; anúncio [informação em]; anúncio - [consultoria em]; anúncio
- [assessoria em]; anúncio; informação comercial e
aconselhamento
a
consumidores
[ompi]
[informação
em];
informação
comercial
e
aconselhamento
a
consumidores
[ompi]
[consultoria
em];
informação
comercial
e
aconselhamento a consumidores [ompi] - [assessoria
em]; informação comercial e aconselhamento a
consumidores [ompi]; produção de filme publicitário
[ompi] - [informação em]; produção de filme
publicitário [ompi] - [consultoria em]; produção de
filme publicitário [ompi] - [assessoria em]; produção
de filme publicitário [ompi]; publicidade por qualquer
meio - [informação em]; publicidade por qualquer
meio - [consultoria em]; publicidade por qualquer
meio - [assessoria em]; publicidade por qualquer
meio;

CFE(4) 1.7.6; 29.1.2; 29.1.4,12
NCL(10) 43 acomodações temporárias (reservas de
-); hotéis; reservas de acomodações temporárias;
reservas em hotéis;
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA
No.905577353 23/11/2012
Tit.RENATA GOMES DO NASCIMENTO - ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17134960000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PYTELLU'S

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bandanas;
bermudas; blazers [vestuário]; bonés; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; casacos [vestuário];
coletes; jaquetas; jardineiras [vestuário]; saias;
saias-calças; biquíni; canga; maiô;
Procurador: DILERMAR RIBEIRO SCHAEWER
No.905577418 23/11/2012
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TODATEEN
NCL(10) 09 agendas eletrônicas; aparelhos para
transmissão de som; câmeras de vídeo; cartuchos
para vídeo games; compactos (discos -) [áudio e
vídeo]; computador (memórias para -); computador
(periféricos de -); computador (programas de -),
gravados; computador (programas de -), gravados
[programas]; computador (programas operacionais
para -) [gravados]; computador (teclados de -);
computadores;
desenhos
animados;
discos
compactos [áudio e vídeo]; discos compactos, rom
(ingl.); discos fonográficos; disquetes (drives de -)
para computadores; dvd (tocadores de -); esportes
(óculos para -); filme cinematográfico (aparelhos
para montagem de -); fitas magnéticas; fitas para

gravação de som; impressoras para computadores;
jogos de computador (programas de -); laptops;
magnética (unidades de fita -) [para computadores];
notebook [computadores]; óculos; óculos (armação
de -); óculos de sol; programas de computador
gravados; programas de jogos de computador; som
(aparelhos para gravação de -); som (aparelhos para
reprodução de -); som (fitas para gravação de -);
aparelho de comunicação; aparelho de gravação de
vídeo; aparelho de gravação e de reprodução de
videocassete;
aparelho
de
telecomunicação;
aparelho ou instrumento de publicidade; aparelho ou
instrumento de reprodução; aparelho para jogo
adaptado para uso em televisão; aparelho projetor
de filme; cartucho, cd e disquete para vídeo game
[jogo]; cd-rom [disco]; cd-rom [drive]; dvd, disco
digital de vídeo; dvd, disco digital de vídeo aparelho; estojo porta-cds; fita para computador;
máquina de edição de som e imagem; notebook
[microcomputador portátil, menor que o laptop];
porta-cd; porta-disquete; software para jogo e
entretenimento [programa de computador]; suporte
para disco;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905577426 23/11/2012
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TODATEEN
NCL(10) 14 abotoaduras; alfinetes de gravatas;
alfinetes de metal precioso; amuletos [jóias e
bijuterias]; anéis [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); brincos; caixas para jóias;
chaveiros de bijuteria; colares [jóias e bijuterias];
correntes [jóias e bijuterias]; correntes de relógios;
cronométricos
(instrumentos
-);
diamantes;
emblemas de metal precioso; estojos de relógios de
pulso; gravatas (alfinetes de -); gravatas
(prendedores de -); imitações de pedras preciosas;
joalheria / bijuteria (artigos de -); jóias e bijuterias de
âmbar amarelo; ligas de metal precioso; medalhas;
moedas; ouro, não trabalhado ou batido; pedras
preciosas; pedras preciosas (imitações de -); pedras
semipreciosas; penduricalhos [jóias e bijuterias];
ponteiros [relojoaria]; prata (fios de -); prata fiada;
prata semitrabalhada ou batida; preciosas (imitações
de pedras -); pulseiras [jóias e bijuterias]; relógios
(correntes de -); relógios de controle; relógios de
pulso; relógios de sol; relógios despertadores; vidros
de relógios; botton/broche; bracelete de qualquer
material [jóia/bijuteria]; brilhante [jóia]; elo de metal
precioso; esmeralda; molduras plásticas (frente
removível) para relógios; relógio de quartzo; rubi;
tiara; tornozeleira (jóia/bijuteria); turquesa [pedra
preciosa];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905577434 23/11/2012
003
Tit.INOVE - COM E SERVICOS DE SISTEMAS
ELETRONICOS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09391136000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 09 alarmes *; câmeras de vídeo;
cinematográficas (câmeras -); programas de
computador gravados; alarme de segurança;
aparelho de gravação de vídeo; aparelho ou
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instrumento de alarme; aparelho ou instrumento de
proteção; aparelho ou instrumento de segurança;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905577442 23/11/2012
003
Tit.CAROLINA VANZO KNUDSEN 12439171727
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16561554000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Carol Knudsen

CFE(4) 24.17.2; 26.11.5; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
chapelaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de chapelaria - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de fios e fibras para uso
têxtil - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de fios e fibras para uso têxtil [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fios e fibras para uso têxtil - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de fios e
fibras para uso têxtil; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem [consultoria em]; comércio (através de qualquer
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meio) de malas e bolsas de viagem - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de malas
e bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de produtos têxteis - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
rendas e bordados - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de rendas e bordados [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de rendas e bordados - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de rendas e
bordados; comércio (através de qualquer meio) de
roupas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de roupas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de roupas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905577450 23/11/2012
Tit.ELIZELMA MARIA DA SILVA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04750715492
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DOCE MAGIA

para cama; gaveta; porta-cd [móvel]; pufe; quadro
decorativo;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905577477 23/11/2012
003
Tit.INOVE - COM E SERVICOS DE SISTEMAS
ELETRONICOS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09391136000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO

003

CFE(4) 3.13.1; 27.5.1; 27.5.13,17
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: ALEXANDRE JOSÉ DO AMARAL
SOARES
No.905577469 23/11/2012
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TODATEEN
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
afixação (painéis de -); alimentos (decorações de
matérias plásticas para -); almofadas; andadores
para bebês; armários; armários [guarda-louças];
arquivos [móveis]; artigos para cama [exceto roupa
de cama]; balcões; bancadas de lavatório
[mobiliário]; bancadas de trabalho; bancos [móveis];
bandejas de mesas; berços; biombos; caixas de
madeira ou matérias plásticas; camas *; carrinhos de
chá; carrinhos de servir à mesa [móveis]; chá
(carrinhos de -); chavetas não metálicas; cômodas
com gavetas; computadores (mesas com rodinhas
para -); decorações de matérias plásticas para
alimentos; desenho (mesas para -); escritório
(móveis para -); escrivaninhas; espelhos; espelhos
portáteis [espelhos para banheiro]; espreguiçadeiras
[cadeiras]; estojos de madeira ou matérias plásticas;
guarda-comidas não metálicos; guarda-louças;
jardineiras [móveis]; mesas *; mesas com rodinhas
para computadores; mesas de metal; móbiles
[decoração]; mobiliário (peças de -); mobiliário
escolar; molduras para quadros; móveis (guarnições
não metálicas para -); móveis de metal; móveis para
escritório; poltronas; portas para móveis; prateleiras
para armazenagem; prateleiras para arquivos
[móveis]; prateleiras para móveis; quadros (molduras
para -); racks (ingl.); toalhas (armários para -)
[móveis]; vidro prateado [espelhos]; apoio para braço
[móvel]; apoio para livro [móvel]; balcão [móvel];
banqueta [móvel]; bebê conforto; bufê [mobiliário];
cadeira de balanço; cadeira ou poltrona [mobiliário];
cadeira para bebê; cama-mesa [mobiliário];
camiseiro [mobiliário]; cepo de cozinha; coluna
[mobiliário]; cristaleira; estantes [móveis]; estrado

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 bancos de dados de computador
(compilação de informação em -); sistematização de
informações em bancos de dados de computador;
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de
computador; comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905577485 23/11/2012
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REVISTA TODATEEN
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; aventais
[vestuário]; bandanas; banho (calções de -); banho
(roupões de -); banho (sandálias de -); bermudas;
blazers [vestuário]; botas *; botas para esportes *;
botinas; calçados *; calçados em geral *; calças;
calças compridas; camisas; camisetas; chapéus
[chapelaria]; cintos [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; enxovais de bebês;
gabardines [vestuário]; ginástica (roupa para -)
[colante]; gravatas; íntima (roupa -); lenços de
pescoço; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; macacões;
malhas [vestuário]; meias; meias-calças; paletós;
peles [vestuário]; pescoço (lenços de -); pijamas;
praia (roupas de -); pulôveres; roupa de baixo; roupa
íntima; roupa para ginástica; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; saias;
sandálias; sobretudos [vestuário]; suéteres; sungas;
suspensórios; ternos; trajes; trajes de banho;
uniformes; vestuário *; xales; batina; biquíni; boné;
calçado esportivo; camisola; chuteira; fraque; jaleco;
maiô;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905577493 23/11/2012
003
Tit.INOVE - COM E SERVICOS DE SISTEMAS
ELETRONICOS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09391136000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO
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No.905577523 23/11/2012
Tit.YANN COMÉRCIO INDÚSTRIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11581675000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REBECATHOMAZ INSTA-SHIRTS

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 37 assistência técnica e manutenção de
computador [hardware]; instalação e conserto de
rádio-comunicação;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905577507 23/11/2012
Tit.JOSE ROBERTO DA SILVA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04176915480
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORROZÃO MAR & SOL

003

CFE(4) 1.3.2; 6.6.3; 6.19.1; 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; produção de shows; banda de
música [serviços de entretenimento]; conjunto
musical (serviços de -) [serviços de entretenimento];
grupo musical;
Procurador: ISAQUE PEREIRA DA SILVA
No.905577515 23/11/2012
003
Tit.HASSELBLAD S.À R.L. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8828300
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUNAR
NCL(10) 09 ampliação (aparelhos para -) [fotografia];
apoios para aparelhos fotográficos; astrofotografia
(lentes para -); bandejas de lavar [fotografia]; brilho
(aparelhos para dar -) às fotografias; câmaras
escuras [fotografia]; câmeras [fotografia]; carretéis
[fotografia];
cinematográficas
(câmeras
-);
cinematográfico (aparelhos para montagem de filme
-); cópias fotográficas (secadores de -); diafragmas
[fotografia]; disparadores de obturador [fotografia];
escorredores para uso em fotografia; estojos
especialmente feitos para aparelhos e instrumentos
de fotografia; filtros [fotografia]; filtros para raios
ultravioletas [fotografia]; flash [fotografia]; iluminação
de palco (aparelhos para controle de-); lâmpadas de
flash [fotografia]; lâmpadas para quarto escuro
[fotografia]; obturadores
[fotografia]; oculares
(instrumentos contendo -); ópticas (lâmpadas -);
ópticas (lentes -); óptico (vidro -); ópticos (discos -);
ópticos (instrumentos e aparelhos -); programas de
computador [para download]; programas de
computador gravados; programas operacionais para
computador [gravados]; projeção (telas de -);
secadoras [fotografia]; som (aparelhos para
gravação de -); som (aparelhos para reprodução de ); som (fitas para gravação de -); suportes para
chapas escuras (fotografia); telas [fotografia]; tripés
para câmeras; velocidade (instrumentos para
medição de -) [fotografia]; visores fotográficos;
aparelho de gravação de vídeo; aparelho ou
instrumento cinematográfico;
Prior.:BX 1248649
01/06/2012 BX
Procurador: LEÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 2.9.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 18 bolsas; bolsas de malhas; bolsas de
mão; bolsas de viagem; cartão-couro [imitação de
couro]; carteiras de bolso; estojos de cosméticos
[nécessaire]; malas de viagem; maletas para
documentos; mochilas; pastas [malas]; porta-cartão;
porta-chaves; praia (bolsas de -); valises; viagem
(conjuntos de -) [artigos de couro]; bolsa do vestuário
comum; carteira para moeda; pasta de viagem;
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES
No.905577531 23/11/2012
003
Tit.TRI TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09006612000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Corrida Noturna de Salvador
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação ou entretenimento] - [informação em];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] - [consultoria em]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento] [assessoria em]; competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
competições
desportivas (organização de -) - [informação em];
competições desportivas (organização de -) [consultoria
em];
competições
desportivas
(organização de -) - [assessoria em]; competições
desportivas (organização de -); organização de
competições [educação ou entretenimento] [informação em]; organização de competições
[educação ou entretenimento] - [consultoria em];
organização de competições [educação ou
entretenimento] - [assessoria em]; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização de competições desportivas [informação em]; organização de competições
desportivas - [consultoria em]; organização de
competições desportivas - [assessoria em];
organização
de
competições
desportivas;
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [informação em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [consultoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [assessoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];
Procurador: MERCAP MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905577540 23/11/2012
003
Tit.INOVE - COM E SERVICOS DE SISTEMAS
ELETRONICOS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09391136000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 aluguel de aparelhos de rádio e
televisão; aluguel de câmeras de vídeo; aluguel de
equipamento de áudio; câmeras de vídeo (aluguel
de -);
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905577558 23/11/2012
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TODATEEN
NCL(10) 28 alvos; alvos eletrônicos; apetrechos de
pesca; arco e flecha (material para -); argolas (jogos
de -); balanços; balões de jogo; baralho (cartas de -);
beisebol (luvas de -); bicicletas fixas para exercícios;
bilhar (mesas de -) operadas por moedas; bilhar
(pontas de taco de -); bilhar (tabelas de -); bingo
(cartões para -); bolas de bilhar; bolas de jogo;
boliche (maquinaria e aparelhos para -); bonecas;
bonecas (mamadeiras de -); bonecas (quartos de -);
bonecas (roupas de -); brinquedo (máscaras de -);
brinquedos; brinquedos de pelúcia; camas de
bonecas; cartas de baralho; cartões para bingo;
cavalo de balanço; chapéus de festa em papel;
chocalhos [brinquedos]; controle remoto (veículos de
brinquedo de -); dados (copos para jogos de -);
damas (jogo de -); damas (tabuleiro para -); dardos;
exercício (bicicletas fixas para -); fantoches; fichas
para jogos; gamão; ginástica (aparelhos de -); iscas
artificiais para pesca; joelheiras [artigos desportivos];
jogo (balões de -); jogos *; kits de miniaturas para
montar [brinquedos]; luvas de beisebol; luvas de
boxe; malha (jogo da -); mamadeiras de bonecas;
máquinas de entretenimento automáticas, operadas
por moedas; máquinas de videogame [fliperamas];
mesas para futebol de salão; mesas para tênis de
mesa; miniaturas de veículos; musculação
(aparelhos para -); paintball (armas de -) [artigos
desportivos]; patinetes; patins com rodas; pesca
(apetrechos de -); petecas; pipas [papagaios];
piscinas [brinquedos]; quartos de bonecas; quilhas
[jogo]; raquetes; salão (jogos de -); tabuleiros de
damas; tabuleiros de xadrez; varas de pescar;
veículos de brinquedo de controle remoto;
videogames; xadrez; aparelho de musculação;
aparelho para tração [ginástica]; armadilha para caça
e pesca; artigo para caça e pesca; artigo para
esporte, exceto roupa; avião de brinquedo; balões
de festa; bicicleta ergométrica [acessório para -];
bola de pingue-pongue; bolsa para raquete; cabo de
taco de golfe; calçado para boneca; carrinho de
boneca; carrocinha de brinquedo; cartão para bingo;
cavalinho
de
brinquedo;
colchonete
para
musculação; corda de pular; corda para subir,
escalar, alçar; corneta para caça [brinquedo]; dominó
[jogo]; futebol de mesa [mesa e botões para];
gangorra; pista de corrida; rede de vôlei;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905577566 23/11/2012
003
Tit.BLACK STUDIO S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8851417
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEAFARER
NCL(10) 25 calçados *; chapéus [chapelaria];
vestuário *;
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

RPI 2207 de 24/04/2013

No.905577574 23/11/2012
Tit.YANN COMÉRCIO INDÚSTRIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11581675000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REBECATHOMAZ INSTA-SHIRTS
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003

CFE(4) 2.9.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 25 anáguas; artigos de malha [vestuário];
aventais [vestuário]; bandanas; bermudas; blazers
[vestuário]; botas *; cachecóis; calçados *; calçados
em geral *; calças; calças compridas; calções de
banho [sungas]; camisas; camisetas; capuzes
[vestuário]; casacos [vestuário]; chapéus, bonés etc;
chinelos [pantufas]; cintos [vestuário]; coletes;
coletes [roupa íntima]; combinações [vestuário];
confeccionado (vestuário -); corpete; couro (roupas
de -); cuecas; espartilhos; faixas [vestuário]; faixas
para a cabeça [vestuário]; fantasia (roupas de -);
gravatas; guarda-pós; jaquetas; jérseis [vestuário];
lenços de pescoço; lingerie (fr.); macacões; malhas
[vestuário]; meias; paletós; parcas; penhoar;
pijamas; polainas; praia (roupas de -); robe; roupa
íntima; roupa para ginástica; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de imitação couro; roupões
de banho; saias; sandálias; sapatos de praia;
sobretudos
[vestuário];
suéteres;
sungas;
suspensórios; sutiãs; toucas de banho; toucas de
natação; trajes de banho; vestuário *; xales; babydoll; bermuda para prática de esporte; biquíni;
camisola; canga; chinelo [vestuário comum];
echarpe; maiô;
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES
No.905577582 23/11/2012
Tit.YANN COMÉRCIO INDÚSTRIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11581675000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REBECATHOMAZ INSTA-SHIRTS

de qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos;
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES
No.905577590 23/11/2012
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TODATEEN
NCL(10) 41 agências de notícias; colóquios
(organização e apresentação de -); conferências
(organização e apresentação de -); congressos
(organização e apresentação de -); editoração
eletrônica; entretenimento; exposições (organização
de -) para fins culturais ou educativos; livros
(publicação de -); organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de simpósios; produção de programas
de rádio e televisão; publicação de livros; publicação
de textos [exceto para publicidade]; publicação online de livros e jornais eletrônicos; rádio (programas
de entretenimento de -); rádio e televisão (produção
de programas de -); seminários (organização e
apresentação de -); televisão (programas de
entretenimento de -); televisão e rádio (produção de
programas de -); textos (publicação de -) [exceto
para publicidade]; cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -); copidesque [edição de texto, exceto
de publicidade]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque]; guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download]; jornalismo (reportagens); locutor de
eventos; serviços de concepção de programas de
tv/rádio;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905577604 23/11/2012
003
Tit.INOVE - COM E SERVICOS DE SISTEMAS
ELETRONICOS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09391136000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO

003

CFE(4) 2.9.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos fotográficos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria; comércio (através

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de software de computador;
análise de sistemas [informática]; atualização de
software de computador; computadores (projeto de
sistema de -); consultoria em design e
desenvolvimento de hardware de computador;
conversão de dados e programas de computador
[exceto conversão física]; criação e manutenção de
web sites para terceiros; dados (recuperação de -)
[informática]; hardware de computador (consultoria
em -); hospedagem de web sites; instalação de
software de computador; manutenção (criação e -)
de web sites para terceiros; manutenção de software
de computador; mecanismos de busca (fornecimento
de - ) para a internet; monitoramento de sistemas de
computadores
por acesso remoto; projeto de
sistema de computadores; recuperação de dados
[informática]; software de computador (aluguel de -);
software de computador (atualização de -); software
de computador (elaboração [concepção] de-);
software de computador (instalação de -); software
de computador (manutenção de -); análise de
suporte e sistema [serviço de informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática];
armazenagem eletrônica de dados; assessoria,

consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação; assessoria, consultoria e informação no
campo da automação de locais de trabalho;
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; assessoria, consultoria e informação sobre
desenvolvimento
de
produtos;
assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados
[serviço de informática]; assessoria, consultoria e
informações no campo de processos tecnológicos;
assistência técnica em software; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática]; automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas]; automação industrial [projetos de -];
banco de dados (aluguel de servidor de -, para
terceiros); banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática]; concepção de
protótipo [elaboração de projeto]; criação de
software de computação gráfica; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros); fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de busca];
implantação de sistema [informática]; perícia técnica
na área de computação e informática; planejamento,
confecção, manutenção e atualização de páginas
eletrônicas; suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905577612 23/11/2012
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TODATEEN
NCL(10) 42 artes gráficas (serviços de criação em -);
assessoria, consultoria e informação em astronomia;
assessoria, consultoria e informações sobre artes
gráficas; astronomia estelar [estudo e pesquisa];
astronomia instrumental (astronomia prática) [estudo
e pesquisa]; astrozoologia [estudo e pesquisa];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905577620 23/11/2012
003
Tit.INOVE - COM E SERVICOS DE SISTEMAS
ELETRONICOS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09391136000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INOVE + ENGENHARIA & INOVAÇÃO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 45 consultoria em segurança; inspeção de
fábricas para fins de segurança; monitorização de
alarmes anti-roubo e de segurança; bloqueio de
carro por satélite; monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança];
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA

966 DIRMA – Despachos em Pedidos

No.905577639 23/11/2012
Tit.DOMECQ WINES ESPAÑA, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7557736
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CV CAMPO VIEJO

RPI 2207 de 24/04/2013

003

CFE(4) 1.1.1; 3.1.1; 24.11.25; 27.5.1
NCL(10) 33 vinho;
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905577647 23/11/2012
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TODATEEN
NCL(10) 18 alças de valises; animais (peles de -);
animais de estimação (roupas para -); bainhas de
couro para molas; bandoleiras [correias]; baús
[bagagem]; baús para viagem; bolsas; bolsas de
couro para embalagem; bolsas de couro para
ferramentas; bolsas de malhas; bolsas de mão;
bolsas de viagem; bolsas para alpinistas; bolsas
para campistas; bolsas para carregar bebês [slings];
bolso (carteiras de -); caça (bolsas de -); caixas de
couro ou de cartão-couro; caixas de couro para
chapéus; capas de couro para móveis; capas de
guarda-chuvas; capas de peles [pelaria]; capas para
animais; cartão-couro [imitação de couro]; carteiras
de bolso; chapéus (caixas de couro para -); gado
(peles de -); guarda-chuva (argolas para -); guardachuva (capas de -); guarda-sóis [sombrinhas];
imitações de couro; malas de roupas para viagem;
maletas para documentos; mochilas; mochilas
escolares; móveis (capas de couro para -); móveis
(enfeites de couro para -); pastas escolares; peles;
porta-chaves; praia (bolsas de -); roupas (malas de -)
para viagem; sacolas de compras; sacolas de
compras com rodas; sacolas de rede para compras;
sacolas escolares; valises; viagem (conjuntos de -)
[artigos de couro]; bolsa do vestuário comum; bolsa
para tênis; camurça [couro de cabra]; carteira para
moeda; chaveiro [artigo de couro, tipo carteira];
fraldas para animais; laçarote e laço para animal;
pasta de viagem; pele de carneiro; porta nota; portamoedas [carteiras];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905577655 23/11/2012
Tit.LUCAS ESTAMBASSI SILVA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00689310692
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: evidenza odontologia de resultados
NCL(10) 44 odontologia [cirurgião-dentista];
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905577663 23/11/2012
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TODATEEN
NCL(10) 45 horóscopos (confecção de -) [mapa
astral]; licenciamento de propriedade intelectual;
propriedade intelectual (licenciamento de -);
assessoria consultoria e informação em equilíbrio
ambiental (feng shui); assessoria, consultoria e
informação sobre astrologia; assessoria, consultoria
e informações no campo esotérico; astrologia
[estudo e conhecimento da influência dos astros,
especialmente de signos, no destino e no
comportamento do homem; uranoscopia]; confecção

de mapa astral; jogo de búzios, carta cigana, runas
ou tarô;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905577671 23/11/2012
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TODATEEN
NCL(10) 32 água de soda; água mineral [bebida];
aperitivos não-alcoólicos; bebidas à base de soro de
leite; bebidas não alcoólicas à base de fruta; bebidas
não-alcoólicas; cerveja; coquetéis não-alcoólicos;
extratos de fruta não alcoólicos; fruta (bebidas não
alcoólicas à base de -); fruta (extratos de -), não
alcoólicos; frutas (sucos de -); isotônicas (bebidas -);
limonadas; litinada (água -); mel (bebidas não
alcoólicas à base de-); minerais (águas -)
engarrafadas; não-alcoólicas (bebidas -); néctares
de fruta [não alcoólicos]; sidra [não alcoólica];
sorvetes (bebidas à base de -); suco de fruta; suco
de tomate [bebida]; xaropes para limonada; água
potável para beber; água-de-coco; bebida em
xarope; bebida energética não alcoólica; bebida
fermentada não alcoólica; guaraná [bebida não
alcoólica]; pó para milk-shake, exceto à base de
leite; pó para suco; polpa de fruta e de legume para
bebida; refrigerante [bebida]; xarope de fruta;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905577680 23/11/2012
003
Tit.D´ANGELUS GRM EVENTOS E PROJETOS
ESPECIAIS LTDA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15105768000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OX5

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; apresentação de produtos
em meios de comunicação para fins de comércio
varejista; atualização de material publicitário; clipping
(serviços de -); comerciais de rádio; comerciais de
televisão; externa (publicidade -) [letreiros, outdoors];
marketing; marketing (estudos de -); pesquisa de
marketing; propaganda; publicidade de rádio;
publicidade de televisão; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade por catálogos de vendas;
anúncio; assessoria promocional, consultoria e
informação
sobre
propaganda;
assessoria,
consultoria e informação em agências de modelos
para publicidade ou promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta; corretor de publicidade (serviço de -);
promoção de venda para terceiros [publicidade];
publicidade por qualquer meio;
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES
No.905577698 23/11/2012
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TODATEEN
NCL(10) 38 agências de notícias; computador
(comunicação por terminais de -); computador
(transmissão de mensagens e de imagens por meio
de-); comunicação por terminais de computador;
mensagem (transmissão de -); notícias (agências de
-); transmissão de mensagens e de imagens por
meio de computador; noticiário [serviço de
transmissão de -]; radioastronomia;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905577701 23/11/2012
Tit.DOMECQ WINES ESPAÑA, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7557736
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: D Dominio Campo Viejo

003

CFE(4) 27.5.1; 29.1.11
NCL(10) 33 vinho;
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905577710 23/11/2012
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TODATEEN
NCL(10) 35 franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração de ne; licenciamento, compra e
venda, leasing de marcas e patentes (intermediação
de negócios comerciais);
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905577728 23/11/2012
003
Tit.EDITORA ATICA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61259958000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EDUCAÇÃO CIDADÃ
NCL(10)
16
almanaques;
atlas;
impressas
(publicações -); livros; livros para escrever ou
desenhar; manuais [impressos]; mapas geográficos;
publicações
impressas;
apostila
para
fim
educacional; bonecos para fins didáticos [material
didático]; compilação de obra literária; enciclopédia;
kits educacionais, compreendendo livros e cds ou
dvds, embalados como uma unidade; kits
educacionais, compreendendo livros e mídia
magnética, embalados como uma unidade; livro
didático; publicações em fascículos impressos;
Procurador: LAURA CRISTINA SANCHES
COLUCCI
No.905577736 23/11/2012
Tit.SDB BOMBONIERE LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07376385000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SDB BOMBONIERE

003
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No.905577795 23/11/2012
003
Tit.ÉLDER MAYER (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00086095005
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Pensa e Cria
NCL(10) 42 artes gráficas (serviços de criação em -);
criação em artes gráficas (serviços de -);
composição gráfica [criação em arte gráfica];
desenho de arte gráfica, inclusive para homepage;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 8.1.20; 27.5.1,17
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de xaropes e preparações para bebidas;
Procurador: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
No.905577744 23/11/2012
003
Tit.CARLUCCIO´S LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8850089
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CARLUCCIO´S
NCL(10) 35 gestão (consultoria em -) de negócios [informação em]; gestão (consultoria em -) de
negócios - [consultoria em]; gestão (consultoria em -)
de negócios - [assessoria em]; gestão (consultoria
em -) de negócios; marketing - [informação em];
marketing - [consultoria em]; marketing - [assessoria
em]; marketing; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria
em];
publicidade;
administração
comercial - [informação em]; administração
comercial - [consultoria em]; administração comercial
- [assessoria em]; administração comercial; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de louça de faiança [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de louça de faiança - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de louça de faiança; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de malas
e bolsas de viagem - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a
cozinha - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.

CFE(4) 24.15.21; 27.5.9; 29.1.13
NCL(10) 45 serviços jurídicos - [informação em];
serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: JULIANA GEBARA DE SENE

No.905577809 23/11/2012
Tit.ANGELITA DA SILVA FEIJÓ (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00497735776
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANGELITA FEIJÓ

003

No.905577760 23/11/2012
003
Tit.D´ANGELUS GRM EVENTOS E PROJETOS
ESPECIAIS LTDA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15105768000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ORACULOX5

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 estojos de óculos; óculos de sol;
Procurador: FLAVIO AUGUSTO MOTTA SANTOS

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; apresentação de produtos
em meios de comunicação para fins de comércio
varejista; atualização de material publicitário; clipping
(serviços de -); comerciais de rádio; comerciais de
televisão; externa (publicidade -) [letreiros, outdoors];
marketing; marketing (estudos de -); pesquisa de
marketing; propaganda; publicidade de rádio;
publicidade de televisão; publicidade on-line em rede
de computadores; publicidade por catálogos de
vendas;
anúncio;
assessoria
promocional,
consultoria e informação sobre propaganda;
assessoria, consultoria e informação em agências de
modelos para publicidade ou promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista;
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES
No.905577787 23/11/2012
Tit.ANGELITA DA SILVA FEIJÓ (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00497735776
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANGELITA FEIJÓ

No.905577817 23/11/2012
003
Tit.CARLUCCIO´S LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8850089
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CARLUCCIO´S
NCL(10) 43 bar (serviços de -) - [informação em]; bar
(serviços de -) - [consultoria em]; bar (serviços de -) [assessoria em]; bar (serviços de -); bufê (serviço de
-) - [informação em]; bufê (serviço de -) - [consultoria
em]; bufê (serviço de -) - [assessoria em]; bufê
(serviço de -); restaurantes - [informação em];
restaurantes - [consultoria em]; restaurantes [assessoria
em];
restaurantes;
assessoria,
consultoria e informação relativa à produção de
alimento; assessoria, consultoria e informação
técnica em serviço de alimentação;
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905577825 23/11/2012
Tit.ANGELITA DA SILVA FEIJÓ (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00497735776
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANGELITA FEIJÓ

003

003

No.905577752 23/11/2012
003
Tit.MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E
QUIROGA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67003673000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Mattos Filho Mattos Filho, Veiga Filho,
Marrey Jr e Quiroga

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 cosméticos; cremes cosméticos;
perfumaria (produtos de -); perfumes;
Procurador: FLAVIO AUGUSTO MOTTA SANTOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 14 adereços [jóias e bijuterias]; amuletos
[jóias e bijuterias]; anéis [jóias e bijuterias]; berloques
[jóias e bijuterias]; bijuteria / joalheria (artigos de -);
brincos; broches [jóias e bijuterias]; caixas para jóias;
chaveiros de bijuteria; cloisonné [jóias e bijuterias];
colares [jóias e bijuterias]; correntes [jóias e
bijuterias]; fios de metal precioso [jóias e bijuterias];
marfim (adereços de -) [jóias e bijuterias]; medalhões
[jóias e bijuterias]; metal precioso (fios de -) [jóias e
bijuterias]; penduricalhos [jóias e bijuterias]; pérolas
[jóias e bijuterias]; pulseiras [jóias e bijuterias]; argola
de uso pessoal [bijuteria]; bracelete de qualquer
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material [jóia/bijuteria]; contas de madeira para
bijuteria; contas de ouro para jóia;
Procurador: FLAVIO AUGUSTO MOTTA SANTOS
No.905577833 23/11/2012
Tit.ALERT AGAPLAN ON LINE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01132593000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRONTAVISÃO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 fechaduras de segurança (reparo de -);
instalação e reparo de alarme antifurto; instalação e
reparo de alarmes de incêndio; instalação e reparo
de aparelhos elétricos; instalação, manutenção e
reparo de máquinas; telefones (instalação e reparo-);
automação industrial [instalação e manutenção de
máquinas]; construção e reparação em colocação de
cerca de arame; manutenção de equipamentos
elétricos;
Procurador: DRA. FERNANDA ROSA PICOSSE
No.905577841 23/11/2012
Tit.ANGELITA DA SILVA FEIJÓ (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00497735776
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANGELITA FEIJÓ

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 abertura de fechaduras de segurança;
consultoria em segurança; monitorização de alarmes
anti-roubo e de segurança; vigilância noturna;
monitoramento e rastreamento de veículos e cargas,
contratação de guarda [serviços de segurança];
Procurador: DRA. FERNANDA ROSA PICOSSE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 botas *; calçados *; calçados em geral *;
cintos [vestuário]; cintos porta-moedas [vestuário];
lenços de pescoço; palmilhas; porta-moedas (cintos ) [vestuário]; sandálias; calçado esportivo; chinelo
[vestuário comum];
Procurador: FLAVIO AUGUSTO MOTTA SANTOS

No.905577868 23/11/2012
Tit.ANGELITA DA SILVA FEIJÓ (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00497735776
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANGELITA FEIJÓ

No.905577892 23/11/2012
Tit.ANGELITA DA SILVA FEIJÓ (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00497735776
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANGELITA FEIJÓ

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 24 edredons; forros [têxteis]; fronhas de
travesseiros; lençóis [têxteis]; mobiliário (tecidos
para -) [estofamento]; roupa de cama; roupa de
cama, mesa e banho; toalhas de mesa [exceto de
papel];
Procurador: FLAVIO AUGUSTO MOTTA SANTOS
No.905577876 23/11/2012
Tit.WESTERN BRANDS, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7775326
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 18 bolsas; bolsas de couro para
embalagem; bolsas de malhas; bolsas de mão;
bolsas de viagem; bolso (carteiras de -); carteiras de
bolso; correias de couro usadas a tiracolo; couro
(correias de -) usadas a tiracolo; embalagem (bolsas
de couro para -); estojos de cosméticos [nécessaire];
guarda-chuvas; guarda-sóis [sombrinhas]; imitações
de couro; malas (alças de -); malas de roupas para
viagem; malas de viagem; maletas para
documentos; mochilas; mochilas (bornais); pastas
[malas]; praia (bolsas de -); bolsa do vestuário
comum; estojo para cosméticos [nécessaire vazia,
somente a bolsa]; pasta de viagem;
Procurador: FLAVIO AUGUSTO MOTTA SANTOS
No.905577850 23/11/2012
Tit.ALERT AGAPLAN ON LINE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01132593000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRONTAVISÃO

003

003

003

CFE(4) 1.15.24
NCL(10) 25 bandanas; bonés; botas *; botas para
esportes *; cachecóis; calçados *; calçados em geral
*; chinelos [pantufas]; cintos [vestuário]; couro
(roupas de -); couro (roupas de imitação de -);
esportes (sapatos para -) *; faixas [vestuário]; faixas
para a cabeça [vestuário]; lenços de pescoço; meias;
palmilhas; praia (roupas de -); roupa íntima; roupa
para ginástica; roupas de banho; sandálias; sapatos
de futebol; sapatos de praia; vestuário *;
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.905577884 23/11/2012
Tit.ANGELITA DA SILVA FEIJÓ (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00497735776
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANGELITA FEIJÓ

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem;
Procurador: FLAVIO AUGUSTO MOTTA SANTOS
No.905577906 23/11/2012
003
Tit.RENATO CARDOSO DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10538482699
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FORROZÃO EVIDÊNCIA
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; produção de shows; banda de
música [serviços de entretenimento]; conjunto
musical (serviços de -) [serviços de entretenimento];
grupo musical;
Procurador: ISAQUE PEREIRA DA SILVA
No.905577914 23/11/2012
003
Tit.JULIO CLAUDIO DA SILVA MIRANDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63111381749
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PortuRioca
NCL(10) 30 alimentares (massas -); bolo (massa
para -); cheeseburgers [sanduíches]; condimentos;
coulis de frutas [molhos]; doces*; empadas [tortas];
espaguete; especiarias; massas [alimentares];
massas alimentares; massas com ovos [talharim];
molho de tomate; molhos [condimentos]; mostarda;
mostarda (farinha de -); panquecas; pão; pizzas;
sanduíches; vinagre; empada; empadão; esfiha;
extrato de tomate; lasanha; saladas preparadas
prontas para comer, consistindo principalmente de
macarrão; tortas [doces e salgadas];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905578015 23/11/2012
003
Tit.QDN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04355040000107
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: MINISTÉRIO QUERIDOS DO NOIVO
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CFE(4) 24.9.3; 26.11.25; 27.5.1; 29.1.2,6
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -);
conferências (organização e apresentação de -);
congressos (organização e apresentação de -);
educação religiosa; estúdios de gravação (serviços
de -); filmagem em vídeo; livros (publicação de -);
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; orientação vocacional; produção de
shows; produção de vídeos; produção musical;
publicação de livros; publicação on-line de livros e
jornais
eletrônicos;
rádio
(programas
de
entretenimento de -); rádio e televisão (produção de
programas de -); religiosa (educação -); shows
(produção de -); televisão (programas de
entretenimento de -); televisão e rádio (produção de
programas de -); vídeos (produção de -); banda de
música [serviços de entretenimento]; cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -); conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento]; cursos
livres [ensino]; grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905578023 23/11/2012
Tit.TKTCRONOCARGO TRANSPORTES
COMÉRCIO E REMOÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45886546000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAVES SANTA CRUZ

003

[substituto do leite]; lentilhas em conserva; manteiga
de amendoim; manteiga de cacau; manteiga de
cacau; manteiga de coco; milk shakes [bebidas à
base de leite]; nozes preparadas; óleos comestíveis;
ovas de peixe processadas; patê de fígado; pepinos
em conserva; picles; presunto; purê de maçã; purê
de tomate; quefir [bebida láctea]; queijos; salgadas
(carnes -); salsicha em pasta; salsichas; sardinhas;
soja (leite de - ) [substituto do leite]; tâmaras; trufas
em conserva; uvas secas [passas]; azeite de dendê;
bacalhau; bebidas lácteas fermentadas; camarão
não vivo; caviar [ova de peixe]; cenoura em
conserva; charque ou carne seca; coco ralado;
creme de leite; doce de leite; embutido [frios]; feijão
em conserva [ou ensacado]; frios [embutido]; legume
em conserva; leite condensado; lingüiça; mortadela;
patê de carne; patê de peixe; requeijão; salame;
tomate em conserva; tomate seco; vegetal em
conserva;
Procurador: CÍCERO RIBEIRO MAGALHÃES
No.905578031 23/11/2012
003
Tit.IARA MARINA CARMONA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01454394960
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Nina Lui
NCL(10) 40 confecção de roupas - [informação em];
confecção de roupas - [consultoria em]; confecção
de roupas - [assessoria em]; confecção de roupas;
confecção de artigo do vestuário sob encomenda [informação em]; confecção de artigo do vestuário
sob encomenda - [consultoria em]; confecção de
artigo do vestuário sob encomenda - [assessoria
em]; confecção de artigo do vestuário sob
encomenda;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905578040 23/11/2012
Tit.TKTCRONOCARGO TRANSPORTES
COMÉRCIO E REMOÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45886546000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAVES SANTA CRUZ

003

CFE(4) 26.7.15; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário];
automobilistas
(vestuário
para
-);
aventais
[vestuário]; blazers [vestuário]; capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; chapéus de papel [vestuário];
ciclistas (vestuário para -); cintas [roupa íntima];
cintos [vestuário]; cintos porta-moedas [vestuário];
coletes [roupa íntima]; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
gabardines [vestuário]; ginástica (roupa para -)
[colante]; impermeáveis (roupas -); jardineiras
[vestuário]; jérseis [vestuário]; luvas [vestuário];
malhas [vestuário]; peles [vestuário]; praia (roupas
de -); roupa de baixo; roupa íntima; roupa para
ginástica; roupas de banho; roupas de couro; roupas
de fantasia; roupas de imitação couro; roupas
íntimas absorventes de transpiração; roupas íntimas
antitranspirantes; roupas para esqui náutico;
sobretudos [vestuário]; vestuário *; véus [vestuário];
avental descartável de uso não profissional; chinelo
[vestuário comum]; cinta [vestuário comum];
quimono [vestuário]; roupa íntima descartável;
Procurador: ERNESTO LUIZ HOLDERBAUM
No.905578066 23/11/2012
003
Tit.GERSON SALAY (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16165788823
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EXPLORER
NCL(10) 16 material didático [exceto aparelhos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905578210 23/11/2012
003
Tit.LIFE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15505804000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Life Soluções Tecnológicas

CFE(4) 24.13.25; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 29 açúcar (frutas cobertas com -); ajvar
[pimentão em conserva]; alho em conserva;
alimentos à base de peixe; amêndoas moídas;
amendoim (manteiga de -); amendoins processados;
anchovas; atum; azeite de oliva para uso alimentar;
azeitonas em conserva; bacon; batata em flocos;
batatas chips com baixo teor de gordura; batatas
fritas; batatas fritas; bebidas lácteas [onde o leite
predomina]; cacau (manteiga de -); cacau (manteiga
de -); caldo; camarões [não vivos]; carne em
conserva; carne enlatada; carnes salgadas; caviar;
cebolas em conserva; charcutaria; charcutaria; coco
seco; cogumelos em conserva; compotas; creme
chantilly; egg nog, não alcoólico; ervilhas em
conserva; extratos de carne; feijões em conserva;
fermentos láticos para uso culinário; fígado (patê de ); flocos (batata em -); fritas (batatas -); fritas
(batatas -); frutas (geléias de -); frutas cristalizadas;
frutas em conserva; frutas enlatadas; frutas, legumes
e verduras em conserva; frutas, legumes e verduras
secos; gelatina; geléias de frutas cítricas; geléias
para uso alimentar; gengibre (compotas de -); grãode-bico (pasta de -); grãos de soja, em conserva,
para uso alimentar; iogurte; iogurte; kefir [bebida
láctea]; koumys [bebida láctea]; koumys [bebida
láctea]; laticínios; legumes enlatados; leite de soja

CFE(4) 24.13.25; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 33 aguapé; aguardente de arroz;
aguardente destilada de vinho ou de suco de frutas;
alcoólicas (bebidas -) [exceto cerveja]; amargas
(bebidas -); anis [licor]; anisete [licor de anis];
aperitivos *; araca [áraque]; áraque [araca]; arroz
(aguardente de -); bebidas alcoólicas [exceto
cerveja]; bebidas alcoólicas contendo frutas; bebidas
alcóolicas prontas; bebidas destiladas; coquetéis *;
curaçau; destiladas (bebidas -); destiladas [bebidas
alcoólicas] [espirituosas]; digestivos [licores e
destilados]; essências alcoólicas; extratos alcoólicos;
extratos de fruta [alcoólicos]; frutas (bebidas
alcoólicas contendo -); gim; hidromel [mulso]; licores;
menta (licores de -); mosto de pêra [vinho de pêra];
mulso [hidromel]; quirche [kirsch]; rum; saquê; sidra;
uísque; vinho; vodca; absinto [bebida alcoólica];
algália [licor]; bebida energética alcoólica; bebida
fermentada alcoólica; brandy [bebida]; cidra bebida
alcoólica [cf. sidra]; essência alcoólica para fabricar
bebidas; pó para caipirinha; vinho de fruta;
Procurador: CÍCERO RIBEIRO MAGALHÃES
No.905578058 23/11/2012
Tit.MT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16741220000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BALU PROMOCIONAIS

003

CFE(4) 5.3.13
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática];
atualização de software de computador; computador
(duplicação de programas de -); computadores
(projeto de sistema de -); conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão física];
criação e manutenção de web sites para terceiros;
duplicação
de
programas
de
computador;
elaboração [concepção] de software de computador;
hospedagem de web sites; instalação de software de
computador; manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros; manutenção de software de
computador; monitoramento de sistemas de
computadores por acesso remoto; programação de
computador [informática]; projeto de sistema de
computadores; software de computador (atualização
de -); software de computador (elaboração
[concepção] de-);
software de computador
(instalação de -); software de computador
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(manutenção de -); análise de suporte e sistema
[serviço de informática]; análise e processamento de
dados [serviço de informática]; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação; assistência técnica em software; banco
de dados (aluguel de servidor de -, para terceiros);
banco de dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática]; concepção de protótipo [elaboração de
projeto]; criação de homepage; engenharia da
computação [projeto de -]; implantação de sistema
[informática]; planejamento, confecção, manutenção
e atualização de páginas eletrônicas; projeto de
sistema de computador; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática];
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905578228 23/11/2012
Tit.CRESCIT PARTICIPACOES E
ADMINISTRAÇÃO LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16903079000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CRESCIT participações

003

CFE(4) 26.3.3
NCL(10) 35 administração de negócios na área
esportiva - [informação em]; administração de
negócios na área esportiva - [consultoria em];
administração de negócios na área esportiva [assessoria em]; administração de negócios na área
esportiva; agenciamento de artistas - [informação
em]; agenciamento de artistas - [consultoria em];
agenciamento de artistas - [assessoria em];
agenciamento de artistas; agências de propaganda [informação em]; agências de propaganda [consultoria em]; agências de propaganda [assessoria em]; agências de propaganda; agências
de publicidade - [informação em]; agências de
publicidade - [consultoria em]; agências de
publicidade - [assessoria em]; agências de
publicidade; aluguel de máquinas e equipamentos
de escritório * - [informação em]; aluguel de
máquinas e equipamentos de escritório * [consultoria em]; aluguel de máquinas e
equipamentos de escritório * - [assessoria em];
aluguel de máquinas e equipamentos de escritório *;
aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação - [informação em]; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação - [consultoria
em]; aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação - [assessoria em]; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação; atualização
de material publicitário - [informação em];
atualização de material publicitário - [consultoria em];
atualização de material publicitário - [assessoria em];
atualização de material publicitário; avaliações de
negócios - [informação em]; avaliações de negócios [consultoria em]; avaliações de negócios [assessoria em]; avaliações de negócios; bancos de
dados de computador (compilação de informação em
-) - [informação em]; bancos de dados de
computador (compilação de informação em -) [consultoria em]; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -) - [assessoria em];
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -); comercial ou industrial (assessoria
em gestão -) - [informação em]; comercial ou
industrial (assessoria em gestão -) - [consultoria em];
comercial ou industrial (assessoria em gestão -) [assessoria em]; comercial ou industrial (assessoria
em gestão -); consultoria em gestão de pessoal [informação em]; consultoria em gestão de pessoal -

[consultoria em]; consultoria em gestão de pessoal [assessoria em]; consultoria em gestão de pessoal;
consultoria em organização de negócios [informação em]; consultoria em organização de
negócios - [consultoria em]; consultoria em
organização de negócios - [assessoria em];
consultoria em organização de negócios; consultoria
profissional em negócios - [informação em];
consultoria profissional em negócios - [consultoria
em]; consultoria profissional em negócios [assessoria em]; consultoria profissional em
negócios; contabilidade - [informação em];
contabilidade - [consultoria em]; contabilidade [assessoria em]; contabilidade; eventos de moda
para fins promocionais (organização de-) [informação em]; eventos de moda para fins
promocionais (organização de-) - [consultoria em];
eventos de moda para fins promocionais
(organização de-) - [assessoria em]; eventos de
moda para fins promocionais (organização de-);
gestão (consultoria em -) de negócios - [informação
em]; gestão (consultoria em -) de negócios [consultoria em]; gestão (consultoria em -) de
negócios - [assessoria em]; gestão (consultoria em -)
de negócios; propaganda - [informação em];
propaganda - [consultoria em]; propaganda [assessoria em]; propaganda; publicidade [informação em]; publicidade - [consultoria em];
publicidade - [assessoria em]; publicidade;
publicidade de rádio - [informação em]; publicidade
de rádio - [consultoria em]; publicidade de rádio [assessoria em]; publicidade de rádio; publicidade de
televisão - [informação em]; publicidade de televisão
- [consultoria em]; publicidade de televisão [assessoria
em];
publicidade
de
televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [informação
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors] [consultoria em]; publicidade externa [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; recrutamento de pessoal [informação em]; recrutamento de pessoal [consultoria em]; recrutamento de pessoal [assessoria em]; recrutamento de pessoal; serviços
de telemarketing - [informação em]; serviços de
telemarketing - [consultoria em]; serviços de
telemarketing - [assessoria em]; serviços de
telemarketing; textos publicitários (publicação de -) [informação em]; textos publicitários (publicação de ) - [consultoria em]; textos publicitários (publicação
de -) - [assessoria em]; textos publicitários
(publicação de -); administração comercial [informação em]; administração comercial [consultoria em]; administração comercial [assessoria
em];
administração
comercial;
administração de empresa - [informação em];
administração de empresa - [consultoria em];
administração de empresa - [assessoria em];
administração de empresa; administração de holding
[tipo de empresa] - [informação em]; administração
de holding [tipo de empresa] - [consultoria em];
administração de holding [tipo de empresa] [assessoria em]; administração de holding [tipo de
empresa]; agenciamento de mão-de-obra [informação em]; agenciamento de mão-de-obra [consultoria em]; agenciamento de mão-de-obra [assessoria em]; agenciamento de mão-de-obra;
agenciamento de mercadoria [intermediação] [informação em]; agenciamento de mercadoria
[intermediação] - [consultoria em]; agenciamento de
mercadoria [intermediação] - [assessoria em];
agenciamento de mercadoria [intermediação];
agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira] - [informação em];
agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira] - [consultoria em];
agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira] - [assessoria em];
agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira]; aluguel de escritório
virtual [aluguel de equipamentos e material de
escritório e fornecimento de serviços de escritório] [informação em]; aluguel de escritório virtual [aluguel
de equipamentos e material de escritório e
fornecimento de serviços de escritório] - [consultoria
em]; aluguel de escritório virtual [aluguel de
equipamentos e material de escritório e fornecimento

de serviços de escritório] - [assessoria em]; aluguel
de escritório virtual [aluguel de equipamentos e
material de escritório e fornecimento de serviços de
escritório]; assessoria, consultoria e informação em
marketing - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação empresarial - [informação em];
assessoria, consultoria e informação empresarial [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação empresarial;
gerenciamento de banco de dados - [informação
em]; gerenciamento de banco de dados [consultoria em]; gerenciamento de banco de dados
- [assessoria em]; gerenciamento de banco de
dados; publicidade por qualquer meio - [informação
em]; publicidade por qualquer meio - [consultoria
em]; publicidade por qualquer meio - [assessoria
em]; publicidade por qualquer meio; telemarketing [informação em]; telemarketing - [consultoria em];
telemarketing - [assessoria em]; telemarketing;
terceirização [assistência empresarial] [ompi] [informação
em];
terceirização
[assistência
empresarial] [ompi] - [consultoria em]; terceirização
[assistência empresarial] [ompi] - [assessoria em];
terceirização [assistência empresarial] [ompi];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905578236 23/11/2012
Tit.CRESCIT PARTICIPACOES E
ADMINISTRAÇÃO LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16903079000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TV PORTO VELHO

003

CFE(4) 26.1.16
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; espaço
publicitário (aluguel de -) - [informação em]; espaço
publicitário (aluguel de -) - [consultoria em]; espaço
publicitário (aluguel de -) - [assessoria em]; espaço
publicitário (aluguel de -); marketing - [informação
em]; marketing - [consultoria em]; marketing [assessoria em]; marketing; marketing (estudos de -)
- [informação em]; marketing (estudos de -) [consultoria em]; marketing (estudos de -) [assessoria em]; marketing (estudos de -); material
publicitário (atualização de -) - [informação em];
material publicitário (atualização de -) - [consultoria
em]; material publicitário (atualização de -) [assessoria em]; material publicitário (atualização de
-); material publicitário (distribuição de -) [informação em]; material publicitário (distribuição de
-) - [consultoria em]; material publicitário (distribuição
de -) - [assessoria em]; material publicitário
(distribuição de -); modelos (agências de -) para
publicidade ou promoção de vendas - [informação
em]; modelos (agências de -) para publicidade ou
promoção de vendas - [consultoria em]; modelos
(agências de -) para publicidade ou promoção de
vendas - [assessoria em]; modelos (agências de -)
para publicidade ou promoção de vendas; pesquisa
de marketing - [informação em]; pesquisa de
marketing - [consultoria em]; pesquisa de marketing [assessoria em]; pesquisa de marketing; preparação
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de colunas publicitárias - [informação em];
preparação de colunas publicitárias - [consultoria
em]; preparação de colunas publicitárias [assessoria em]; preparação de colunas publicitárias;
promoção de vendas [para terceiros] - [informação
em]; promoção de vendas [para terceiros] [consultoria em]; promoção de vendas [para
terceiros] - [assessoria em]; promoção de vendas
[para terceiros]; propaganda - [informação em];
propaganda - [consultoria em]; propaganda [assessoria em]; propaganda; publicação de textos
publicitários - [informação em]; publicação de textos
publicitários - [consultoria em]; publicação de textos
publicitários - [assessoria em]; publicação de textos
publicitários; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade de rádio [informação em]; publicidade de rádio - [consultoria
em]; publicidade de rádio - [assessoria em];
publicidade de rádio; publicidade de televisão [informação em]; publicidade de televisão [consultoria em]; publicidade de televisão [assessoria
em];
publicidade
de
televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [informação
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors] [consultoria em]; publicidade externa [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; publicidade externa
[letreiros,
outdoors];
assessoria
promocional,
consultoria e informação sobre propaganda [informação em]; assessoria promocional, consultoria
e informação sobre propaganda - [consultoria em];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [assessoria em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em marketing - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em marketing - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing; assessoria, consultoria
e informação em promoção de vendas - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio; franchising
(venda e licenciamento de -), tratando-se de
administração de negócios em franchising [informação em]; franchising (venda e licenciamento
de -), tratando-se de administração de negócios em
franchising - [consultoria em]; franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising - [assessoria em];
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising;
promoção de venda para terceiros [publicidade] [informação em]; promoção de venda para terceiros
[publicidade] - [consultoria em]; promoção de venda
para terceiros [publicidade] - [assessoria em];
promoção de venda para terceiros [publicidade];
promotor de eventos [se comerciais] - [informação
em]; promotor de eventos [se comerciais] [consultoria em]; promotor de eventos [se
comerciais] - [assessoria em]; promotor de eventos
[se comerciais]; publicidade por qualquer meio [informação em]; publicidade por qualquer meio [consultoria em]; publicidade por qualquer meio [assessoria em]; publicidade por qualquer meio;
telemarketing - [informação em]; telemarketing [consultoria em]; telemarketing - [assessoria em];
telemarketing;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905578244 23/11/2012
Tit.ESTÉTICA & LASER LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11914700000108
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva

003

Marca: EPILARE

CFE(4) 26.11.6; 26.11.12; 27.5.21; 29.1.3-4
NCL(10) 44 assessoria, consultoria e informação
sobre beleza; depilação; estética facial e corporal;
Procurador: TATIANA FERNANDES GOMES
AFFONSO
No.905578252 23/11/2012
Tit.MT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16741220000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BALU PROMOCIONAIS

003

CFE(4) 26.7.15; 27.5.1
NCL(10) 35 administração comercial; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de chapelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de peles
de animais; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
guarda-chuvas; comércio (através de qualquer meio)
de malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de produtos confeccionados de
metais preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; fornecimento
de mão-de-obra [terceirização]; franchising [sistema
pelo qual empresa detentora de uma marca
registrada, processo patenteado de produção ou
direitos similares concede a outras empresas licença
de utilização dessas marcas ou processos, sob
certas condições - administração de ne; organização
e administração de empresa;
Procurador: ERNESTO LUIZ HOLDERBAUM
No.905578260 23/11/2012
003
Tit.NEXO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23958192000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EFFICIENT VILLE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 administração de imóveis; comércio de
imóveis; imóveis [compra e venda de -];
Procurador: MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ALEIXO
No.905578414 24/11/2012
003
Tit.DANIELLE PICOLO DE LALA SANTOS (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06092046962
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NOSSA CURITIBA
NCL(10) 41 agências de notícias - [informação em];
agências de notícias; entretenimento - [informação
em];
entretenimento;
entretenimento
[lazer]
(informações sobre -) - [informação em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
informações sobre entretenimento [lazer] [informação em]; informações sobre entretenimento
[lazer]; notícias (agências de -) - [informação em];
notícias (agências de -); publicação on-line de livros
e jornais eletrônicos - [informação em]; publicação
on-line de livros e jornais eletrônicos; rádio
(programas de entretenimento de -) - [informação
em]; rádio (programas de entretenimento de -);
agência de notícias/jornalismo (se for elaboração de
reportagens fotográficas ou não) - [informação em];
agência de notícias/jornalismo (se for elaboração de
reportagens fotográficas ou não); guias eletrônicos,
revistas, jornais e boletins oferecidos ao consumidor
online [somente para acesso, sem possibilidade de
download] - [informação em]; guias eletrônicos,
revistas, jornais e boletins oferecidos ao consumidor
online [somente para acesso, sem possibilidade de
download]; provimento de web site disponibilizando
fotos, áudio e vídeo não downloadble [serviço de
entretenimento] - [informação em]; provimento de
web site disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905578813 24/11/2012
003
Tit.VALIDATA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09554480000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTASUPER
NCL(10) 35 extratos (serviços de impressão de -) de
contas - [consultoria em]; extratos (serviços de
impressão de -) de contas - [assessoria em];
levantamentos de informações de negócios [consultoria em]; levantamentos de informações de
negócios - [assessoria em]; serviços de impressão
de extratos de contas - [consultoria em]; serviços de
impressão de extratos de contas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing - [assessoria em]; cartão
de afinidade que oferece descontos aos afiliados [consultoria em]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados - [assessoria em]; cartão de
vantagem (emissão e distribuição de cartões de
benefícios que dão ao respectivo titular acesso a
vantagens no preço de determinados produtos) [consultoria em]; cartão de vantagem (emissão e
distribuição de cartões de benefícios que dão ao
respectivo titular acesso a vantagens no preço de
determinados produtos) - [assessoria em]; emissão
de documentos e certidões oficiais - [consultoria em];
emissão de documentos e certidões oficiais [assessoria em]; licenciamento, compra e venda,
leasing de marcas e patentes (intermediação de
negócios
comerciais)
[consultoria
em];
licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e
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patentes (intermediação de negócios comerciais) [assessoria em]; programas de cartão de pontuação
(tipo programa de milhagem/fidelidade) - [consultoria
em]; programas de cartão de pontuação (tipo
programa de milhagem/fidelidade) - [assessoria em];
serviços de fatura [emissão de notas fiscais] [consultoria em]; serviços de fatura [emissão de
notas fiscais] - [assessoria em]; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
intermediação comercial para os seus associados. [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [assessoria
em];
Procurador: JOSÉ PAULO ELOIS SUNHIGA
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testes psicológicos para seleção de pessoal;
fornecimento de mão-de-obra [terceirização];
psicotécnico; teste, exame e prova para seleção de
pessoal (recrutamento de pessoal);
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905578848 24/11/2012
003
Tit.LA GIOCONDA RESTAURANTE E PIZZARIA
LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00724773000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LA GIOCONDA

No.905578821 24/11/2012
003
Tit.LA GIOCONDA RESTAURANTE E PIZZARIA
LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00724773000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LA GIOCONDA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.17,24
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
águas [bebidas]; águas minerais engarrafadas;
amêndoas (leite de -) [bebida]; amendoim (leite de -)
[bebida não alcoólica]; bebidas não alcoólicas à
base de mel; bebidas não-alcoólicas; cerveja;
cerveja de gengibre; cerveja não fermentada [mosto
de cerveja]; coquetéis não-alcoólicos; fruta (bebidas
não alcoólicas à base de -); fruta (extratos de -), não
alcoólicos; fruta (néctares de -) [não alcoólicos];
frutas (sucos de -); frutas, verduras e legumes
(sucos de -) [bebidas]; isotônicas (bebidas -); licores
(produtos para fabricar -); limonadas; malte [cerveja];
mel (bebidas não alcoólicas à base de-); minerais
(águas -) engarrafadas; não-alcoólicas (bebidas -);
néctares de fruta [não alcoólicos]; sorvetes (bebidas
à base de -); sorvetes (bebidas à base de -); suco de
fruta; suco de tomate [bebida]; água clorada para
beber; água desmineralizada para beber; água
potável para beber; água-de-coco; bebida energética
não alcoólica; bebida fermentada não alcoólica; cidra
bebida não alcoólica [cf. sidra.]; garapa [bebida];
guaraná [bebida não alcoólica]; polpa de fruta e de
legume para bebida; refrigerante [bebida];
Procurador: HELI EDSON CORREA NOLETO
No.905578830 24/11/2012
003
Tit.NANNY E CIA AGENCIA DE RECRUTAMENTO
LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11816863000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ÂMBITO DOMÉSTICO

CFE(4) 11.7.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 pessoal (recrutamento de -);
recrutamento de pessoal; agenciamento de mão-deobra; assessoria, consultoria e informação sobre

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -) [informação em]; importação-exportação (agências
de -) - [consultoria em]; importação-exportação
(agências de -) - [assessoria em]; importaçãoexportação (agências de -); marketing - [informação
em]; marketing - [consultoria em]; marketing [assessoria em]; marketing; marketing (estudos de -)
- [informação em]; marketing (estudos de -) [consultoria em]; marketing (estudos de -) [assessoria em]; marketing (estudos de -); pesquisa
de marketing - [informação em]; pesquisa de
marketing - [consultoria em]; pesquisa de marketing [assessoria
em];
pesquisa
de
marketing;
administração comercial - [informação em];
administração comercial - [consultoria em];
administração comercial - [assessoria em];
administração comercial; assessoria, consultoria e
informação em franquia, exceto licenciamento da
propriedade intelectual [gestão comercial] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em franquia, exceto licenciamento da
propriedade intelectual [gestão comercial] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em franquia, exceto licenciamento da
propriedade intelectual [gestão comercial] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em franquia, exceto licenciamento da
propriedade
intelectual
[gestão
comercial];
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios e comercialização de produtos sob contrato
de franquia - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em gestão
de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais; assessoria,
consultoria e informação em marketing - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
marketing - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista [informação em]; assessoria, consultoria e

informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista;
assessoria, consultoria e informações sobre
administração de pessoal - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
administração de pessoal - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
administração de pessoal - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
administração de pessoal; assessoria, consultoria e
informações sobre franchising [gestão comercial] [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre franchising [gestão comercial] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre franchising [gestão comercial] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre franchising [gestão comercial];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [informação em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing; cartão de afinidade
que oferece descontos aos afiliados - [informação
em]; cartão de afinidade que oferece descontos aos
afiliados - [consultoria em]; cartão de afinidade que
oferece descontos aos afiliados - [assessoria em];
cartão de afinidade que oferece descontos aos
afiliados; cartão de vantagem (emissão e distribuição
de cartões de benefícios que dão ao respectivo
titular acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [informação em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos) - [consultoria em];
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [assessoria em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos); comércio (através
de qualquer meio) de artigos para fumantes [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para fumantes - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
fumantes - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para fumantes; comércio
(através de qualquer meio) de gelo - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de gelo [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de gelo - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de gelo; comércio (através de
qualquer meio) de tabaco - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de tabaco [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tabaco - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de tabaco; franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising - [informação em];
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising [consultoria em]; franchising (venda e licenciamento
de -), tratando-se de administração de negócios em
franchising - [assessoria em]; franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising; franchising [sistema pelo
qual empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de ne - [informação em];
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne - [consultoria em]; franchising [sistema pelo qual
empresa detentora de uma marca registrada,
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processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de ne - [assessoria em];
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne; gestão de franquia - [informação em]; gestão de
franquia - [consultoria em]; gestão de franquia [assessoria em]; gestão de franquia; telemarketing [informação em]; telemarketing - [consultoria em];
telemarketing - [assessoria em]; telemarketing;
Procurador: HELI EDSON CORREA NOLETO
No.905578856 24/11/2012
003
Tit.VALIDATA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09554480000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTASUPER
NCL(10) 36 administração financeira - [consultoria
em]; administração financeira - [assessoria em];
análise financeira - [consultoria em]; análise
financeira - [assessoria em]; avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis] - [consultoria em];
avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis] [assessoria em]; bancários (serviços -) - [consultoria
em]; bancários (serviços -) - [assessoria em]; capital
(investimentos de -) [finanças] - [consultoria em];
capital (investimentos de -) [finanças] - [assessoria
em]; cartão de crédito (serviços de -) - [consultoria
em]; cartão de crédito (serviços de -) - [assessoria
em]; cartão de débito (serviços de -) - [consultoria
em]; cartão de débito (serviços de -) - [assessoria
em]; cartões de crédito (emissão de -) - [consultoria
em]; cartões de crédito (emissão de -) - [assessoria
em]; cheque (verificação de validade de -) [consultoria em]; cheque (verificação de validade de
-) - [assessoria em]; cheques de viagem (emissão de
-) - [consultoria em]; cheques de viagem (emissão de
-) - [assessoria em]; cobrança (serviços de -) [consultoria em]; cobrança (serviços de -) [assessoria em]; consultoria em seguros [consultoria em]; consultoria em seguros [assessoria em]; consultoria fiscal [valoração] [consultoria em]; consultoria fiscal [valoração] [assessoria em]; corretagem de valores - [consultoria
em]; corretagem de valores - [assessoria em]; crédito
(agências de -) - [consultoria em]; crédito (agências
de -) - [assessoria em]; desconto de títulos [factoring]
- [consultoria em]; desconto de títulos [factoring] [assessoria em]; emissão de cartões de crédito [consultoria em]; emissão de cartões de crédito [assessoria em]; emissão de títulos de valor [consultoria em]; emissão de títulos de valor [assessoria em]; empréstimos [financiamento] [consultoria em]; empréstimos [financiamento] [assessoria em]; empréstimos a prazo - [consultoria
em]; empréstimos a prazo - [assessoria em]; fianças
[garantias] - [consultoria em]; fianças [garantias] [assessoria em]; financeira (consultoria -) [consultoria em]; financeira (consultoria -) [assessoria em]; financiamento de leasing [consultoria em]; financiamento de leasing [assessoria em]; fundos (transferência eletrônica de ) - [consultoria em]; fundos (transferência eletrônica
de -) - [assessoria em]; fundos de investimentos
[finanças] - [consultoria em]; fundos de investimentos
[finanças] - [assessoria em]; garantias [fianças] [consultoria em]; garantias [fianças] - [assessoria
em]; garantias [fianças] (serviços de -) - [consultoria
em]; garantias [fianças] (serviços de -) - [assessoria
em]; informações sobre seguros - [consultoria em];
informações sobre seguros - [assessoria em];
leasing (financiamento de -) - [consultoria em];
leasing (financiamento de -) - [assessoria em];
liquidação financeira (serviços de -) - [consultoria
em]; liquidação financeira (serviços de -) [assessoria em]; operações de câmbio - [consultoria
em]; operações de câmbio - [assessoria em];
poupança (serviços bancários de -) - [consultoria
em]; poupança (serviços bancários de -) [assessoria em]; administração de cartão de crédito [consultoria em]; administração de cartão de crédito -
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[assessoria em]; administração de cartão de débito [consultoria em]; administração de cartão de débito [assessoria em]; administração de fundo de
investimento - [consultoria em]; administração de
fundo de investimento - [assessoria em];
administração de seguro - [consultoria em];
administração de seguro - [assessoria em]; análise e
gestão de crédito - [consultoria em]; análise e gestão
de crédito - [assessoria em]; assessoria consultoria e
informação em cobrança e cadastro - [consultoria
em]; assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro - [assessoria em]; assessoria
técnica em linhas de crédito - [consultoria em];
assessoria técnica em linhas de crédito - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e administração de
investimentos de terceiros - [consultoria em];
assessoria, consultoria e administração de
investimentos de terceiros - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação bancária [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação bancária - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em administração de
dívidas - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em administração de dívidas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em administração de riscos financeiros [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em administração de riscos financeiros [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em crédito - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em crédito - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
empréstimos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em empréstimos [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em fundo de investimentos - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em fundo
de investimentos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em investimentos [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em investimentos - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em seguros [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em seguros - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação na área
econômico-financeira - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação na área econômicofinanceira - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informações financeiras prestadas a investidores [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações financeiras prestadas a investidores [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre investimento bancário [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre investimento bancário [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre seguros [serviços financeiros] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre seguros [serviços financeiros] [assessoria em]; banco comercial [serviços
financeiros] - [consultoria em]; banco comercial
[serviços financeiros] - [assessoria em]; banco de
investimento [serviços financeiros] - [consultoria em];
banco de investimento [serviços financeiros] [assessoria em]; caderneta de poupança [serviços
financeiros] - [consultoria em]; caderneta de
poupança [serviços financeiros] - [assessoria em];
capitalização [serviços financeiros] - [consultoria em];
capitalização [serviços financeiros] - [assessoria em];
cartão de caixa [serviços financeiros] - [consultoria
em]; cartão de caixa [serviços financeiros] [assessoria em]; cheque-refeição [serviços de
pagamento de refeições através de tíquetes, vales
ou cupons] - [consultoria em]; cheque-refeição
[serviços de pagamento de refeições através de
tíquetes, vales ou cupons] - [assessoria em];
constituição e administração de fundo de
investimento [serviços financeiros] - [consultoria em];
constituição e administração de fundo de
investimento [serviços financeiros] - [assessoria em];
corretagem de seguro financeiro - [consultoria em];
corretagem de seguro financeiro - [assessoria em];

depósito de valores - [consultoria em]; depósito de
valores - [assessoria em]; desconto de título de
crédito - [consultoria em]; desconto de título de
crédito - [assessoria em]; emissão de bônus de valor
- [consultoria em]; emissão de bônus de valor [assessoria em]; empréstimo contra garantia, penhor
- [consultoria em]; empréstimo contra garantia,
penhor - [assessoria em]; factoring [sistema pelo
qual uma empresa produtora de bens ou serviços
transfere seus créditos a receber, resultante de
vendas a terceiros, a uma empresa especializada
que assume as despesas de cobrança e os riscos de
não pagamento; fomento comercial; - [consultoria
em]; factoring [sistema pelo qual uma empresa
produtora de bens ou serviços transfere seus
créditos a receber, resultante de vendas a terceiros,
a uma empresa especializada que assume as
despesas de cobrança e os riscos de não
pagamento; fomento comercial; - [assessoria em];
gestão de risco financeiro - [consultoria em]; gestão
de risco financeiro - [assessoria em]; informação
sobre crédito de cheques, títulos e outros
documentos - [consultoria em]; informação sobre
crédito de cheques, títulos e outros documentos [assessoria em]; perícia técnica na área de
economia - [consultoria em]; perícia técnica na área
de economia - [assessoria em]; serviço de carteira
de compensação entre negócios - [consultoria em];
serviço de carteira de compensação entre negócios [assessoria em]; serviços de recarga de créditos de
cartões magnéticos do tipo: vale refeição,
alimentação ou combustível - [consultoria em];
serviços de recarga de créditos de cartões
magnéticos do tipo: vale refeição, alimentação ou
combustível - [assessoria em]; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
serviços de captação de recursos financeiros para
seus associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de captação de recursos
financeiros para seus associados - [assessoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, serviços de fornecimento de
crédito para os seus associados - [consultoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, serviços de fornecimento de
crédito para os seus associados - [assessoria em];
Procurador: JOSÉ PAULO ELOIS SUNHIGA
No.905578864 24/11/2012
003
Tit.VALIDATA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09554480000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTASUPER
NCL(10) 42 aluguel de software de computador [consultoria em]; aluguel de software de computador
- [assessoria em]; atualização de software de
computador - [consultoria em]; atualização de
software de computador - [assessoria em];
computador (duplicação de programas de -) [consultoria em]; computador (duplicação de
programas de -) - [assessoria em]; dados
(recuperação de -) [informática] - [consultoria em];
dados (recuperação de -) [informática] - [assessoria
em]; elaboração [concepção] de software de
computador - [consultoria em]; elaboração
[concepção] de software de computador [assessoria
em];
software
de
computador
(atualização de -) - [consultoria em]; software de
computador (atualização de -) - [assessoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [consultoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-) - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em software [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em software - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação no campo da segurança da informática
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da segurança da informática [assessoria em]; atualização de informação em
banco de dados de computador [serviço de
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informática] - [consultoria em]; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática] - [assessoria em];
emissão/validação
de
certificação
digital
[assessoria
em];
implantação
de
sistema
[informática] - [consultoria em]; implantação de
sistema [informática] - [assessoria em]; serviço de
segurança bancária por meio de utilização de senha
(software) - [consultoria em]; serviço de segurança
bancária por meio de utilização de senha (software) [assessoria em]; serviço de senha bancária
(software) - [consultoria em]; serviço de senha
bancária (software) - [assessoria em]; serviços de
análise de processamento de dados [serviço de
informática] - [consultoria em]; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática] [assessoria em];
Procurador: JOSÉ PAULO ELOIS SUNHIGA
No.905578872 24/11/2012
003
Tit.OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS PARA ESCRITORIOS LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72578586000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO

CFE(4) 26.4.3; 27.5.23
NCL(10) 35 aluguel de máquinas e equipamentos de
escritório *; escritório (aluguel de máquinas e
equipamentos de -) *; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905578880 24/11/2012
003
Tit.VALIDATA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09554480000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTASUPER
NCL(10) 45 direitos autorais (gestão de -) [consultoria em]; direitos autorais (gestão de -) [assessoria em]; licenciamento de programa de
computador [serviços jurídicos] - [consultoria em];
licenciamento de programa de computador [serviços
jurídicos] - [assessoria em]; licenciamento de
propriedade
intelectual
[consultoria
em];
licenciamento
de
propriedade
intelectual
[assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre assuntos jurídicos - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
assuntos jurídicos - [assessoria em]; licenciamento
de direitos autorais [serviços jurídicos] - [consultoria
em]; licenciamento de direitos autorais [serviços
jurídicos] - [assessoria em]; licenciamento ou cessão
de direito de uso de programas de computação [consultoria em]; licenciamento ou cessão de direito
de uso de programas de computação - [assessoria
em];
Procurador: JOSÉ PAULO ELOIS SUNHIGA
No.905579011 24/11/2012
003
Tit.VALIDATA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09554480000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTASUPER
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 direitos autorais (gestão de -) [consultoria em]; direitos autorais (gestão de -) [assessoria em]; licenciamento de programa de
computador [serviços jurídicos] - [consultoria em];
licenciamento de programa de computador [serviços
jurídicos] - [assessoria em]; licenciamento de
propriedade
intelectual
[consultoria
em];
licenciamento
de
propriedade
intelectual
[assessoria em]; serviços jurídicos - [consultoria em];
serviços jurídicos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre assuntos jurídicos [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre assuntos jurídicos - [assessoria
em]; licenciamento de direitos autorais [serviços
jurídicos] - [consultoria em]; licenciamento de direitos
autorais [serviços jurídicos] - [assessoria em];
licenciamento ou cessão de direito de uso de
programas de computação - [consultoria em];
licenciamento ou cessão de direito de uso de
programas de computação - [assessoria em];
Procurador: JOSÉ PAULO ELOIS SUNHIGA
No.905579020 24/11/2012
003
Tit.TELOS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS
LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07623232000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FRONTEIRAS EDUCAÇÃO GERAÇÃO Z
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); educação (informações sobre -)
[instrução]; ensino (serviços de -); filmagem em
vídeo; organização de exposições para fins culturais
ou educativos; organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];
organização
e
apresentação de seminários; organização e
apresentação de simpósios; produção de filmes,
exceto para fins de publicidade; produção de vídeos;
publicação de livros; publicação de textos [exceto
para publicidade]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos; redação de textos, exceto
publicitários;
seminários
(organização
e
apresentação de -); assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução]; assessoria, consultoria e informação
ensino; cursos livres [ensino]; organização de
programas de intercâmbio cultural e educativo.;
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME
No.905579038 24/11/2012
003
Tit.VALIDATA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09554480000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTASUPER

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de software de computador [consultoria em]; aluguel de software de computador
- [assessoria em]; atualização de software de
computador - [consultoria em]; atualização de
software de computador - [assessoria em];
computador (duplicação de programas de -) [consultoria em]; computador (duplicação de
programas de -) - [assessoria em]; dados
(recuperação de -) [informática] - [consultoria em];
dados (recuperação de -) [informática] - [assessoria
em]; duplicação de programas de computador [consultoria em]; duplicação de programas de
computador
- [assessoria
em];
elaboração
[concepção] de software de computador [consultoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador - [assessoria em];
manutenção de software de computador [consultoria em]; manutenção de software de
computador - [assessoria em]; software de
computador (atualização de -) - [consultoria em];
software de computador (atualização de -) [assessoria
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [consultoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em software - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em software [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em tecnologia da informação [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em tecnologia da informação [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação no campo da segurança da informática [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação no campo da segurança da informática [assessoria em]; atualização de informação em
banco de dados de computador [serviço de
informática] - [consultoria em]; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática] - [assessoria em];
emissão/validação
de
certificação
digital
[consultoria em]; emissão/validação de certificação
digital - [assessoria em]; serviço de segurança
bancária por meio de utilização de senha (software) [consultoria em]; serviço de segurança bancária por
meio de utilização de senha (software) - [assessoria
em]; serviço de senha bancária (software) [consultoria em]; serviço de senha bancária
(software) - [assessoria em]; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática] [consultoria em]; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática] [assessoria em];
Procurador: JOSÉ PAULO ELOIS SUNHIGA
No.905579046 24/11/2012
Tit.PECCIN S/A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89425888000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BLONG EVOLUTION PECCIN

003
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89425888000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Hitz Extreme

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 chocolate; confeitos; gomas de mascar;
bala comestível;
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME
No.905579054 24/11/2012
Tit.CASA DAS PISCINAS LTDA ME (BR/RR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15390726000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DAS PISCINAS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 chocolate; confeitos; gomas de mascar;
bala comestível;
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME
No.905579097 24/11/2012
Tit.VALCIR PECCINI EPP (BR/RR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14422729000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRANSCHICO

003

comércio (através de qualquer meio) de capachos e
esteiras; comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes; comércio (através de qualquer
meio) de cordas e fios; comércio (através de
qualquer meio) de espelhos; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos manuais
(propulsão muscular); comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de matérias para calafetar, vedar e
isolar; comércio (através de qualquer meio) de
molduras; comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
pincéis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de revestimentos de assoalhos;
comércio (através de qualquer meio) de tintas,
vernizes, lacas; comércio (através de qualquer meio)
de tubos flexíveis não metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de tubos metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos rígidos não
metálicos para a construção; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha;
Procurador: JURANDIR ALVES DA COSTA FILHO
No.905579224 24/11/2012
003
Tit.CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE
INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICO LTDA
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01251189000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OFFICE BRASÍLIA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 1.3.12; 6.3.20; 7.1.12; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 37 construção subaquática; manutenção de
piscinas; piscinas (manutenção de - ); colocação de
piso e pedra; construção de vedação; construção e
reparação em colocação de piso; desentupimento e
limpeza de cano e tubulação; desinfecção e limpeza
de piscina;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905579062 24/11/2012
Tit.PECCIN S/A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89425888000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PECCIN PURA

003

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1-3; 27.5.25
NCL(10) 39 descarregamento [carga]; entrega de
mercadorias; frete [transporte de mercadorias];
locação de caminhões; transporte; transporte
(corretagem de -); transporte (reservas para -);
transporte por caminhão; transportes (informações
sobre -); empacotamento de mercadorias para fins
de transporte; estivagem [conjunto de operações
destinadas à movimentação de mercadorias de terra
para bordo, ou de uma embarcação para outra, ou
de bordo para terra]; logística referente ao transporte
de carga;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905579216 24/11/2012
Tit.JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84112135000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JLN MATERIAIS DE CONTRUÇÃO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 chocolate; confeitos; gomas de mascar;
bala comestível;
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME
No.905579070 24/11/2012
003
Tit.CASA LOTÉRICA NOVA ESPERANÇA LTDAME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10920590000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOTOBOX
NCL(10) 41 jogos de azar - [assessoria em]; jogos
de azar; loterias (operação de -) - [assessoria em];
loterias (operação de -);
Procurador: JOSÉ PAULO ELOIS SUNHIGA
No.905579089 24/11/2012
Tit.PECCIN S/A (BR/RS)

003

No.905579232 24/11/2012
003
Tit.M&C COMÉRCIO DE TINTAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11090237000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M&C Tintas

CFE(4) 26.11.3; 26.11.8; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de borracha; comércio (através de qualquer
meio) de cabos e fios de metal comuns não elétricos;

CFE(4) 26.1.2,18
NCL(10) 37 pintura, de interior e de exterior [informação em]; pintura, de interior e de exterior [consultoria em]; pintura, de interior e de exterior [assessoria em]; pintura, de interior e de exterior;
aplicação de tinta e impermeabilizante - [informação
em]; aplicação de tinta e impermeabilizante [consultoria
em];
aplicação
de
tinta
e
impermeabilizante - [assessoria em]; aplicação de
tinta e impermeabilizante; assessoria, consultoria e
informação em pintura de prédios - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em pintura de
prédios - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em pintura de prédios - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em pintura de
prédios; serviços de pinturas viárias - [informação
em]; serviços de pinturas viárias - [consultoria em];
serviços de pinturas viárias - [assessoria em];
serviços de pinturas viárias;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905579240 24/11/2012
Tit.JACK BIJUTERIAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07950832000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: armazém de artes

003
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRÃ FILE

CFE(4) 2.9.15; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria;
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME
No.905579283 24/11/2012
003
Tit.MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALTINO
08040775418 (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17005580000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Cabugá
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -);
produção de shows; produção musical; shows
(produção de -); banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; grupo musical;
promotor de eventos [se artísticos/culturais]; venda
de ingressos para shows e espetáculos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905579305 24/11/2012
003
Tit.WILLIAN VILANE GONÇALVES DE SOUZA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06910933699
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Forró Pra Suar
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905579330 24/11/2012
011
Tit.HELOISA DOS SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16547425000155
*O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DA UNIÃO (GRU) RELATIVA AO PRESENTE
PEDIDO FOI REALIZADO FORA DO EXPEDIENTE
BANCÁRIO OU EM DATA POSTERIOR AO ENVIO
DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO. EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO MANUAL DO
USUÁRIO DO SISTEMA E-MARCAS, APRESENTE,
POR MEIO DE FORMULÁRIO ESPECÍFICO
(CÓDIGO DE SERVIÇO 338), CÓPIA DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO, CONTENDO
NÚMERO DA GRU, DATA/HORA DA OPERAÇÃO
BANCÁRIA E AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
LEGÍVEIS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905579410 24/11/2012
011
Tit.MONICA DRUMMOND GALAN 06432562619
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16752069000101
*O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DA UNIÃO (GRU) RELATIVA AO PRESENTE
PEDIDO FOI REALIZADO FORA DO EXPEDIENTE
BANCÁRIO OU EM DATA POSTERIOR AO ENVIO
DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO. EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO MANUAL DO
USUÁRIO DO SISTEMA E-MARCAS, APRESENTE,
POR MEIO DE FORMULÁRIO ESPECÍFICO
(CÓDIGO DE SERVIÇO 338), CÓPIA DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO, CONTENDO
NÚMERO DA GRU, DATA/HORA DA OPERAÇÃO
BANCÁRIA E AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
LEGÍVEIS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905579615 24/11/2012
003
Tit.FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27497684000135

CFE(4) 27.1.1
NCL(10) 39 armazenagem de mercadorias [informação em]; armazenagem de mercadorias [consultoria em]; armazenagem de mercadorias [assessoria em]; armazenagem de mercadorias;
entrega de mercadorias - [informação em]; entrega
de mercadorias - [consultoria em]; entrega de
mercadorias - [assessoria em]; entrega de
mercadorias; informações (armazenamento de -) [informação em]; informações (armazenamento de -)
- [consultoria em]; informações (armazenamento de ) - [assessoria em]; informações (armazenamento de
-); mercadorias (armazenagem de -) - [informação
em]; mercadorias (armazenagem de -) - [consultoria
em]; mercadorias (armazenagem de -) - [assessoria
em]; mercadorias (armazenagem de -); mercadorias
(entrega de -) - [informação em]; mercadorias
(entrega de -) - [consultoria em]; mercadorias
(entrega de -) - [assessoria em]; mercadorias
(entrega de -); arrendamento de contêiner [informação em]; arrendamento de contêiner [consultoria em]; arrendamento de contêiner [assessoria em]; arrendamento de contêiner;
frigorífico [armazenagem de produto alimentício] [informação em]; frigorífico [armazenagem de
produto alimentício] - [consultoria em]; frigorífico
[armazenagem de produto alimentício] - [assessoria
em];
frigorífico
[armazenagem
de
produto
alimentício];
Procurador: THIAGO PEREIRA GIARDINI TOTTI
No.905579810 24/11/2012
Tit.VIVIANE GOMES CORTES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14371699707
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Thermo Baby
NCL(10) 21 bolsas isotérmicas;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905579828 24/11/2012
Tit.ISABEL PELISSARI COSTA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02970693000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PITYLUBABY

003

CFE(4) 2.5.3; 2.5.6; 2.5.17; 27.5.1,3
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905579836 24/11/2012
003
Tit.EXITTO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA- ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74307711000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXITTO negocios imobiliarios

CFE(4) 27.3.15; 27.5.1; 27.5.25; 29.1.12
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis - [consultoria em];
administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; agências imobiliárias [consultoria em]; agências imobiliárias - [assessoria
em]; agências imobiliárias; aluguel de apartamentos
- [informação em]; aluguel de apartamentos [consultoria em]; aluguel de apartamentos [assessoria em]; aluguel de apartamentos; aluguel
de apartamentos - [informação em]; aluguel de
apartamentos - [consultoria em]; aluguel de
apartamentos - [assessoria em]; aluguel de
apartamentos; aluguel de escritórios [imóveis] [informação em]; aluguel de escritórios [imóveis] [consultoria em]; aluguel de escritórios [imóveis] [assessoria em]; aluguel de escritórios [imóveis];
apartamentos (aluguel de -) - [informação em];
apartamentos (aluguel de -) - [consultoria em];
apartamentos (aluguel de -) - [assessoria em];
apartamentos (aluguel de -); avaliação imobiliária [informação em]; avaliação imobiliária - [consultoria
em]; avaliação imobiliária - [assessoria em];
avaliação imobiliária; imobiliária (avaliação -) [informação em]; imobiliária (avaliação -) [consultoria em]; imobiliária (avaliação -) [assessoria em]; imobiliária (avaliação -); imobiliários
(corretores -) - [informação em]; imobiliários
(corretores -) - [consultoria em]; imobiliários
(corretores -) - [assessoria em]; imobiliários
(corretores -); imóveis (administração de -) [informação em]; imóveis (administração de -) [consultoria em]; imóveis (administração de -) [assessoria em]; imóveis (administração de -);
locação de apartamentos (agências imobiliárias de -)
- [consultoria em]; locação de apartamentos
(agências imobiliárias de -) - [assessoria em];
locação de apartamentos (agências imobiliárias de ); aluguel de loja [imóvel] - [informação em]; aluguel
de loja [imóvel] - [consultoria em]; aluguel de loja
[imóvel] - [assessoria em]; aluguel de loja [imóvel];
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em avaliação imobiliária - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
comércio de imóveis - [informação em]; comércio de
imóveis - [consultoria em]; comércio de imóveis [assessoria em]; comércio de imóveis; imóveis
[compra e venda de -] - [informação em]; imóveis
[compra e venda de -] - [consultoria em]; imóveis
[compra e venda de -] - [assessoria em]; imóveis
[compra e venda de -]; incorporação de imóvel [informação em]; incorporação de imóvel [consultoria em]; incorporação de imóvel [assessoria em]; incorporação de imóvel;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905580010 25/11/2012
003
Tit.DENIS DA SILVA AMORIM (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07438906809
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Denis Delphin
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -) [consultoria em]; composição musical (serviços de -);
produção musical - [informação em]; produção
musical - [consultoria em]; produção musical [assessoria em]; produção musical; teatro de
variedades [espetáculos musicais] - [consultoria em];
teatro de variedades [espetáculos musicais]; banda
de música [serviços de entretenimento]; conjunto
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musical (serviços de -) [serviços de entretenimento];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio) - [informação em]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [consultoria em];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio) - [assessoria em]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905580214 25/11/2012
Tit.F. A. BRITTO ATAYDE CONTABILIDADE
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12537653000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRISMA CONTABILIDADE

Marca: Qualipp - Qualidade em Produtos e
Processos www.qualipp.com

003

CFE(4) 15.1.1; 15.1.11; 15.1.17; 15.1.22,25
NCL(10) 42 assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre engenharia - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.3.2,23
NCL(10) 35 contabilidade - [informação em];
contabilidade - [consultoria em]; contabilidade [assessoria em]; contabilidade;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905580419 25/11/2012
Tit.EVERTON LUIZ DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32576113826
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: dj danone
NCL(10) 41 serviços de dj;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905580613 25/11/2012
Tit.TIAGO DE MORAES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38811498805
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Ministério Soul Face

003

CFE(4) 2.1.1; 27.5.3,6
NCL(10) 41 banda de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905581016 25/11/2012
003
Tit.RICARDO POLIMENO RODRIGUES
30623891840 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12442881000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Terral
NCL(10) 25 bermudas; camisetas; chinelo [vestuário
comum];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905581210 25/11/2012
003
Tit.MARSH CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61038592000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CS STARS
NCL(10) 42 elaboração [concepção] de software de
computador;
manutenção
de
software
de
computador;
Procurador: MARCO ANTONIO BEVILAQUA

[serviços

de

No.905580621 25/11/2012
003
Tit.MKRA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10193908000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Clube do Concurso
NCL(10) 41 ensino (serviços de -) - [informação em];
ensino (serviços de -) - [consultoria em]; ensino
(serviços de -) - [assessoria em]; ensino (serviços de
-); cursos livres [ensino] - [informação em]; cursos
livres [ensino] - [consultoria em]; cursos livres
[ensino] - [assessoria em]; cursos livres [ensino];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905580818 25/11/2012
Tit.FABIANO FACCINI (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90569610044
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

No.905581423 25/11/2012
003
Tit.CLICK KIDS CONFECÇÕES E COMERCIO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16833643000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: amokids.com

No.905581229 25/11/2012
003
Tit.MARSH CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61038592000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CS STARS
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download];
Procurador: MARCO ANTONIO BEVILAQUA
No.905581415 25/11/2012
003
Tit.CLICK KIDS CONFECÇÕES E COMERCIO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16833643000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: amokids.com

música

compridas; calções de banho [sungas]; camisas;
camisetas; capotes; capuzes [vestuário]; chapéus,
bonés etc; chinelos [pantufas]; cintos [vestuário];
cintos porta-moedas [vestuário]; coletes; coletes;
confeccionado (vestuário -); corpete; couro (roupas
de -); couro (roupas de imitação de -); cuecas;
culotes para bebês; enxovais de bebês; faixas
[vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário]; fantasia
(roupas de -); gabardines [vestuário]; galochas;
galochas; gáspeas para sapatos; ginástica (roupa
para -) [colante]; ginástica (sapatos para -); gorros;
jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário];
leggings [calças]; lenços de pescoço; lingerie (fr.);
luvas [vestuário]; luvas de esqui; luvas sem dedos;
macacões; malhas [vestuário]; manípulos [estolas];
mantilhas; mantilhas; meias; meias; meias-calças;
orelheiras [vestuário]; paletós; palmilhas; parcas;
pelerines; peliças; pescoço (lenços de -); pijamas;
pijamas; polainas; polainas; polainas; ponchos;
porta-moedas (cintos -) [vestuário]; praia (roupas de
-); presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; robe; roupa de baixo; roupa de baixo;
roupa íntima; roupa para ginástica; roupa para
ginástica [colante]; roupas de banho; roupas de
couro; roupas de fantasia; roupas de imitação couro;
saias;
saias-calças;
sandálias;
sapatos
(antiderrapantes para -); sapatos de praia; sáris;
sarongues; sobretudos [vestuário]; suéteres; sungas;
suspensórios; suspensórios; toucas de banho;
toucas de natação; trajes de banho; vestuário *;
babador não descartável; bermuda para prática de
esporte; biquíni; boné; calção para banho; camisola;
canga; carapuça [barrete cônico; gorro]; chinelo
[vestuário comum]; chuteira; coturno; echarpe;
jaleco; lenço de lapela [parte anterior e superior de
um casaco voltada para fora]; maiô; poncho; tira
(faixa) para a cabeça;
Procurador: CARLA CABRAL DE MOURA
COUTINHO

003

CFE(4) 27.1.3; 27.5.1,27.5.3-4; 29.1.15
NCL(10) 25 enxovais de bebês; vestuário *;
Procurador: CARLA CABRAL DE MOURA
COUTINHO
No.905581610 25/11/2012
Tit.ELIAS MAGALHAES DA PAIXAO JUNIOR
09790134703 (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16848588000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SENHOR DA LENDA

CFE(4) 27.1.3; 27.5.1,27.5.3-4; 29.1.15
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; alpercatas;
armações de chapéus; artigos de malha [vestuário];
babadouros, exceto de papel; bandanas; banho
(calções de -); banho (chinelos de -); banho (roupas
de -); banho (roupões de -); banho (sandálias de -);
banho (toucas de -); bermudas; boa [estola de
plumas]; bonés; botas *; botinas; cachecóis;
calçados *; calçados em geral *; calças; calças

CFE(4) 2.1.1; 9.3.2; 28.11; 29.1.12

003
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NCL(10) 41 publicação de livros - [informação em];
publicação de livros - [consultoria em]; publicação de
livros - [assessoria em]; publicação de livros; textos
(redação de-), exceto publicitários - [informação em];
textos (redação de-), exceto publicitários [consultoria em]; textos (redação de-), exceto
publicitários - [assessoria em]; textos (redação de-),
exceto publicitários; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque] - [informação em]; edição
de texto, exceto de publicidade [copidesque] [consultoria em]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque] - [assessoria em]; edição
de texto, exceto de publicidade [copidesque];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905581814 25/11/2012
003
Tit.THERCIO J FAUSTINO DA SILVA ME (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13952701000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRGRAF WEB & SOLUÇÕES
TECNOLOGICAS

CFE(4) 26.11.8; 27.5.2; 27.5.25; 29.1.13
NCL(10) 42 artes gráficas (serviços de criação em -)
- [informação em]; artes gráficas (serviços de criação
em -) - [consultoria em]; artes gráficas (serviços de
criação em -) - [assessoria em]; artes gráficas
(serviços de criação em -); conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte eletrônico
- [consultoria em]; conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte eletrônico
- [assessoria em]; conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte
eletrônico; criação e manutenção de web sites para
terceiros - [informação em]; criação e manutenção
de web sites para terceiros - [consultoria em];
criação e manutenção de web sites para terceiros [assessoria em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros; criação em artes gráficas (serviços de
-) - [informação em]; criação em artes gráficas
(serviços de -) - [consultoria em]; criação em artes
gráficas (serviços de -) - [assessoria em]; criação em
artes gráficas (serviços de -); hospedagem de web
sites - [informação em]; hospedagem de web sites [consultoria em]; hospedagem de web sites [assessoria em]; hospedagem de web sites;
manutenção (criação e -) de web sites para terceiros
- [informação em]; manutenção (criação e -) de web
sites para terceiros - [consultoria em]; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros - [assessoria
em]; manutenção (criação e -) de web sites para
terceiros; software de computador (manutenção de -)
- [informação em]; software de computador
(manutenção de -) - [consultoria em]; software de
computador (manutenção de -) - [assessoria em];
software de computador (manutenção de -); análise
de suporte e sistema [serviço de informática] [informação em]; análise de suporte e sistema
[serviço de informática] - [consultoria em]; análise de
suporte e sistema [serviço de informática] [assessoria em]; análise de suporte e sistema
[serviço de informática]; assessoria, consultoria e
informações sobre artes gráficas - [consultoria em];
composição gráfica [criação em arte gráfica] [informação em]; composição gráfica [criação em
arte gráfica] - [consultoria em]; composição gráfica
[criação em arte gráfica] - [assessoria em];
composição gráfica [criação em arte gráfica];
computação gráfica [serviços de informática] [informação em]; computação gráfica [serviços de
informática] - [consultoria em]; computação gráfica
[serviços de informática] - [assessoria em];
computação gráfica [serviços de informática]; criação
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de software de computação gráfica - [informação
em]; criação de software de computação gráfica [consultoria em]; criação de software de computação
gráfica - [assessoria em]; criação de software de
computação gráfica; desenho de arte gráfica,
inclusive para homepage - [informação em]; desenho
de arte gráfica, inclusive para homepage [consultoria em]; desenho de arte gráfica, inclusive
para homepage - [assessoria em]; desenho de arte
gráfica, inclusive para homepage; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros) - [consultoria
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros); fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores [se for uma
ferramenta de busca] - [consultoria em];
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca]; planejamento, confecção, manutenção e
atualização de páginas eletrônicas - [informação
em]; planejamento, confecção, manutenção e
atualização de páginas eletrônicas - [consultoria em];
planejamento, confecção, manutenção e atualização
de páginas eletrônicas - [assessoria em];
planejamento, confecção, manutenção e atualização
de páginas eletrônicas; serviços de engenharia e
planejamento no campo de redes de informação e
comunicações; serviços de ilustrações gráficas,
técnicas e simulações gráficas de projeto [informação em]; serviços de ilustrações gráficas,
técnicas e simulações gráficas de projeto [consultoria em]; serviços de ilustrações gráficas,
técnicas e simulações gráficas de projeto [assessoria em]; serviços de ilustrações gráficas,
técnicas e simulações gráficas de projeto; suporte
técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados [informação em]; suporte técnico em informática, a
saber instalação, manutenção e configuração de
banco de dados - [consultoria em]; suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados - [assessoria em];
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905582012 26/11/2012
Tit.MATEUS MALHADAS SANCHES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39453142832
Apres.: Mista ; Nat.: Certific.
Marca: Kuston

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INAC

CFE(4) 5.11.1; 26.11.7; 27.5.1; 29.1.3
NCL(10) 29 carne;
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.905582225 26/11/2012
Tit.ALPEX ALUMINIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68100064000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Linha PRIME

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 06 alumínio; esquadros de metal para
construção; ferragens para construção; materiais de
metal para construção; metais comuns, brutos ou
semitrabalhados; alumínio, perfil lateral em;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905582233 26/11/2012
003
Tit.FREEMONT CURSOS PROFISSIONALIZANTES
LTDA - ME. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13598093000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BELTECH INFORMÁTICA E
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

003

CFE(4) 2.7.25; 16.1.16; 22.1.21; 24.7.23; 24.11.25
NCL(10) 42 este serviço tem como finalidade
declarar que o nome kuston será usado para a
banda de mateus malhadas sanches.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905582217 26/11/2012
003
Tit.INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)
(UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8849323

CFE(4) 2.5.5; 2.5.23; 27.5.1,27.5.10-11
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; ensino (serviços de -); orientação
[treinamento]; reciclagem profissional; curso técnico
de formação; cursos livres [ensino]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários;
Procurador: ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA
No.905582241 26/11/2012
003
Tit.LCPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14461553000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARK & SHOP
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Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 14.5.23; 26.4.1; 26.4.9; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 39 aluguel de garagem; aluguel de vaga de
garagem; estacionamento de carros; operação de
estacionamento;
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905582250 26/11/2012
Tit.CELEIRO DANCETERIA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16529912000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: D'LUD

003

No.905582314 26/11/2012
Tit.MARCELO BARRETO STERZA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08203570810
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MULTDESAFIOS

003

No.905582292 26/11/2012
003
Tit.LCPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14461553000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTACIONAMENTO MAIS E+

CFE(4) 26.11.8; 27.5.1
NCL(10) 41 divertimento; entretenimento; festas
(planejamento de -); planejamento de festas;
produção de shows; shows (produção de -);
Procurador: CERUMAR ASSES. E CONS. EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
No.905582268 26/11/2012
003
Tit.LCPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14461553000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HOSPITAL MA+S

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 36 aluguel de loja [imóvel]; comercialização
de seguro saúde;
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905582276 26/11/2012
003
Tit.INTERVIDI COMUNICAÇÃO DE MARCAS LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12384154000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Botelho Comunicação
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905582284 26/11/2012
Tit.GISELLE BRUMANA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88815765204

CFE(4) 27.1.1; 27.5.1; 27.5.19,23
NCL(10) 35 distribuição de material publicitário [informação em]; distribuição de material publicitário
- [consultoria em]; distribuição de material publicitário
- [assessoria em]; distribuição de material
publicitário;
Procurador: O PRÓPRIO.

computador [para download]; programas de
computador gravados; programas de jogos de
computador;
programas
operacionais
para
computador [gravados]; scanners [equipamento de
processamento de dados]; unidades centrais de
processamento [processadores] [informática]; bobina
[parte de computador]; dispositivo portátil de
armazenamento de dados [pen drive (ing)]; notebook
[microcomputador portátil, menor que o laptop];
software para jogo e entretenimento [programa de
computador]; teclado para computador;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

003

CFE(4) 26.4.2; 26.4.10; 27.5.1
NCL(10) 39 aluguel de garagem; aluguel de vaga de
garagem; estacionamento de carros; operação de
estacionamento;
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905582306 26/11/2012
003
Tit.TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTACAO
GRAFICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67213215000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AGROCAD

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 computador (memórias para -);
computador
(periféricos
de
-);
computador
(programas de -) [para download]; computador
(programas de -), gravados; computador (programas
operacionais para -) [gravados]; computador
(teclados de -); computadores; computadores
(impressoras para -); computadores portáteis
[laptop]; discos compactos, rom (ingl.); disquetes
(drives de -) para computadores; impressoras para
computadores; laptops; monitores [programas de
computador]; mouse [informática]; mouse pads
[informática]; notebook [computadores]; periféricos
de computador; processadores [unidades centrais de
processamento] [informática]; processamento de
dados (dispositivos para -); programas de

CFE(4) 2.1.25; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 38 fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores; provimento de acesso à rede global
de computadores; salas de bate-papo (provimento
de-); transmissão de mensagens e de imagens por
meio de computador; fornecimento de salas de batepapo na internet [ompi]; provedor de acesso
[telecomunicação]; provimento de acesso a lojas
eletrônicas
[telecomunicação];
serviços
de
carregamento, compartilhamento e postagem de
fotos áudio e vídeo
[transmissão]; telemática
(entendido como transmissão de informações/
telecomunicação);
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.905582322 26/11/2012
003
Tit.SAMHWA ELETROELETRÔNICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64021827000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SAMHWA

CFE(4) 26.1.7; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 09 acumuladores elétricos; acumuladores
elétricos para veículos [baterias]; alarmes *; alarmes
acústicos [som]; alto-falantes; amplificadores;
aparelhos de gps [sistema de posicionamento
global]; aparelhos de radar; aparelhos para
transmissão de som; baterias elétricas para veículos;
baterias para iluminação; caixas eletrônicos;
câmeras [fotografia]; câmeras de vídeo; campainhas
elétricas; carregadores de pilhas e baterias;
carregadores para baterias elétricas; cercas
elétricas; circuitos integrados; coletores elétricos;
computador (memórias para -); computador
(periféricos de -); computador (teclados de -);
computadores; computadores (impressoras para -);
computadores portáteis [laptop]; condensadores
elétricos
[capacitores];
condutores
elétricos;
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condutos de eletricidade [eletrodutos]; condutos
elétricos (material para -) [fios, cabos]; conectores
[eletricidade]; conexões elétricas; contatos elétricos;
conversores elétricos; descargas elétricas, (tubos
para -), exceto para iluminação; elétricas (cercas -);
elétricas (conexões -); eletrodutos [condutos de
eletricidade]; eletrônicos (caixas -); fios (conectores
de -) [eletricidade]; fios elétricos; fones de ouvido;
identificadores para fios elétricos; indutores
[eletricidade]; interruptores elétricos; inversores
[eletricidade]; junção (caixas de -) [eletricidade];
junção (mangas de -) para cabos elétricos;
medidores (aparelhos elétricos -); meias aquecidas
eletricamente; monitorar (aparelhos elétricos para -);
monitores [periféricos de computador]; mouse
[informática]; mouse pads [informática]; navegação
(dispositivos de -) para veículos [computador de
bordo]; painéis de controle [eletricidade]; perda
elétrica (indicadores de -); pilhas elétricas; piscapisca [sinais luminosos]; quadros de distribuição
[eletricidade]; quadros eletrônicos para avisos;
rádios; rádios para veículos; rádios toca-fitas
portáteis; receptores de áudio e de vídeo; receptores
de telefone; redutores [eletricidade]; relés elétricos;
resistências elétricas; som (aparelhos para gravação
de -); som (aparelhos para reprodução de -); telefone
(aparelhos de -); telefones portáteis; toca-cd [discos
compactos]; toca-discos; tocadores de dvd; tocafitas; toca-fitas (rádios -) portáteis; transformadores
[eletricidade];
transmissores
[telecomunicação];
transmissores [telecomunicação]; transmissores de
sinais eletrônicos; videocassetes (aparelhos de -);
videocassetes [fitas]; videofones; walkie-talkies;
alarme de segurança; aparelho de cd para veículo;
aparelho de comunicação; aparelho de gravação de
vídeo; aparelho de gravação e de reprodução de
videocassete;
aparelho
de
telecomunicação;
aparelho de videocassete; aparelho ou instrumento
de alarme; aparelho ou instrumento de fotografia;
aparelho ou instrumento de reprodução; aparelho ou
instrumento de segurança; aparelho para cd;
aparelho para produção, distribuição e conversão de
energia elétrica; caixa de som; centelhador de
proteção
[eletricidade];
central
telefônica;
computador de bordo para veículo; difusor elétrico
de essência para ambiente; dispositivo portátil de
armazenamento de dados [pen drive (ing)]; mp3
(tocador de ou suporte para-); notebook
[microcomputador portátil, menor que o laptop];
painéis
publicitários
eletrônicos;
pedômetro
eletrônico; placa para acumulador elétrico; porteiroeletrônico; recarregador de energia [bateria];
receptor de som;
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.905582330 26/11/2012
003
Tit.DUNNIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05889049000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DUNNIA

CFE(4) 1.5.1-2
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -) [informação em]; importação-exportação (agências
de -) - [consultoria em]; importação-exportação
(agências de -) - [assessoria em]; importaçãoexportação (agências de -); assessoria, consultoria e
informação empresarial; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos médicos
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos médicos -
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[consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos médicos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905582349 26/11/2012
003
Tit.TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTACAO
GRAFICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67213215000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGROCAD

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 atualização de software de computador;
computadores (projeto de sistema de -); elaboração
[concepção] de software de computador; hardware
de computador (consultoria em -); instalação de
software de computador; manutenção de software
de computador; programação de computador
[informática]; software de computador (atualização
de -); software de computador (elaboração
[concepção] de-);
software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -); análise e processamento de
dados [serviço de informática]; assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros; assistência técnica em
software; atualização de informação em banco de
dados de computador [serviço de informática];
computação gráfica [serviços de informática]; criação
de software de computação gráfica;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905582357 26/11/2012
003
Tit.SIGMAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55145999000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Sigmaplas

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 21 frascos; potes; tampas de pote;
almotolia [bico para -]; almotolia [pequeno vaso de
folha, de feitio cônico, para azeite e outros líquidos,
principalmente oleosos];
Procurador: MARGARETE RODRIGUES
No.905582365 26/11/2012
003
Tit.SAMHWA ELETROELETRÔNICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64021827000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAMHWA

CFE(4) 26.1.7; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de cozimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de produção de vapor; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de secagem; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de ventilação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para
conduzir, interromper, transformar, acumular, regular
ou controlar eletricidade; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação;
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.905582373 26/11/2012
Tit.FRIGORIFICO EL'GOLLI LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02225085000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EL'HAVES

003

CFE(4) 3.7.3; 27.5.1
NCL(10) 29 alimentos à base de peixe; bacon;
banha de porco para uso alimentar; carne; carne
(molhos de -); carne de porco; carne em conserva;
carnes salgadas; extratos de carne; fígado;
presunto; salsicha em pasta; salsichas; molho de
carne;
Procurador: CERUMAR ASSES. E CONS. EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
No.905582381 26/11/2012
003
Tit.RONDONIA TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01717734000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RONDONIA TRANSPORTES E SERVIÇOS
NCL(10) 39 expedição de frete; transporte;
transporte de móveis; transporte por caminhão;
Procurador: HILDA BALBINO GIOCOMOLLI
No.905582390 26/11/2012
003
Tit.A COR DA LETRA- CENTRO DE ESTUDOS EM
LEITURA, LITERATURA E JUVENTUDE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11743558000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Conversas ao Pé da Página
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CFE(4) 27.5.1; 27.5.10; 27.5.17; 29.1.8
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); educação (informações sobre -)
[instrução] - [informação em]; educação (informações
sobre -) [instrução] - [consultoria em]; educação
(informações sobre -) [instrução] - [assessoria em];
educação (informações sobre -) [instrução];
educação (serviços de -) - [informação em];
educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); exposições (organização
de -) para fins culturais ou educativos - [informação
em]; exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos - [consultoria em];
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos
[assessoria
em];
exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
livros (publicação de -) - [informação em]; livros
(publicação de -) - [consultoria em]; livros
(publicação de -) - [assessoria em]; livros (publicação
de -); oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento] - [informação em];
oficinas de trabalho (organização e apresentação de
-) [treinamento] - [consultoria em]; oficinas de
trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento] - [assessoria em]; oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [informação em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [consultoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos - [assessoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
colóquios - [informação em]; organização e
apresentação de colóquios - [consultoria em];
organização e apresentação de colóquios [assessoria em]; organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de
conferências - [informação em]; organização e
apresentação de conferências - [consultoria em];
organização e apresentação de conferências [assessoria em]; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos - [informação em]; organização e
apresentação de congressos - [consultoria em];
organização e apresentação de congressos [assessoria em]; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento] - [informação em];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento] - [consultoria em]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento] [assessoria em]; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento]; organização e
apresentação de seminários - [informação em];
organização e apresentação de seminários [consultoria em]; organização e apresentação de
seminários - [assessoria em]; organização e
apresentação de seminários; organização e
apresentação de simpósios - [informação em];
organização e apresentação de simpósios [consultoria em]; organização e apresentação de
simpósios - [assessoria em]; organização e
apresentação de simpósios; produção de filmes,
exceto para fins de publicidade - [informação em];
produção de filmes, exceto para fins de publicidade [consultoria em]; produção de filmes, exceto para
fins de publicidade - [assessoria em]; produção de
filmes, exceto para fins de publicidade; publicação
de livros - [informação em]; publicação de livros -
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[consultoria em]; publicação de livros - [assessoria
em]; publicação de livros; publicação de textos
[exceto para publicidade] - [informação em];
publicação de textos [exceto para publicidade] [consultoria em]; publicação de textos [exceto para
publicidade] - [assessoria em]; publicação de textos
[exceto para publicidade]; simpósios (organização e
apresentação de -) - [informação em]; simpósios
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
simpósios (organização e apresentação de -) [assessoria em]; simpósios (organização e
apresentação de -); assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução] - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em educação [instrução] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
cursos livres [ensino] - [informação em]; cursos livres
[ensino] - [consultoria em]; cursos livres [ensino] [assessoria em]; cursos livres [ensino]; organização
de programas de intercâmbio cultural e educativo. [informação em]; organização de programas de
intercâmbio cultural e educativo. - [consultoria em];
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo. - [assessoria em]; organização de
programas de intercâmbio cultural e educativo.;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 19.1.1; 26.1.19; 27.5.1
NCL(10) 21 coadores; coadores de chá [filtros];
coadores não elétricos para café; filtros para uso
doméstico;
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
No.905582420 26/11/2012
Tit.CIA DUELO DE CONFECCOES LTDA-ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36000792000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: cia. duelo

003

No.905582403 26/11/2012
003
Tit.SAMHWA ELETROELETRÔNICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64021827000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LEDBEE
CFE(4) 26.1.18; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alfinetes e agulhas [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho];
Procurador: WAGNER JOSÉ FAFA BORGES

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 11 abajur [quebra-luz]; elétricas (lâmpadas ); elétricas (lanternas -) portáteis; iluminação
(aparelhos e instalações de -); iluminação de teto;
lâmpadas; lâmpadas a gás; lâmpadas a óleo;
lâmpadas de segurança; lâmpadas elétricas;
lâmpadas elétricas; lâmpadas incandescentes;
lanternas chinesas; lanternas de bolso; lanternas de
bolso elétricas; lanternas elétricas portáteis;
lanternas para iluminação; aparelho elétrico de
iluminação; luminária;
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA

No.905582438 26/11/2012
Tit.RANBAXY LABORATORIES LIMITED (IN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702799
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BETAXETIN
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: SABINA NEHMI DE OLIVEIRA

003

No.905582446 26/11/2012
Tit.RIBEIRO & LOPES CONFECÇÕES LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08370146000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SENHORITA PIMENTA LINGERIE

003

No.905582411 26/11/2012
003
Tit.CHIMARRITO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05767478000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHIMARRITO

CFE(4) 8.7.25; 27.5.1
NCL(10) 25 anáguas; coletes [roupa íntima];
combinação [roupa íntima]; combinações [vestuário];
cuecas; espartilhos; lingerie (fr.); meias; praia
(roupas de -); roupa íntima; sutiãs; baby-doll;
camisola;
Procurador: EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM
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No.905582454 26/11/2012
003
Tit.AUDIO FLAT PRODUÇÕES LTDA-ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10749896000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUDIOFLAT

CFE(4) 6.7.5; 27.5.4; 29.1.11
NCL(10) 41 estúdios de gravação (serviços de -);
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; produção de shows; produção de
vídeos; produção musical; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; sonorização de
eventos para empresas e similares;
Procurador: RAFAEL ZIN WILDGRUB
No.905582616 26/11/2012
003
Tit.ANTONIO LUIZ FRANCISCO FONTES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09069339862
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VALE SERVI
NCL(10) 42 elaboração [concepção] de software de
computador;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905582624 26/11/2012
003
Tit.FRIGORIFICO EL'GOLLI LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02225085000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EL'BRASA
NCL(10) 29 alimentos à base de peixe; bacon;
banha de porco para uso alimentar; carne; carne
(molhos de -); carne de porco; carne em conserva;
carnes salgadas; extratos de carne; fígado;
presunto; salsicha em pasta; salsichas; molho de
carne;
Procurador: CERUMAR ASSES. E CONS. EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
No.905582632 26/11/2012
003
Tit.TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTACAO
GRAFICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67213215000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TECGRAF

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 computador (memórias para -);
computador
(periféricos
de
-);
computador
(programas de -) [para download]; computador
(programas de -), gravados; computador (programas
de -), gravados [programas]; computador (programas
operacionais para -) [gravados]; computador
(teclados de -); computadores; computadores
(impressoras para -); computadores portáteis
[laptop]; discos compactos, rom (ingl.); disquetes
(drives de -) para computadores; impressoras para
computadores; laptops; monitores [programas de
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computador]; mouse [informática]; mouse pads
[informática]; notebook [computadores]; periféricos
de computador; processadores [unidades centrais de
processamento] [informática]; processamento de
dados (dispositivos para -); programas de
computador [para download]; programas de
computador gravados; programas de jogos de
computador;
programas
operacionais
para
computador [gravados]; scanners [equipamento de
processamento de dados]; unidades centrais de
processamento [processadores] [informática]; bobina
[parte de computador]; dispositivo portátil de
armazenamento de dados [pen drive (ing)]; notebook
[microcomputador portátil, menor que o laptop];
software para jogo e entretenimento [programa de
computador]; teclado para computador;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905582659 26/11/2012
Tit.PAULO ROBERTO MENDES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40895440768
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Guia Paladar
NCL(10) 35 serviço de comparação de preços;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905582667 26/11/2012
003
Tit.TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTACAO
GRAFICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67213215000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECGRAF

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 atualização de software de computador;
computadores (projeto de sistema de -); elaboração
[concepção] de software de computador; hardware
de computador (consultoria em -); instalação de
software de computador; manutenção de software
de computador; programação de computador
[informática]; software de computador (atualização
de -); software de computador (elaboração
[concepção] de-);
software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -); análise de suporte e sistema
[serviço de informática]; assessoria, consultoria e
informação em software; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; assistência técnica em software;
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática]; computação
gráfica [serviços de informática]; criação de software
de computação gráfica;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905582675 26/11/2012
003
Tit.R FIX INDUSTRIA DE ARGAMASSA LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08273895000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RFIX MASSA FIXADORA

CFE(4) 25.1.25; 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 19 amianto (argamassa de -); argamassa;
argamassa para construção; blocos não metálicos
para pavimentação; cal; calcária (pedra -); cimento *;
concreto; concreto (elementos de -) para construção;
magnésia (cimento de -); revestimentos de cimento à
prova de fogo; argamassa de amianto; cimento
armado; cimento de pouzzolane; concreto armado;
Procurador: ELIANE DUZ
No.905582683 26/11/2012
003
Tit.UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL
S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60665981000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FONT D

CFE(4) 1.3.2; 27.5.1
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
medicamentos para uso veterinário;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905582705 26/11/2012
Tit.FEDERAÇÃO ORNITOLOGIA DO BRASIL
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51970275000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO
BRASIL-FOB

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 representação e defesa de causas de
caráter social, defesa dos direitos humanos, defesa
do meio ambiente, defesa das minorias étnicas
perante órgãos da administração pública ou diante
da opinião pública; representação jurídica de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
assistência jurídica aos associados; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, informações sobre legislação trabalhista;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, representação diante da
administração pública ou de entidades privadas.;
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serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, representação jurídica de uma
determinada classe;
Procurador: MARGARETE RODRIGUES

Marca: CENTRO DE CARDIOLOGIA E
ENDOCRINOLOGIA ENDOCARDIO

Procurador: LONDON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905582780 26/11/2012
Tit.ÁGIL LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES
METÁLICAS LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03532866000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: casÁgil

No.905582713 26/11/2012
003
Tit.SHENZHEN HUAFU IMPORT & EXPORT CO.,
LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8848807
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HUAFU

003

CFE(4) 2.7.23; 2.9.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica; serviços de clínica
médica;
Procurador: LONDON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

CFE(4) 26.11.13; 27.5.17; 28.3
NCL(10) 23 algodão (fios de -); algodão fiado;
bordado (fios para -); cerzidura (fios de -); elásticos
(fios -) para uso têxtil; estambre [lã fiada]; fios *; fios
de lã; lã (fiada -); linho (fios de -); raiom (fios de -);
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS
No.905582721 26/11/2012
Tit.PAULO ROBERTO MENDES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40895440768
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Pra Geral
NCL(10) 35 serviço de comparação de preços;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905582730 26/11/2012
003
Tit.FERTILIZANTES CELERE LTDA ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10978127000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FAST AGRO

CFE(4) 1.13.1; 27.5.1
NCL(10) 01 adubo para agricultura; adubos
nitrogenados; agricultura (adubo para -); agricultura
(substâncias químicas para -), com exceção dos
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
água potássica; algas [fertilizantes]; cianamida de
cálcio [fertilizante]; escórias [fertilizantes]; fertilizante
de farinha de peixe; fertilizantes; fertilizantes
(preparações -); fosfatos [fertilizantes]; fuligem para
uso industrial ou agrícola; genes de sementes para
produção agrícola; sais [fertilizantes]; substâncias
químicas para agricultura, exceto fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas; substratos
para cultivo fora do solo [agricultura]; superfosfatos
[fertilizantes]; turfa [fertilizante]; amina, aminoácido,
aminoaldeído, aminofenol; mama [fertilizante]; uréia
[fertilizante];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905582748 26/11/2012
003
Tit.ENDOCARDIO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13549532000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

No.905582756 26/11/2012
011
Tit.CACHAÇA DO BRASIL AGRO-INDUSTRIAL
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04878663000164
*COMPLEMENTE A RETRIBUIÇÃO DEVIDA NO
EXATO VALOR FIXADO NA TABELA EM VIGOR
NA DATA DE COMPROVAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DESTA EXIGÊNCIA. SIGA
INSTRUÇÕES DO MANUAL DO USUÁRIO PARA
EFETUAR COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRA
EXIGÊNCIA POR MEIO DE FORMULÁRIO
ESPECÍFICO (CÓDIGO DE SERVIÇO 338),
APRESENTANDO O COMPROVANTE DE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 7.3.11; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 35 gestão pública/privada;
Procurador: WAGNER JOSÉ FAFA BORGES
No.905582799 26/11/2012
003
Tit.CDPLAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,
BEBIDAS E AFINS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14482530000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Cafezin

No.905582764 26/11/2012
003
Tit.LUCIMERE DE JESUS NUNES DE CASTRO
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02582105759
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: merelee

CFE(4) 9.5.2; 26.13.25; 28.19; 29.1.13
NCL(10) 18 bolsas;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 8.7.1; 29.1.14
NCL(10) 43 cafés [bares] - [informação em]; cafés
[bares] - [consultoria em]; cafés [bares] - [assessoria
em]; cafés [bares]; cafeterias - [informação em];
cafeterias - [consultoria em]; cafeterias - [assessoria
em]; cafeterias; cantinas - [informação em]; cantinas
- [consultoria em]; cantinas - [assessoria em];
cantinas;
lanchonetes
[informação
em];
lanchonetes - [consultoria em]; lanchonetes [assessoria
em];
lanchonetes;
cyber-café
[restaurante] - [informação em]; cyber-café
[restaurante] - [consultoria em]; cyber-café
[restaurante] - [assessoria em]; cyber-café
[restaurante];
Procurador: ANGELO BUENO PASCHOINI

No.905582772 26/11/2012
003
Tit.PRE MED VESTIBULARES S/S LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11473282000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRIME MED

No.905582802 26/11/2012
Tit.ELISEU KOPP & CIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93315190000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RESPEITE A FAIXA

CFE(4) 26.1.2; 26.1.5; 26.2.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); cursos livres [ensino];

CFE(4) 2.9.15; 18.7.20; 26.4.3; 27.5.1
NCL(10) 41 organização de exposições para fins
culturais ou educativos - [informação em];
organização de exposições para fins culturais ou
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educativos - [consultoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [assessoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos; treinamento prático
[demonstração] - [informação em]; treinamento
prático
[demonstração]
[consultoria
em];
treinamento prático [demonstração] - [assessoria
em]; treinamento prático [demonstração]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[informação
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; auto-escola - [informação
em]; auto-escola - [consultoria em]; auto-escola [assessoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905582810 26/11/2012
003
Tit.FERTILIZANTES CELERE LTDA ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10978127000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FAST AGRO

CFE(4) 1.13.1; 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos agrícolas não manuais;
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos
manuais
(propulsão
muscular);
comércio (através de qualquer meio) de máquinas;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos para a destruição dos animais nocivos,
fungicidas e herbicidas; comércio (através de
qualquer meio) de sementes, plantas e flores
naturais; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à agricultura, à
horticultura e à silvicultura; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
a conservar alimentos;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905582853 26/11/2012
003
Tit.JOÃO MARCOS KANIESKI (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00484104039
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Café com Whisky
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 1.13.1; 27.5.1
NCL(10) 05 acaricidas; algicidas; animais nocivos
(preparações para destruir -); biocidas; ervas
daninhas (produtos para combater as -);
esterilização do solo (preparações para -);
fungicidas; herbicidas; parasiticidas; pesticidas;
preparações para destruir ervas daninhas; tabaco
(extratos de -) [inseticidas]; venenos; vesicantes;
atrativo de peste [pesticida]; bactericida; defensivo
agrícola;
produto
químico
para
fumigar
[desinfetante]; repelente de peste;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905582829 26/11/2012
Tit.PAULO ROBERTO MENDES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40895440768
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 24 Horas Informática
NCL(10) 35 serviço de comparação de preços;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905582837 26/11/2012
003
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723030468
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BATAVO IDEAL
NCL(10) 29 bebidas lácteas [onde o leite
predomina]; creme batido; creme chantilly; iogurte;
kefir [bebida láctea]; koumys [bebida láctea];
laticínios; leite; nata [laticínios]; quefir [bebida
láctea]; queijos; soro de leite; bebidas lácteas
fermentadas; coalhada; coalho de queijo; creme de
leite; leite condensado;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905582845 26/11/2012
003
Tit.FERTILIZANTES CELERE LTDA ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10978127000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAST AGRO

No.905582861 26/11/2012
003
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723030468
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BATAVO IDEAL
NCL(10) 30 bebidas à base de chocolate; chocolate
(bebidas à base de -); chocolate (bebidas de -) com
leite; congelado (iogurte -); gelado (iogurte -); iogurte
congelado; iogurte gelado;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905582870 26/11/2012
Tit.ANDRÉ DIAS ARANY (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01365462773
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Consumidor Legal

003

CFE(4) 28.11; 29.1.6-8
NCL(10) 16 periódicos; boletim informativo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905582888 26/11/2012
Tit.ÁGIL LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES
METÁLICAS LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03532866000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: casÁgil

003

CFE(4) 7.3.11; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
aluguel de equipamentos de limpeza; aluguel de
máquina para limpeza;
Procurador: WAGNER JOSÉ FAFA BORGES
No.905582896 26/11/2012
Tit.GUSTAVO PIERONI MIOTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44030772854
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Gustavo Mioto

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 discos fonográficos; discos ópticos;
disco acústico; dvd, disco digital de vídeo; fita
cassete ou de vídeo [gravada ou não];
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905582900 26/11/2012
003
Tit.LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54517628000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LINX FASHION CARD
NCL(10) 36 cartão de crédito (serviços de -) [informação em]; cartão de crédito (serviços de -) [consultoria em]; cartão de crédito (serviços de -) [assessoria em]; cartão de crédito (serviços de -);
cartão de débito (serviços de -) - [informação em];
cartão de débito (serviços de -) - [consultoria em];
cartão de débito (serviços de -) - [assessoria em];
cartão de débito (serviços de -); cartões de crédito
(emissão de -) - [informação em]; cartões de crédito
(emissão de -) - [consultoria em]; cartões de crédito
(emissão de -) - [assessoria em]; cartões de crédito
(emissão de -); emissão de cartões de crédito [informação em]; emissão de cartões de crédito [consultoria em]; emissão de cartões de crédito [assessoria em]; emissão de cartões de crédito;
administração de cartão de crédito - [informação
em]; administração de cartão de crédito - [consultoria
em]; administração de cartão de crédito - [assessoria
em]; administração de cartão de crédito;
administração de cartão de débito - [informação em];
administração de cartão de débito - [consultoria em];
administração de cartão de débito - [assessoria em];
administração de cartão de débito; assessoria
técnica em linhas de crédito; assessoria, consultoria
e informação em crédito - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em crédito [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em crédito - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em crédito; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, gestão de planos de saúde para os seus
associados - [informação em]; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
gestão de planos de saúde para os seus associados
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- [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, gestão de
planos de saúde para os seus associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, gestão de planos
de saúde para os seus associados; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados;
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C
No.905582918 26/11/2012
Tit.ALUMICHAPAS COM DE ALUMINIO E
ACRILICO LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95375184000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALUMICHAPAS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
veículos; comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: MARGARETE RODRIGUES
No.905582942 26/11/2012
Tit.ELAINE APARECIDA DA SILVA SAKANO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28560224807
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Help dentes
NCL(10) 44 odontologia [cirurgião-dentista];
Procurador: O PRÓPRIO.

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 boates; discoteca (serviços de -);
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905582977 26/11/2012
Tit.AC SUSHI BAR LTDA. - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10686506000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ISUSHI

003

No.905582950 26/11/2012
003
Tit.CDPLAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,
BEBIDAS E AFINS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14482530000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Docin
CFE(4) 26.4.4; 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 43 restaurantes; restaurantes de autoserviço;
Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1; 27.5.8; 27.5.17,24
NCL(10) 06 chapas e placas de metal; alumínio,
perfil lateral em; chapa de alumínio; chapa metálica;
Procurador: LUCIANO SALVIATO

No.905582985 26/11/2012
Tit.GUSTAVO PIERONI MIOTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44030772854
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Gustavo Mioto

No.905582926 26/11/2012
003
Tit.BRITTS & TRINDADE INSTITUTO DE BELEZA
LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54750104000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RED TEAM
CFE(4) 8.1.24
NCL(10) 43 cantinas - [informação em]; cantinas [consultoria em]; cantinas - [assessoria em];
cantinas;
lanchonetes
[informação
em];
lanchonetes - [consultoria em]; lanchonetes [assessoria em]; lanchonetes; restaurantes [informação em]; restaurantes - [consultoria em];
restaurantes - [assessoria em]; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço - [informação em];
restaurantes de auto-serviço - [consultoria em];
restaurantes de auto-serviço - [assessoria em];
restaurantes de auto-serviço;
Procurador: ANGELO BUENO PASCHOINI
CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 44 manicure; massagem; salões de beleza;
salões de cabeleireiro; assessoria, consultoria e
informação em estética capilar; assessoria,
consultoria e informação em estética pessoal
[tratamento de pele e cabelo]; assessoria,
consultoria e informação em massagem; assessoria,
consultoria e informação sobre beleza; depilação;
estética [tratamento da pele e cabelo]; estética facial
e corporal; manicure e pedicure; spa [serviços
médicos ou estéticos];
Procurador: CARLOS DE LENA
No.905582934 26/11/2012
003
Tit.KARA NOVA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07037247000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KARRO´S Auto Peças

No.905582969 26/11/2012
003
Tit.MUSIQUEE ENTRETENIMENTOS LTDA ME
(BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10933044000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M CLUB MUSIQUEE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; espetáculos
(serviços de -); organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário] - [informação em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [consultoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [assessoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; produção de
shows - [informação em]; produção de shows [consultoria em]; produção de shows - [assessoria
em]; produção de shows; shows (produção de -) [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); banda de música
[serviços de entretenimento]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento];
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Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905582993 26/11/2012
003
Tit.JEFFERSON DE CASTRO BENDER (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16824181000100
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 3.13.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; casacos [vestuário]; chapéus,
bonés etc; ciclistas (vestuário para -); cintos
[vestuário]; coletes; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; cuecas; gravatas; jaquetas;
jardineiras [vestuário]; leggings [calças]; lenços de
pescoço; luvas [vestuário]; macacões; malhas
[vestuário]; meias; meias-calças; paletós; pijamas;
polainas; praia (roupas de -); roupa de baixo; roupa
íntima; saias; saias-calças; sobretudos [vestuário];
sutiãs; toucas de banho; bermuda para prática de
esporte; biquíni; camisola; canga; maiô; poncho;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905583000 26/11/2012
003
Tit.CDPLAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,
BEBIDAS E AFINS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14482530000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Dog-in

CFE(4) 3.13.16
NCL(10) 25 bolsos; bolsos para roupas; calçados *;
calças; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisa (punho de -); camisas; camisas
(palas para -); camisas (peitilhos de -); camisetas;
camisetas (peitilhos de -); chapéus (armações de -);
chinelos [pantufas]; cintos [vestuário]; corpete; couro
(roupas de imitação de -); cuecas; esportes (sapatos
para -) *; faixas [vestuário]; gorros; gravatas;
jaquetas; jardineiras [vestuário]; lingerie (fr.);
macacões; meias; palas de boné; palas para
camisas; paletós; papel (chapéus de -) [vestuário];
pijamas; saias; saias-calças; saltos de sapatos;
sandálias; bermuda para prática de esporte; biquíni;
boné; calça para equitação; calçado esportivo;
camisola; canga; chinelo [vestuário comum]; maiô;
Procurador: O PRÓPRIO.

artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de fotografias;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas; comércio (através de qualquer meio)
de preparações higiênicas para uso medicinal;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias dietéticas para uso medicinal; comércio
(através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas;
Procurador: EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM
No.905583043 26/11/2012
003
Tit.RAFAEL TURK (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97785873020
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Lovers
NCL(10) 35 informação comercial e aconselhamento
a consumidores - [informação em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905583051 26/11/2012
Tit.PERTAIN COMERCIO E IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15071588000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Tabú Sucre - Bolivia

003

No.905583027 26/11/2012
003
Tit.SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE
S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76494806000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOU + BIKE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 chocolate;
Procurador: MARGARETE RODRIGUES

CFE(4) 3.1.8; 8.5.3
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -) [informação em]; auto-serviço (restaurantes de -) [consultoria em]; auto-serviço (restaurantes de -) [assessoria em]; auto-serviço (restaurantes de -);
cantinas - [informação em]; cantinas - [consultoria
em]; cantinas - [assessoria em]; cantinas;
lanchonetes - [informação em]; lanchonetes [consultoria em]; lanchonetes - [assessoria em];
lanchonetes; restaurantes - [informação em];
restaurantes - [consultoria em]; restaurantes [assessoria em]; restaurantes; restaurantes de autoserviço - [informação em]; restaurantes de autoserviço - [consultoria em]; restaurantes de autoserviço - [assessoria em]; restaurantes de autoserviço;
Procurador: ANGELO BUENO PASCHOINI
No.905583019 26/11/2012
Tit.DAYWSON LIMA DE JESUS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10216336660
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: let seven

CFE(4) 18.1.5; 24.17.5; 27.5.1
NCL(10) 38 bbs [serviços de telecomunicação];
serviços de difusão sem fim [telecomunicações];
transmissão [emissão] de sinal de telecomunicação
por satélite;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905583035 26/11/2012
003
Tit.MARIA REGINA FREITAS SILVA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08628904000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAÚDE GARANTIDA

No.905583060 26/11/2012
003
Tit.GUIMARAES INDUSTRIA & COMERCIO LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03116028000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GUIMARÃES
NCL(10) 33 aguardente de arroz; aguardente
destilada de vinho ou de suco de frutas; anis [licor];
aperitivos *; bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas alcoólicas contendo frutas; bebidas
alcóolicas prontas; bebidas destiladas; coquetéis *;
extratos de fruta [alcoólicos]; gim; hidromel [mulso];
licores; rum; saquê; sidra; uísque; vinho; vodca;
absinto [bebida alcoólica]; bebida energética
alcoólica; bebida fermentada alcoólica; brandy
[bebida]; cidra bebida alcoólica [cf. sidra]; pó para
caipirinha; vinho de fruta;
Procurador: PAULO RICARDO FERRAZ
PALHARES
No.905583078 26/11/2012
Tit.TKS FARMACÊUTICA LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05035244000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DICORATE
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 consultoria em organização de negócios;
consultoria profissional em negócios; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos científicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos; comércio (através de qualquer meio) de

003

No.905583086 26/11/2012
003
Tit.SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE
S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76494806000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOU + BIKE
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comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de sabões - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de sabões
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sabões;
Procurador: ANGELO BUENO PASCHOINI

CFE(4) 18.1.5; 24.17.5; 27.5.1
NCL(10) 41 agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905583094 26/11/2012
Tit.INNET SOLUÇÕES LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11673813000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INNET

003

CFE(4) 27.5.1-3; 27.5.5,17
NCL(10) 35 gerenciamento de banco de dados [consultoria em]; gerenciamento de banco de dados
- [assessoria em]; gerenciamento de banco de
dados; serviços de processamento de dados
[compilação em banco de dados] - [consultoria em];
serviços de processamento de dados [compilação
em banco de dados] - [assessoria em]; serviços de
processamento de dados [compilação em banco de
dados];
Procurador: CLEYLTON MENDES PASSOS
No.905583108 26/11/2012
003
Tit.MARCOS ROBERTO RODRIGUES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38788519000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Q NUTRI

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 30 creme [culinária]; creme batido
(preparações para engrossar -); cremes gelados
(agentes para engrossar -); pãezinhos; pão; pão de
gengibre; sorvetes;
Procurador: CELSO DE CARVALHO MELLO
No.905583116 26/11/2012
003
Tit.CDPLAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,
BEBIDAS E AFINS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14482530000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Mercadin express

CFE(4) 10.3.12; 18.1.19; 29.1.12
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para bebês - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para bebês
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para bebês - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para bebês; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos [lâminas] de barbear - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
[lâminas] de barbear - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos [lâminas]
de barbear - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de barbear;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de aquecimento - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
aquecimento - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de aquecimento [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de aquecimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
cozimento - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de cozimento [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de cozimento - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de cozimento; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de refrigeração - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de refrigeração - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de refrigeração [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de refrigeração; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de material de limpeza [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de material de limpeza - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material de
limpeza - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de palha de aço [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de palha de aço - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de palha de aço [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de palha de aço; comércio (através de
qualquer meio) de preparações higiênicas para uso
medicinal - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações higiênicas para uso
medicinal - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações higiênicas para uso
medicinal - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações higiênicas para uso
medicinal; comércio (através de qualquer meio) de
preparações para limpar, polir, desengordurar e
decapar - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
para limpar, polir, desengordurar e decapar [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [consultoria em];

No.905583124 26/11/2012
003
Tit.LOJA ELETRICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17155342000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Encontro Mineiro de Eletricistas
NCL(10) 41 oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento] - [informação em];
oficinas de trabalho (organização e apresentação de
-) [treinamento] - [consultoria em]; oficinas de
trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento] - [assessoria em]; oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento] - [informação em]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento] [consultoria em]; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento] - [assessoria em];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento]; organização e apresentação de
seminários - [informação em]; organização e
apresentação de seminários - [consultoria em];
organização e apresentação de seminários [assessoria em]; organização e apresentação de
seminários; orientação [treinamento] - [informação
em]; orientação [treinamento] - [consultoria em];
orientação [treinamento] - [assessoria em];
orientação [treinamento]; simpósios (organização e
apresentação de -) - [informação em]; simpósios
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
simpósios (organização e apresentação de -) [assessoria em]; simpósios (organização e
apresentação de -); assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
assessoria, consultoria e informação ensino [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino; curso
técnico de formação - [informação em]; curso técnico
de formação - [consultoria em]; curso técnico de
formação - [assessoria em]; curso técnico de
formação;
Procurador: MINASMARCA & PATENTE SC LTDA
No.905583132 26/11/2012
003
Tit.SULAMERICA - IMP. EXP. CONCENTRADOS
DE BEBIDAS LTDA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07540217000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOP GUARANÁ

CFE(4) 27.5.2; 27.5.4; 27.5.6; 27.5.8,17
NCL(10) 32 bebidas (preparações para fabricar -);
bebidas não alcoólicas à base de fruta; bebidas nãoalcoólicas; essências para fabricar bebidas; nãoalcoólicas (bebidas -); xaropes para bebidas; bebida
em xarope; essência não alcoólica para fabricar
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bebidas; guaraná [bebida não alcoólica]; refrigerante
[bebida]; xarope para bebida não alcoólica;
Procurador: RENATO GORSKI
No.905583140 26/11/2012
Tit.ROBERTO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CORREIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13549164000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AR ATITUDE E RESPEITO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 bermudas; camisetas;
[vestuário]; chinelo [vestuário comum];
Procurador: MARGARETE RODRIGUES

003

malhas

No.905583159 26/11/2012
003
Tit.DOMARI REPRESENTACOES E COMERCIO
DE BRINDES LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08086115000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRINDES BMW

CFE(4) 20.1.3; 20.1.11,17
NCL(10) 16 anotações (blocos para -); anotações
(blocos para -); blocos de notas [cadernos]; blocos
para anotações; blocos para desenho; calendários;
canetas; canetas [material de escritório]; estojos
para canetas; lápis; lapiseiras; porta-canetas; réguas
para desenhar; reproduções gráficas; agenda;
caderneta de nota; porta-lápis;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905583167 26/11/2012
003
Tit.EMPRESARIAL ADM & IMOVEIS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08545763000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IT! REFRIGERANTES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
bebidas não-alcoólicas; suco de fruta; pó para suco;
refrigerante [bebida]; xarope para bebida não
alcoólica;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

No.905583175 26/11/2012
003
Tit.CDPLAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,
BEBIDAS E AFINS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14482530000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Lanchin lanches saborosos

CFE(4) 29.1.13
NCL(10) 43 cafeterias - [informação em]; cafeterias [consultoria em]; cafeterias - [assessoria em];
cafeterias; cantinas - [informação em]; cantinas [consultoria em]; cantinas - [assessoria em];
cantinas;
lanchonetes
[informação
em];
lanchonetes - [consultoria em]; lanchonetes [assessoria em]; lanchonetes; restaurantes [informação em]; restaurantes - [consultoria em];
restaurantes - [assessoria em]; restaurantes;
Procurador: ANGELO BUENO PASCHOINI
No.905583183 26/11/2012
Tit.VALCIDO FERREIRA SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12312033000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FREEDOM Control

003

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 03 abrasivos *; adesivos (substâncias -)
para uso cosmético; adstringentes para uso
cosmético; alisar (produtos para -) [engomar];
aromáticos [óleos essenciais]; brilhar (produtos para
fazer -) [polir]; cabelos (tinturas para os -);
cosméticos; cremes cosméticos; extratos de flores
[perfumaria]; flores (extratos de -) [perfumaria];
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); xampus;
Procurador: CLOVIS ZANELLA COPPI
No.905583191 26/11/2012
Tit.M A TOPAL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12395393000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: R RICO'$

003

CFE(4) 27.5.1,6
NCL(10) 28 alvos; argolas (jogos de -); armar (blocos
de -) [brinquedos]; balanços; balões de jogo; baralho
(cartas de -); bastões para jogos [tacos]; blocos de

armar [brinquedos]; bóias de borracha para banho e
natação; bóias para banho e natação; bolas de jogo;
bolas para jogos; bolas pequenas para jogos;
bonecas; bonecas (mamadeiras de -); bonecas
(quartos de -); bonecas (roupas de -); botas com
patins; brinquedo (máscaras de -); brinquedos;
brinquedos (pistolas de -); brinquedos com
enchimento; brinquedos de pelúcia; brinquedos para
animais de estimação; cama elástica; câmaras de ar
de bolas para jogos; camas de bonecas; caneleiras
[artigos
desportivos];
carretéis
para
pipas
[papagaios]; cartas de baralho; casas de bonecas;
chamariz (apito -); chapéus de festa em papel;
chocalhos [brinquedos]; construção (jogos de -);
controle remoto (veículos de brinquedo de -);
cotoveleiras [artigos esportivos]; culote do cartucho
de metal [brinquedos]; dados; damas (jogo de -);
damas (tabuleiro para -); dardos; discos volantes
[brinquedos]; dominós; eletrônicos (alvos -);
escorregas [brinquedos]; estilingue [atiradeira];
fantoches; futebol de salão (mesas para -); gamão;
gude (bolas de -) para jogos; halteres; joelheiras
[artigos desportivos]; jogo (balões de -); jogo de
damas; jogos (bolas para -); jogos *; jogos de salão;
jogos de tabuleiro; jogos eletrônicos, exceto aqueles
adaptados para uso apenas com aparelhos de
televisão; jogos portáteis com tela de cristal líquido;
kits de miniaturas para montar [brinquedos];
mamadeiras de bonecas; marionetes; máscaras de
brinquedo; mesas para futebol de salão; mesas para
futebol de salão; mesas para tênis de mesa;
miniaturas de veículos; móbiles [brinquedos];
patinetes; patins (botas com -); patins com rodas;
patins em linha; pelúcia (ursos de -); petecas; piões
[brinquedos];
pipas
[papagaios];
piscinas
[brinquedos]; pistolas (espoletas para -) [brinquedos];
pistolas de brinquedos; pranchas skates; quartos de
bonecas; quebra-cabeça de armar; raquetes; redes
para esportes; rodas (patins com -); salão (jogos de ); tabuleiros de damas; tabuleiros de xadrez; tacos
para jogos; veículos (modelos de -) [miniaturas];
veículos de brinquedo de controle remoto; veículos
de brinquedos; videogames; xadrez; atiradeira
[estilingue]; avião de brinquedo; balões de festa;
bola de pingue-pongue; boneco para pugilismo ou
futebol americano; brinquedo de corda; brinquedo
óptico [caleidoscópio]; brinquedo para animal;
brinquedo para fazer bolha de sabão; brinquedo
para montar; calçado para boneca; carrinho de
boneca; carrinho de brinquedo; carrocinha de
brinquedo; carrossel; cartucheira de brinquedo; catavento de brinquedo; cavalinho de brinquedo; cesta
de basquete; corda de pular; corneta para caça
[brinquedo]; dardo [jogo de-]; decalque utilizado
como alvo; dominó [jogo]; estojo de cosméticos de
brinquedo (com cosméticos falsos/brinquedo);
futebol de mesa [mesa e botões para]; gangorra;
guizo [brinquedo]; jogo de cartas; jogo de roleta;
passatempo [divertimento, diversão, entretenimento];
pião; pista de corrida; rede de vôlei; rede para
esportes; roleta [jogo]; roupa para boneca; tambor
[brinquedo]; triciclo para o entretenimento infantil
[brinquedo]; veículo para entretenimento e diversão
(brinquedo); velocípede (brinquedo);
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905583205 26/11/2012
Tit.JOÃO A.A. DINIZ & CIA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13273413000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ecofinger

CFE(4) 5.3.13; 5.3.16; 27.5.1

003
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NCL(10) 25 alpercatas; bonés; calçados *; calçados
em geral *; cintos [vestuário]; galochas; meias;
sandálias; calçado esportivo; chinelo [vestuário
comum]; coturno;
Procurador: EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM
No.905583213 26/11/2012
003
Tit.MENEGHETTI INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05753749000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Bicho Legal

CFE(4) 3.6.3; 27.3.3; 27.5.1
NCL(10) 03 animais de estimação (xampus para -);
cosméticos para animais; desinfetante (sabão -);
desodorizante para animais de estimação; xampus
para animais de estimação; animal [produto para
higiene sem aplicação terapêutica]; artigo antitártaro
para
uso
animal,
exceto
medicamento;
condicionador para uso em animal; dentifrício e
composto fluorado usado na higiene bucal de
animal; sabão para animal de estimação; talco para
a higiene animal; xampu para animal sem finalidade
terapêutica;
Procurador: CLAUDIA WATANABE SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
No.905583221 26/11/2012
003
Tit.EMPRESARIAL ADM & IMOVEIS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08545763000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IT! LIMÃO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
bebidas não-alcoólicas; suco de fruta; pó para suco;
refrigerante [bebida]; xarope para bebida não
alcoólica;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905583230 26/11/2012
003
Tit.GRAFITE S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53495842000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INICIATIVA FLORESTAL
NCL(10) 44 aspersão, aérea ou de superfície, de
fertilizantes e outras substâncias químicas agrícolas
- [informação em]; aspersão, aérea ou de superfície,
de fertilizantes e outras substâncias químicas
agrícolas - [consultoria em]; aspersão, aérea ou de
superfície, de fertilizantes e outras substâncias
químicas agrícolas - [assessoria em]; aspersão,
aérea ou de superfície, de fertilizantes e outras
substâncias químicas agrícolas; criação de animais [informação em]; criação de animais - [consultoria
em]; criação de animais - [assessoria em]; criação de
animais; ervas daninhas (destruição de -) [informação em]; ervas daninhas (destruição de -) -
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[consultoria em]; ervas daninhas (destruição de -) [assessoria em]; ervas daninhas (destruição de -);
extermínio de animais nocivos [para agricultura,
horticultura e silvicultura] - [consultoria em];
extermínio de animais nocivos [para agricultura,
horticultura e silvicultura] - [assessoria em];
extermínio de animais nocivos [para agricultura,
horticultura e silvicultura]; jardinagem paisagística [informação em]; jardinagem paisagística [consultoria em]; jardinagem paisagística [assessoria
em];
jardinagem
paisagística;
paisagística (jardinagem -) - [informação em];
paisagística (jardinagem -) - [consultoria em];
paisagística (jardinagem -) - [assessoria em];
paisagística (jardinagem -); plantação de árvores
com a finalidade de compensação de carbono [informação em]; plantação de árvores com a
finalidade de compensação de carbono - [consultoria
em]; plantação de árvores com a finalidade de
compensação de carbono - [assessoria em];
plantação de árvores com a finalidade de
compensação de carbono; viveiros de plantas [informação em]; viveiros de plantas - [consultoria
em]; viveiros de plantas - [assessoria em]; viveiros
de plantas; assessoria consultoria e informação na
área agrícola - [informação em]; assessoria
consultoria e informação na área agrícola [consultoria em]; assessoria consultoria e informação
na área agrícola - [assessoria em]; assessoria
consultoria e informação na área agrícola;
assessoria, consultoria e informações sobre
florestamento e reflorestamento - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
florestamento e reflorestamento - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
florestamento e reflorestamento - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
florestamento
e
reflorestamento;
assessoria,
consultoria e informações sobre pesquisas no campo
de agricultura - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre pesquisas no campo
de agricultura - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre pesquisas no campo
de agricultura - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre pesquisas no campo
de agricultura; colheita [serviços de agricultura] [informação em]; colheita [serviços de agricultura] [consultoria em]; colheita [serviços de agricultura] [assessoria em]; colheita [serviços de agricultura];
cria e engorda de gado bovino - [informação em];
cria e engorda de gado bovino - [consultoria em]; cria
e engorda de gado bovino - [assessoria em]; cria e
engorda de gado bovino; criação de gado [serviço
agropecuário] - [informação em]; criação de gado
[serviço agropecuário] - [consultoria em]; criação de
gado [serviço agropecuário] - [assessoria em];
criação de gado [serviço agropecuário]; extração
florestal - [informação em]; extração florestal [consultoria em]; extração florestal - [assessoria em];
extração florestal; horticultura [serviço agropecuário]
- [informação em]; horticultura [serviço agropecuário]
- [consultoria em]; horticultura [serviço agropecuário]
- [assessoria em]; horticultura [serviço agropecuário];
irrigação [rega artificial da terra por meio de canais,
canos e levadas] - [consultoria em]; irrigação [rega
artificial da terra por meio de canais, canos e
levadas] - [assessoria em]; irrigação [rega artificial da
terra por meio de canais, canos e levadas];
jardinagem [paisagismo] - [informação em];
jardinagem [paisagismo] - [consultoria em];
jardinagem [paisagismo] - [assessoria em];
jardinagem [paisagismo]; manutenção de plantas
[cultura de plantas] - [informação em]; manutenção
de plantas [cultura de plantas] - [consultoria em];
manutenção de plantas [cultura de plantas] [assessoria em]; manutenção de plantas [cultura de
plantas]; preparação de terra - [informação em];
preparação de terra - [consultoria em]; preparação
de terra - [assessoria em]; preparação de terra;
pulverização [agropecuária] - [informação em];
pulverização [agropecuária] - [consultoria em];
pulverização [agropecuária] - [assessoria em];
pulverização [agropecuária]; recuperação de plantas
(cultura de plantas) - [informação em]; recuperação
de plantas (cultura de plantas) - [consultoria em];
recuperação de plantas (cultura de plantas) -

[assessoria em]; recuperação de plantas (cultura de
plantas); tratamento fitossanitário [controle de pragas
agrícolas] - [consultoria em]; tratamento fitossanitário
[controle de pragas agrícolas] - [assessoria em];
tratamento fitossanitário [controle de pragas
agrícolas];
Procurador: ANA MARIA COSTA (NOME
ANTERIOR ANA MARIA COSTA ALVES)
No.905583248 26/11/2012
Tit.TKS FARMACÊUTICA LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05035244000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIZODAL
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA

003

No.905583256 26/11/2012
003
Tit.MILENIA AGROCIÊNCIAS S.A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02290510000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MILAGRO
NCL(10) 31 alimentos para animais; arroz não
processado; bulbos de plantas; cereais em grãos,
não processados; grãos [cereais]; grãos [sementes];
sementes de plantas; aveia em grão; feijão [grão,
produto agrícola in natura]; semente de gergelim;
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.905583264 26/11/2012
003
Tit.EMPRESARIAL ADM & IMOVEIS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08545763000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IT! LEMON ICE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
bebidas não-alcoólicas; suco de fruta; pó para suco;
refrigerante [bebida]; xarope para bebida não
alcoólica;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905583272 26/11/2012
003
Tit.IGREJA EVANGÉLICA DEGRAUS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10171813000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: I E D - IGREJA EVANGÉLICA DEGRAUS "Subindo ou Descendo, Sempre Mais Perto de
Deus"
NCL(10) 45 organização de encontros religiosos;
planejamento, organização e administração de
benefícios e serviços sociais; serviços de orientação
espiritual e filosófica, prestados a título de
assistência social;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905583280 26/11/2012
Tit.M A TOPAL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12395393000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: R RICO'$

003
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CFE(4) 27.5.1,6
NCL(10) 32 água de soda; água gasosa; água
litinada; água mineral [bebida]; águas [bebidas];
águas minerais engarrafadas; amêndoas (leite de -)
[bebida]; amendoim (leite de -) [bebida não
alcoólica]; aperitivos não-alcoólicos; bebidas à base
de soro de leite; bebidas não alcoólicas à base de
fruta; bebidas não alcoólicas à base de mel; bebidas
não-alcoólicas; cerveja; coquetéis não-alcoólicos;
fruta (néctares de -) [não alcoólicos]; frutas (sucos de
-); frutas, verduras e legumes (sucos de -) [bebidas];
isotônicas (bebidas -); limonadas; malte [cerveja];
mel (bebidas não alcoólicas à base de-); minerais
(águas -) engarrafadas; sidra [não alcoólica];
sorvetes (bebidas à base de -); suco de fruta; suco
de tomate [bebida]; xaropes para bebidas; xaropes
para limonada; achocolatado em pó para bebida;
água clorada para beber; água desmineralizada para
beber; água potável para beber; água-de-coco;
bebida energética não alcoólica; bebida fermentada
não alcoólica; cidra bebida não alcoólica [cf. sidra.];
garapa [bebida]; guaraná [bebida não alcoólica];
polpa de fruta e de legume para bebida; refrigerante
[bebida]; xarope de fruta; xarope para bebida não
alcoólica;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905583299 26/11/2012
003
Tit.AAF COMERCIAL, IMPORTADORA E
EXPORTADORA - EIRELI. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15429729000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CASA FARES
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
afixação (painéis de -); almofadas; aparadores
[bufê]; apoio de cabeça [móveis]; armários; armários
[guarda-louças]; armários para toalhas [móveis];
arquivos [móveis]; arquivos para fichas [móveis]; arte
(obras de -) de madeira, cera, gesso ou plástico;
artigos para cama [exceto roupa de cama]; assentos
[cadeiras]; assentos de metal; balcões; bambu
(cortinas de -); bancada, presa à parede, para troca
de fraldas; bancadas de lavatório [mobiliário];
bancadas de trabalho; bancos [móveis]; bandejas de
mesas; bandejas não metálicas *; banquinhos para
os pés; baú para brinquedos; baús não metálicos;
berços; berços; berços; bibliotecas (prateleiras para ); biombos; cabideiros não metálicos; cabides;
cabides não metálicos para vestuário; cabides para
vestuário; cadeiras [assentos]; cadeiras altas para
bebês; caixas de madeira ou matérias plásticas;
caixas de madeira ou matérias plásticas; camas *;
camas d'água, exceto para uso medicinal; camas
hidrostáticas, exceto para uso medicinal; carrinhos
[mobiliário]; carrinhos de chá; carrinhos de servir à
mesa [móveis]; carteiras [móveis]; cavaletes
[mobiliário]; cercados para bebê; colchões *;
colchões de ar, exceto para uso medicinal; colchões
de molas; colchões de palha; colchonetes para troca
de fraldas; cômodas com gavetas; computadores
(mesas com rodinhas para -); cortinas (anéis de -);
cortinas (ganchos para -); cortinas (rodízios para -);
cortinas (trilhos para -); cortinas (varas para -);
cortinas de bambu; cortinas de contas para
decoração; desenho (mesas para -); dispensadores
fixos não metálicos de toalhas; divãs; divisórias de
madeira para móveis; dobradiças não metálicas;
escritório
(móveis
para
-);
escrivaninhas;
escrivaninhas; esgalhos; espelho (placas de vidro
para -); espelhos; espelhos portáteis [espelhos para
banheiro];
espreguiçadeiras
[cadeiras];
espreguiçadeiras [cadeiras]; estátuas de madeira,
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cera, gesso ou plástico; estatuetas de madeira, cera,
gesso ou plástico; estatuetas de madeira, cera,
gesso ou plástico; estrados [madeira] para cama;
guarda-louças;
jardineiras
[móveis];
lamelas
(persianas -) de interior; marcenaria (trabalhos de -);
mesa (carrinhos de servir à -) [móveis]; mesas *;
mesas com rodinhas para computadores; mesas de
massagem; mesas de metal; mesas para
datilografia; móbiles [decoração]; móbiles sonoros
[decoração]; mobiliário (peças de -); mobiliário
escolar; molas (colchões de -); molduras
[encaixilhamentos];
molduras
para
quadros;
molduras para quadros; móveis de metal; móveis
para escritório; painéis de afixação; palha (colchões
de -); penteadeiras; persianas de lamelas de interior;
persianas de madeira trançada [mobiliário];
persianas de papel; persianas feitas de matéria têxtil
para janelas; persianas internas para janelas
[mobiliário]; poltronas; porta-chapéus; porta-livros
[móveis];
porta-revistas;
prateleiras
para
armazenagem; prateleiras para arquivos [móveis];
prateleiras para móveis; racks (ingl.); rolos de cama
[travesseiros]; sofás; toalhas (armários para -)
[móveis]; toalhas (dispensadores fixos não metálicos
de -); vitrines [móveis]; apoio para braço [móvel];
apoio para cardápio [móvel]; apoio para livro [móvel];
apoio para telefone [móvel]; arca; armação de
cadeira e poltrona; armário bar; balcão [móvel];
banqueta [móvel]; banquinho [móvel]; bebê conforto;
bufê [mobiliário]; bureau [escrivaninha com gaveta];
cadeira de armar para praia e camping; cadeira de
balanço; cadeira ou poltrona [mobiliário]; cadeira
para bebê; cadeiras ergonômicas para aplicação, por
terceiros, de massagem [ompi]; cama [mobiliário];
cama guarda-roupa; cama-beliche; cama-mesa
[mobiliário]; camiseiro [mobiliário]; cantoneira
[mobiliário];
carrinho
para
eletrodoméstico
[mobiliário]; carro prateleira para armazenar talher,
prato e copo [mobiliário]; chapeleira [mobiliário];
console; cortina de madeira; coxim [almofada];
criado mudo; cristaleira; descanso ou apoio para o
pé [mobiliário]; dispensador manual de senhas;
encosto de espuma; estantes [móveis]; estrado para
cama; estrutura ou base (metálica ou não metálica)
com mecanismo interno de regulagem de altura com
finalidade única de ser componente de cadeiras e
poltronas de escritório; gaveta; moisés [cesta para
carregar criança]; móvel modulado; oratório [peça do
mobiliário]; otomana [sofá]; porta-cd [móvel]; pufe;
quadro decorativo; rolo para estofado, cama e berço;
sofá-cama; vime;
Procurador: SIGILO`S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.905583302 26/11/2012
Tit.M A TOPAL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12395393000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: R RICO'$

003

CFE(4) 27.5.1,6
NCL(10) 33 aguardente de arroz; aguardente
destilada de vinho ou de suco de frutas; alcoólicas
(bebidas -) [exceto cerveja]; amargas (bebidas -);
anis [licor]; aperitivos *; arroz (aguardente de -);
bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; bebidas
alcoólicas contendo frutas; bebidas alcóolicas
prontas; bebidas destiladas; coquetéis *; destiladas
(bebidas -); digestivos [licores e destilados];
essências alcoólicas; extratos alcoólicos; extratos de
fruta [alcoólicos]; frutas (bebidas alcoólicas contendo
-); gim; licores; menta (licores de -); mosto de pêra
[vinho de pêra]; rum; saquê; sidra; uísque; vinho;

vodca; absinto [bebida alcoólica]; bebida energética
alcoólica; bebida fermentada alcoólica; brandy
[bebida]; cidra bebida alcoólica [cf. sidra]; vinho de
fruta;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905583310 26/11/2012
003
Tit.EMPRESA DE MINERAÇÃO CANTO & LELIS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04433374000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Gotas de Cristal

CFE(4) 1.15.15
NCL(10) 39 água (fornecimento de -); distribuição de
água; serviços de engarrafamento; abastecimento
de água, captação e fornecimento de água tratada;
Procurador: PAULO BASTOS
No.905583329 26/11/2012
003
Tit.RAFAEL MARTINEZ 33738266836 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17016589000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALLK ALLKIND OF SPORTS BRASIL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; banho
(calções de -); banho (chinelos de -); banho (roupas
de -); bermudas; botas *; calçados *; calçados em
geral *; calças; calças compridas; camisas;
camisetas; chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas];
ciclistas (vestuário para -); cintos [vestuário];
confeccionado (vestuário -); couro (roupas de -);
couro (roupas de imitação de -); esportes (botas para
-) *; esportes (sapatos para -) *; futebol (sapatos de ); ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); jaquetas; lingerie (fr.); luvas
[vestuário]; malhas [vestuário]; manípulos [estolas];
praia (roupas de -); roupa para ginástica; roupa para
ginástica [colante]; roupas de banho; roupas de
couro; roupas de imitação couro; saias; saias-calças;
sandálias; suéteres; sungas; trajes; trajes de banho;
uniformes; vestuário *;
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.905583337 26/11/2012
003
Tit.DAN GALERIA COM. DE LIVROS E QUADROS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82509571000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DAN CONTEMPORÂNEA
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NCL(10) 25 banho (chinelos de
[pantufas]; chinelo [vestuário comum];
Procurador: O PRÓPRIO.

-);

chinelos

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FERAS ESTILO

No.905583361 26/11/2012
003
Tit.RAFAEL MARTINEZ 33738266836 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17016589000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALLK ALLKIND OF SPORTS BRASIL

CFE(4) 26.4.1; 26.4.18; 27.5.8-9
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de louça de faiança; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para encadernação; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de molduras; comércio
(através de qualquer meio) de móveis; comércio
(através de qualquer meio) de pedras preciosas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de âmbar; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de junco; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de madeira;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madrepérola; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de marfim;
comércio (através de qualquer meio) de tapeçarias
murais; obra artística, agenciamento, gestão e
intermediação;
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO

CFE(4) 9.9.25; 27.5.1
NCL(10) 25 calçados *;
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.905583418 26/11/2012
Tit.JOSÉ GILMAR MICHELS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89461131000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FUMO ESPECIAL NAVAL

003

No.905583345 26/11/2012
003
Tit.EMPRESARIAL ADM & IMOVEIS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08545763000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IT! LEMON ICE ZERO

CFE(4) 18.3.9; 26.4.16; 26.15.7; 27.5.1
NCL(10) 34 charutos; cigarrilhas; cigarros; ervas
para fumar *; fumo; fumo para mascar; artigo para
fumante; floco de tabaco; folha de fumo; fumo de
rolo; tabaco;
Procurador: ERNESTO LUIZ HOLDERBAUM
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
bebidas não-alcoólicas; suco de fruta; pó para suco;
refrigerante [bebida]; xarope para bebida não
alcoólica;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905583353 26/11/2012
Tit.FABIANO FERNANDES SOARES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28209274830
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Sundalias

No.905583612 26/11/2012
Tit.LENIO PEIXOTO CRISCUOLI (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12188904000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTÉTICA ROSA BONITA

003

003

CFE(4) 2.3.1; 5.5.1; 26.4.14
NCL(10) 44 cabeleireiro (salões de -); assessoria,
consultoria e informação em estética pessoal
[tratamento de pele e cabelo]; depilação;
Procurador: VANIA DE ANDRADE HENZ

CFE(4) 9.9.1

No.905583620 26/11/2012
Tit.CRISBEL CALÇADOS LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12323446000136

No.905583639 26/11/2012
003
Tit.VINICIUS GONCALVES PEREIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06566497633
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGAIN AB+

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [assessoria em];
agências de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors] - [informação em];
externa (publicidade -) [letreiros, outdoors] [consultoria em]; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors]; mala direta (publicidade por -) [informação em]; mala direta (publicidade por -) [consultoria em]; mala direta (publicidade por -) [assessoria em]; mala direta (publicidade por -);
marketing - [informação em]; marketing - [consultoria
em]; marketing - [assessoria em]; marketing;
propaganda - [informação em]; propaganda [consultoria em]; propaganda - [assessoria em];
propaganda; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade de rádio [informação em]; publicidade de rádio - [consultoria
em]; publicidade de rádio - [assessoria em];
publicidade de rádio; publicidade de televisão [informação em]; publicidade de televisão [consultoria em]; publicidade de televisão [assessoria
em];
publicidade
de
televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [informação
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors] [consultoria em]; publicidade externa [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade por catálogos de vendas
- [informação em]; publicidade por catálogos de
vendas - [consultoria em]; publicidade por catálogos
de vendas - [assessoria em]; publicidade por
catálogos de vendas; assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda [informação em]; assessoria promocional, consultoria
e informação sobre propaganda - [consultoria em];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [assessoria em]; assessoria
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promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em marketing - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em marketing - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing; assessoria, consultoria
e informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; assessoria, consultoria e informação
sobre publicidade através de mala direta [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta;
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [informação em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing; promoção de venda
para terceiros [publicidade] - [informação em];
promoção de venda para terceiros [publicidade] [consultoria em]; promoção de venda para terceiros
[publicidade] - [assessoria em]; promoção de venda
para terceiros [publicidade]; publicidade por qualquer
meio - [informação em]; publicidade por qualquer
meio - [consultoria em]; publicidade por qualquer
meio - [assessoria em]; publicidade por qualquer
meio;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905583647 26/11/2012
003
Tit.EMPRESA DE MINERAÇÃO CANTO & LELIS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04433374000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Gotas de Cristal

CFE(4) 1.15.15
NCL(10) 35 amostras (distribuição de -);
apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet; comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas;
Procurador: PAULO BASTOS
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No.905583655 26/11/2012
Tit.JOSÉ GILMAR MICHELS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89461131000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FUMO ESPECIAL INDIO

003

CFE(4) 2.1.1; 23.1.5; 26.4.6; 26.15.7; 27.5.1
NCL(10) 34 charutos; cigarrilhas; cigarros; ervas
para fumar *; fumo; fumo para mascar; artigo para
fumante; floco de tabaco; folha de fumo; fumo de
rolo; tabaco;
Procurador: ERNESTO LUIZ HOLDERBAUM
No.905583663 26/11/2012
003
Tit.AAF COMERCIAL, IMPORTADORA E
EXPORTADORA - EIRELI. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15429729000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ABDUL HADI FARES
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
afixação (painéis de -); almofadas; almofadas de ar,
exceto para uso medicinal; aparadores [bufê]; apoio
de cabeça [móveis]; armários; armários [guardalouças]; armários para toalhas [móveis]; arquivos
[móveis]; arquivos para fichas [móveis]; arte (obras
de -) de madeira, cera, gesso ou plástico; artigos
para cama [exceto roupa de cama]; assentos
[cadeiras]; assentos de metal; balcões; bambu;
bambu (cortinas de -); bancada, presa à parede,
para troca de fraldas; bancadas de lavatório
[mobiliário]; bancadas de trabalho; bancos [móveis];
bandejas de mesas; bandejas não metálicas *;
banquinhos para os pés; baú para brinquedos; baús
não metálicos; berços; berços; berços; bibliotecas
(prateleiras para -); biombos; cabideiros não
metálicos; cabides; cabides não metálicos para
vestuário; cabides para vestuário; cadeiras
[assentos]; cadeiras altas para bebês; caixas de
madeira ou matérias plásticas; caixas de madeira ou
matérias plásticas; camas (guarnições não metálicas
para -); camas (rodízios não metálicos para -);
camas *; camas d'água, exceto para uso medicinal;
camas hidrostáticas, exceto para uso medicinal;
carrinhos [mobiliário]; carrinhos de chá; carrinhos de
servir à mesa [móveis]; carteiras [móveis]; cavaletes
[mobiliário]; cercados para bebê; chá (carrinhos de ); colchões *; colchões de ar, exceto para uso
medicinal; colchões de molas; colchões de palha;
colchonetes para troca de fraldas; cômodas com
gavetas; computadores (mesas com rodinhas para ); cortinas (anéis de -); cortinas (ganchos para -);
cortinas (rodízios para -); cortinas (trilhos para -);
cortinas (varas para -); cortinas de bambu; cortinas
de contas para decoração; desenho (mesas para -);
dispensadores fixos não metálicos de toalhas; divãs;
divisórias de madeira para móveis; dobradiças não
metálicas; escolar (mobiliário -); escritório (móveis
para -); escrivaninhas; escrivaninhas; esgalhos;
espelho (placas de vidro para -); espelhos; espelhos
portáteis [espelhos para banheiro]; espreguiçadeiras
[cadeiras]; espreguiçadeiras [cadeiras]; estátuas de
madeira, cera, gesso ou plástico; estatuetas de
madeira, cera, gesso ou plástico; estatuetas de
madeira, cera, gesso ou plástico; estrados [madeira]
para cama; guarda-louças; jardineiras [móveis];
lamelas (persianas -) de interior; marcenaria
(trabalhos de -); mesa (carrinhos de servir à -)
[móveis]; mesas *; mesas com rodinhas para
computadores; mesas de massagem; mesas de
metal; mesas para datilografia; móbiles [decoração];
móbiles sonoros [decoração]; mobiliário (peças de -);
mobiliário escolar; molas (colchões de -); molduras
(ripas
para
-)
[caixilhos];
molduras

[encaixilhamentos];
molduras
para
quadros;
molduras para quadros; móveis de metal; móveis
para escritório; obras de arte de madeira, cera,
gesso ou plástico; painéis de afixação; palha
(colchões de -); penteadeiras; persianas de lamelas
de interior; persianas de madeira trançada
[mobiliário]; persianas de papel; persianas feitas de
matéria têxtil para janelas; persianas internas para
janelas [mobiliário]; poltronas; porta-chapéus; portalivros [móveis]; porta-revistas; portas (guarnições
não metálicas para -); portas para móveis;
prateleiras para armazenagem; prateleiras para
arquivos [móveis]; prateleiras para móveis; quadros
(molduras para -); racks (ingl.); rolos de cama
[travesseiros]; sofás; toalhas (armários para -)
[móveis]; toalhas (dispensadores fixos não metálicos
de -); vitrines; vitrines [móveis]; altar [tipo de móvel];
apoio para braço [móvel]; apoio para cardápio
[móvel]; apoio para livro [móvel]; apoio para telefone
[móvel]; arca; armação de cadeira e poltrona;
armário bar; balcão [móvel]; banqueta [móvel];
banquinho [móvel]; bebê conforto; bufê [mobiliário];
bureau [escrivaninha com gaveta]; cabide não
metálico para chapéu; cadeira de armar para praia e
camping; cadeira de balanço; cadeira ou poltrona
[mobiliário];
cadeira
para
bebê;
cadeiras
ergonômicas para aplicação, por terceiros, de
massagem [ompi]; cama [mobiliário]; cama de armar
para camping; cama guarda-roupa; cama-beliche;
cama-mesa [mobiliário]; camiseiro [mobiliário];
cantoneira [mobiliário]; carrinho para eletrodoméstico
[mobiliário]; carro prateleira para armazenar talher,
prato e copo [mobiliário]; chapeleira [mobiliário];
colchão não elétrico; coluna [mobiliário]; console;
cortina de madeira; coxim [almofada]; criado mudo;
cristaleira; descanso ou apoio para o pé [mobiliário];
dispensador manual de senhas; encosto de espuma;
estantes [móveis]; estrado para cama; estrutura ou
base (metálica ou não metálica) com mecanismo
interno de regulagem de altura com finalidade única
de ser componente de cadeiras e poltronas de
escritório; gaveta; moisés [cesta para carregar
criança]; móvel modulado; oratório [peça do
mobiliário]; otomana [sofá]; porta-cd [móvel]; pufe;
quadro decorativo; rolo para estofado, cama e berço;
sofá-cama; vime;
Procurador: SIGILO`S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.905583671 26/11/2012
Tit.GAUÃ ATACADISTA DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16854011000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GAUÃ ATACADO

003

CFE(4) 26.2.7; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; comércio
(através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
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No.905583680 26/11/2012
003
Tit.THIAGO DOMINGOS DA SILVA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83262296015
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Sarandeio
NCL(10) 41 organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário]; produção de shows; shows
(produção de -); conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905583698 26/11/2012
Tit.WAL CORRETAGEM E AVALIAÇÃO DE
IMÓVEIS S/S LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08271581000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WAL IMÓVEIS

No.905583752 26/11/2012
Tit.PRISCILA DE F. FIGUEIRA MENDES
DECORAÇÃO DE INTERIORES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15479532000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOUXINFANT

003

003

CFE(4) 3.7.1; 14.5.3; 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; bandanas; cachecóis; calçados *;
calçados em geral *; chapéus, bonés etc; cintos
[vestuário]; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); faixas [vestuário]; faixas para a cabeça
[vestuário]; gorros; gravatas; lenços de pescoço;
lingerie (fr.); luvas [vestuário]; malhas [vestuário];
meias; praia (roupas de -); roupa íntima; roupa para
ginástica; roupas de banho; suspensórios; trajes de
banho; uniformes; vestuário *; xales; echarpe;
estolas; tira (faixa) para a cabeça;
Procurador: KARLA EMANUELLE DE SÁ ALMEIDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 administração de imóveis; avaliação
imobiliária; corretagem *; imóveis [compra e venda
de -]; incorporação de imóvel;
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.905583701 26/11/2012
003
Tit.ST. QUASAR. - CRIAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO, DESIGN E COMUNICAÇÃO
LTDA - EPP. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10745824000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: USEMIXER
NCL(10) 25 bermudas; camisetas; ginástica (roupa
para -) [colante]; ginástica (sapatos para -); roupa
para ginástica; vestuário *; bermuda para prática de
esporte; calçado esportivo;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905583710 26/11/2012
003
Tit.LANCHONETE E PIZZARIA JAKE LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08732548000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JAKE PIZZAS E LANCHES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bufê
(serviço
de
-);
lanchonetes;
restaurantes;
restaurantes de auto-serviço;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA

No.905583728 26/11/2012
Tit.GLORY GRACE MODAS COMÉRCIO DE
CAMISETAS E ACESSÓRIOS EIRELI - EPP.
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16945724000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

Procurador: SÉRGIO LUIS DE SOUZA VIEIRA

Marca: THE RISEN ONE REV 1:18

003

No.905583736 26/11/2012
003
Tit.EDNAVIA MARIA DA SILVA BALTAZAR (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07295325000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FITFORMA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais; comércio (através de
qualquer meio) de molduras; comércio (através de
qualquer meio) de móveis; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
rendas e bordados; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905583760 26/11/2012
Tit.FUNDAMENTO CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03671878000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARQUE RESIDENCE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde]; academias
[educação]; aulas de ginástica; educação física;
cursos livres [ensino]; personal trainer;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905583744 26/11/2012
Tit.M M HUEBRA PENSAO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14626235000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REAL SUSHI

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -) - [informação em]; bar
(serviços de -) - [consultoria em]; bar (serviços de -) [assessoria em]; bar (serviços de -); cafés [bares] [informação em]; cafés [bares] - [consultoria em];
cafés [bares] - [assessoria em]; cafés [bares];
restaurantes - [informação em]; restaurantes [consultoria em]; restaurantes - [assessoria em];
restaurantes; restaurantes de auto-serviço [informação em]; restaurantes de auto-serviço [consultoria em]; restaurantes de auto-serviço [assessoria em]; restaurantes de auto-serviço;

CFE(4) 1.3.2; 5.1.5; 7.1.24; 27.5.1
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis - [consultoria em];
administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; aluguel de apartamentos [informação em]; aluguel de apartamentos [consultoria em]; aluguel de apartamentos [assessoria em]; aluguel de apartamentos; aluguel
de apartamentos - [informação em]; aluguel de
apartamentos - [consultoria em]; aluguel de
apartamentos - [assessoria em]; aluguel de
apartamentos; aluguel de escritórios [imóveis] [informação em]; aluguel de escritórios [imóveis] [consultoria em]; aluguel de escritórios [imóveis] [assessoria em]; aluguel de escritórios [imóveis];
apartamentos (aluguel de -) - [informação em];
apartamentos (aluguel de -) - [consultoria em];
apartamentos (aluguel de -) - [assessoria em];
apartamentos (aluguel de -); arrendamento de
imóveis - [informação em]; arrendamento de imóveis
- [consultoria em]; arrendamento de imóveis [assessoria em]; arrendamento de imóveis; avaliação
imobiliária - [informação em]; avaliação imobiliária [consultoria em]; avaliação imobiliária - [assessoria
em]; avaliação imobiliária; imobiliária (avaliação -) -
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[informação em]; imobiliária (avaliação -) [consultoria em]; imobiliária (avaliação -) [assessoria em]; imobiliária (avaliação -); imóveis
(administração de -) - [informação em]; imóveis
(administração de -) - [consultoria em]; imóveis
(administração de -) - [assessoria em]; imóveis
(administração de -); imóveis (arrendamento de -) [informação em]; imóveis (arrendamento de -) [consultoria em]; imóveis (arrendamento de -) [assessoria em]; imóveis (arrendamento de -);
aluguel de loja [imóvel] - [informação em]; aluguel de
loja [imóvel] - [consultoria em]; aluguel de loja
[imóvel] - [assessoria em]; aluguel de loja [imóvel];
comércio de imóveis - [informação em]; comércio de
imóveis - [consultoria em]; comércio de imóveis [assessoria em]; comércio de imóveis; imóveis
[compra e venda de -] - [informação em]; imóveis
[compra e venda de -] - [consultoria em]; imóveis
[compra e venda de -] - [assessoria em]; imóveis
[compra e venda de -]; incorporação de imóvel [informação em]; incorporação de imóvel [consultoria em]; incorporação de imóvel [assessoria em]; incorporação de imóvel; leasing de
imóveis - [informação em]; leasing de imóveis [consultoria em]; leasing de imóveis - [assessoria
em]; leasing de imóveis; loteamento imobiliário [informação em]; loteamento imobiliário - [consultoria
em]; loteamento imobiliário - [assessoria em];
loteamento imobiliário;
Procurador: ESCOBAR ADVOCACIA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO
EMPRESARIAL
No.905583779 26/11/2012
003
Tit.BOTICA ANIMAL IND E COM DE PRODUTOS
VETERINÁRIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11650988000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BOTICA ANIMAL

CFE(4) 5.3.13; 27.5.1
NCL(10) 31 alimentos para animais de estimação;
animais (objetos comestíveis para mascar para -);
animais de estimação (areia higiênica aromática
para -); bebidas para animais de estimação; cereais
(subprodutos do processamento de -), para consumo
animal; forragens fortificantes para animais; grãos
para consumo animal; objetos comestíveis para
mascar para animais; biscoito para animal de
estimação; bloco de sal para animais; suplemento
alimentar para ração de animal;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905583787 26/11/2012
Tit.ENAMAR DE OLIVEIRA LINS (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82684219400
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Dona Bella calçados

CFE(4) 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 25 calçados (saltos para-); calçados *;
calçados em geral *; calçado esportivo; calçado para
uso profissional;
Procurador: IGOR VICENTE DE OLIVEIRA
GONÇALVES - ME

No.905583825 26/11/2012
Tit.ZAMPIK CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04365487000167
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

No.905583795 26/11/2012
003
Tit.CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01554285000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: V2 versão 2048 bits

CFE(4) 9.3.19; 26.13.25
NCL(10) 25 bermudas; calças; calças compridas;
confeccionado (vestuário -); trajes; vestuário *;
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO

CFE(4) 26.4.1-2; 27.5.8; 27.5.17,24
NCL(10) 09 cartões com circuito integrado [cartões
inteligentes]; cartões inteligentes [cartões com
circuito integrado]; computador (periféricos de -);
computador (programas de -) [para download];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; processamento de dados (dispositivos
para -); publicações eletrônicas [para download];
cartão com circuito integrado [cartão inteligente];
cartão inteligente [cartão com circuito integrado];
dispositivo portátil de armazenamento de dados [pen
drive (ing)];
Procurador: MÁRCIO MELLO CHAVES
No.905583809 26/11/2012
003
Tit.INSTITUTO CULTURAL CIDADE VIVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02403554000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PREMIO RIO SOCIOESPORTIVO
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); entretenimento; eventos
desportivos (cronometragem de -); organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de seminários; publicação de textos
[exceto para publicidade]; publicação on-line de
livros e jornais eletrônicos; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento]; assessoria, consultoria
e informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação ensino;
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo.;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905583817 26/11/2012
003
Tit.GILBERTO DA SILVA CONCEICAO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12805758000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO-CÂMBIO

003

No.905583833 26/11/2012
003
Tit.MOTO ENCONTRO PEÇAS E ACESSÓRIOS
LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10529143000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOTO ENCONTRO MOTO CENTER

CFE(4) 3.7.1; 3.7.24; 18.1.5; 18.1.23; 27.5.1
NCL(10) 35 administração comercial; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de peles de
animais; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de aparelhos de locomoção
por terra, por ar ou por água; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
veículos; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração de ne; organização e administração
de empresa;
Procurador: ERNESTO LUIZ HOLDERBAUM
No.905583841 26/11/2012
Tit.SANDRO FERREGUETT (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05048137574
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ecochocolate
NCL(10) 30 chocolate;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905583850 26/11/2012
003
Tit.BOTICA ANIMAL IND E COM DE PRODUTOS
VETERINÁRIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11650988000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BOTICA ANIMAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
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CFE(4) 5.3.13; 27.5.1
NCL(10)
35
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação]; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para animais; comércio (através
de qualquer meio) de artigos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
veterinárias;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905583868 26/11/2012
Tit.FABIO FERNANDO DE SOUZA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09193144000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WAL PRESENTES

003

CFE(4) 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 25 antitranspirantes (roupas íntimas -);
artigos de malha [vestuário]; banho (calções de -);
banho (chinelos de -); bermudas; bonés; calçados
em geral *; calças; camisas; camisetas; casacos
[vestuário]; chapéus, bonés etc; cintos [vestuário];
cuecas; faixas para a cabeça [vestuário]; gorros;
impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; leggings [calças]; malhas
[vestuário]; meias; meias; pijamas; pijamas; praia
(roupas de -); roupa íntima; roupa para ginástica;
saias; sandálias; sungas; sutiãs; trajes de banho;
vestuário *; baby-doll; biquíni; camisola; canga; maiô;
Procurador: IGOR VICENTE DE OLIVEIRA
GONÇALVES - ME

desodorante; sabonete para barbear; sabonetes;
sais de banho, exceto para uso medicinal; talco para
toalete; tinturas cosméticas; tinturas para os cabelos;
unhas postiças; varetas de incenso; xampus;
acetona (removedor de esmalte de unhas); acetona
para uso pessoal; água dentifrícia; água depilatória;
alga [cosmético]; algodão para a higiene pessoal;
argila para estética; condicionador [cosmético];
creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e
para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e
sintético; cristal para banho de uso pessoal; erva
para banho; estojo cosmético; matéria prima para
indústria cosmética; odorizadores de uso pessoal;
papel impregnado de substância para higiene
pessoal; pastilhas e gomas de mascar para fins
cosméticos; preparação cosmética para redução da
gordura localizada; produto de higiene pessoal à
base de própole; produto para limpeza e hidratação
da pele não medicamentoso; removedor de
cosmético; saponáceo; substância abrasiva para
limpeza;
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL
No.905583906 26/11/2012
003
Tit.CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01554285000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: V2 versão 2048 bits

No.905583892 26/11/2012
003
Tit.FRONTEIRAS DISTRIBUIDORA LTDA (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04569071000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEWTOUCH

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de fitas e laços;
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905583876 26/11/2012
Tit.ROBERT NELSON GESSNER (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68888163972
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UnIvErSe

CFE(4) 27.5.1; 29.1.6; 29.1.8,12
NCL(10) 25 bermudas; camisas;
vestuário *; boné;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

camisetas;

No.905583884 26/11/2012
Tit.ASSUERO FRANCISCO SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25341343883
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Bajja

003

CFE(4) 26.4.1-2; 27.5.8; 27.5.17,24
NCL(10) 16 impresso (material -); periódicos;
publicações impressas; publicações em fascículos
impressos;
Procurador: MÁRCIO MELLO CHAVES
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 adesivos para enfeitar unhas;
adstringentes para uso cosmético; água de cheiro;
água de colônia; água de lavanda; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético;
algodão para uso cosmético; almíscar [perfumaria];
âmbar [perfume]; aromáticos [óleos essenciais];
batons para os lábios; brilho para os lábios; cera
para depilação; cílios postiços; cosméticos;
cosméticos para os cílios; cremes cosméticos;
cremes para clarear pele; decalques decorativos
para uso cosmético; dentifrícios; desodorantes
[perfumaria]; esmalte para as unhas; extratos de
flores [perfumaria]; filtros solares; géis de
massagem, exceto para uso medicinal; géis para
clareamento dental; geléia de petróleo para uso
cosmético; gorduras para uso cosmético; hastes com
pontas de algodão para fins cosméticos; incenso;
ionona [perfumaria]; lápis de sobrancelhas; lápis
para uso cosmético; laquê para cabelos; leite de
amêndoas para uso cosmético; lenços impregnados
com loções cosméticas; loções capilares; loções
para uso cosmético; loções pós-barba; maquiagem
para o rosto; menta para perfumaria; óleo de
lavanda; óleos essenciais; óleos essenciais de limão;
óleos para perfumes e essências; óleos para uso
cosmético; pedra de barbear [adstrigente]; pedrapomes; perfumes; pó para maquiagem; pomadas
para uso cosmético; preparações cosméticas para
emagrecimento; preparações de aloe vera para uso
cosmético; preparações de babosa para uso
cosmético; preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal]; preparações para perfumar ambientes;
produtos depilatórios; produtos para limpeza;
pulverizadores para perfumar hálito; sabões;
sabonete antitranspirante para os pés; sabonete

No.905583914 26/11/2012
003
Tit.FRONTEIRAS DISTRIBUIDORA LTDA (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04569071000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAÁT

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 abrasivos *; adesivos para enfeitar
unhas; adstringentes para uso cosmético; água de
cheiro; água de colônia; água de colônia; água de
lavanda; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; algodão para uso cosmético;
almíscar [perfumaria]; âmbar [perfume]; anti-séptico
bucal, exceto para uso medicinal; aromáticos [óleos
essenciais]; batons para os lábios; brilho para os
lábios; cera para depilação; cílios postiços;
cosméticos; cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; cremes para clarear pele; decalques
decorativos para uso cosmético; dentifrícios;
desodorantes [perfumaria]; esmalte para as unhas;
extratos de flores [perfumaria]; filtros solares; géis de
massagem, exceto para uso medicinal; géis para
clareamento dental; geléia de petróleo para uso
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cosmético; goma de amido [lavanderia]; gorduras
para uso cosmético; hastes com pontas de algodão
para fins cosméticos; incenso; ionona [perfumaria];
lápis de sobrancelhas; lápis para uso cosmético;
laquê para cabelos; leite de amêndoas para uso
cosmético; lenços impregnados com loções
cosméticas; loções para uso cosmético; loções pósbarba; maquiagem para o rosto; menta para
perfumaria; óleo de lavanda; óleos essenciais; óleos
essenciais de limão; óleos para perfumes e
essências; óleos para uso cosmético; pedra de
barbear [adstrigente]; pedra-pomes; perfumes; pó
para maquiagem; pomadas para uso cosmético;
preparações cosméticas para emagrecimento;
preparações de aloe vera para uso cosmético;
preparações de babosa para uso cosmético;
preparações de banho para higiene íntima ou para
uso desodorante [produtos de higiene pessoal];
produtos depilatórios; produtos para limpeza; sabão
desinfetante; sabões; sabonete antitranspirante para
os pés; sabonete desodorante; sabonete para
barbear; sabonetes; sais de banho, exceto para uso
medicinal; talco para toalete; terpenos [óleos
essenciais]; tinturas cosméticas; tinturas para os
cabelos; unhas postiças; xampus; acetona
(removedor de esmalte de unhas); acetona para uso
pessoal; água dentifrícia; água depilatória; alga
[cosmético]; algodão para a higiene pessoal; argila
para estética; condicionador [cosmético]; cristal para
banho de uso pessoal; erva para banho; estojo
cosmético; odorizadores de uso pessoal; pastilhas e
gomas de mascar para fins cosméticos; preparação
cosmética para redução da gordura localizada;
produto para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso;
removedor
de
cosmético;
saponáceo; substância abrasiva para limpeza;
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL
No.905583922 26/11/2012
Tit.SANDRO FERREIRA DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27739647802
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO + Q AMIZADE

003

CFE(4) 24.17.5; 26.4.3; 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905583930 26/11/2012
Tit.SILVIO FERRAZ DE OLIVEIRA (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05689961191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IMOBILIÁRIA FERRAZ

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial;
agências
imobiliárias;
aluguel
de
apartamentos; aluguel de escritórios [imóveis];

avaliação
imobiliária;
corretores
imobiliários;
imobiliária (avaliação -); imobiliárias (agências -);
imobiliários (corretores -); imóveis (administração de
-); administração de condomínio; aluguel de loja
[imóvel]; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária; comércio de imóveis;
incorporação de imóvel;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA

Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL
No.905583973 26/11/2012
003
Tit.CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01554285000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: V2 versão 2048 bits

No.905583949 26/11/2012
003
Tit.CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01554285000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: V2 versão 2048 bits

CFE(4) 26.4.1-2; 27.5.8; 27.5.17,24
NCL(10) 41 ensino (serviços de -); instrução
(serviços de -); organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento]; orientação
[treinamento];
prático
(treinamento
-)
[demonstração]; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos;
publicações
eletrônicas
on-line
(provimento de-) [não downloadable]; treinamento
prático [demonstração]; guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download];
Procurador: MÁRCIO MELLO CHAVES
No.905583957 26/11/2012
003
Tit.ATTACK INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75563973000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ASPEN CÍRCULO
NCL(10) 23 algodão (fios de -); algodão fiado;
bordado (fios para -); borracha (fios de -) para uso
têxtil; cânhamo (fios de -); cerzidura (fios de -); coco
(fios de fibra de -); costura (fios para -) [linhas];
elásticos (fios -) para uso têxtil; estambre [lã fiada];
fiados; fios *; fios de fibra de vidro para uso têxtil; fios
de lã; juta (fios de -); lã fiada; linho (fios de -);
matérias plásticas (fios de -) para uso têxtil;
passamanaria [fio]; raiom (fios de -); seda (fios de -);
seda fiada; linha de chenille; piteira [fibra têxtil];
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.905583965 26/11/2012
003
Tit.FRONTEIRAS DISTRIBUIDORA LTDA (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04569071000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IAP! COSMÉTICOS

CFE(4) 26.1.1; 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 16 catálogos; jornais; manuais [impressos];
periódicos;
publicações
impressas;
revistas
[periódicos]; revistas em quadrinhos; boletim
informativo; publicações em fascículos impressos;

CFE(4) 26.4.1-2; 27.5.8; 27.5.17,24
NCL(10) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros - [informação em]; criação e manutenção
de web sites para terceiros - [consultoria em];
criação e manutenção de web sites para terceiros [assessoria em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros; elaboração [concepção] de software
de computador - [informação em]; elaboração
[concepção] de software de computador [consultoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador - [assessoria em];
elaboração [concepção] de software de computador;
hospedagem de web sites - [informação em];
hospedagem de web sites - [consultoria em];
hospedagem de web sites - [assessoria em];
hospedagem de web sites; manutenção de software
de computador; programação de computador
[informática]; projeto de sistema de computadores;
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [informação em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-) - [consultoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [assessoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador (manutenção de -); análise de suporte e
sistema [serviço de informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática];
armazenagem eletrônica de dados; assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação; assessoria, consultoria e informação no
campo da segurança da informática; assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros; assistência técnica em
software;
banco
de
dados
(serviços
de
desenvolvimento
de
-)
[informática];
emissão/validação
de
certificação
digital;
implantação de sistema [informática]; planejamento,
confecção, manutenção e atualização de páginas
eletrônicas; projeto de sistema de computador;
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática] - [informação em]; serviços
de análise de processamento de dados [serviço de
informática] - [consultoria em]; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática] [assessoria
em];
serviços
de análise
de
processamento de dados [serviço de informática];
serviços de engenharia e planejamento no campo de
redes de informação e comunicações; suporte
técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
Procurador: MÁRCIO MELLO CHAVES
No.905583981 26/11/2012
003
Tit.ATTACK INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75563973000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PAIXÃO NACIONAL CÍRCULO
NCL(10) 23 algodão (fios de -); algodão fiado;
bordado (fios para -); borracha (fios de -) para uso
têxtil; cânhamo (fios de -); cerzidura (fios de -); coco
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(fios de fibra de -); costura (fios para -) [linhas];
elásticos (fios -) para uso têxtil; estambre [lã fiada];
fiados; fibra (fios de -) de vidro para uso têxtil; fios *;
fios de lã; juta (fios de -); lã fiada; linho (fios de -);
matérias plásticas (fios de -) para uso têxtil;
passamanaria [fio]; raiom (fios de -); seda (fios de -);
seda fiada; linha de chenille; piteira [fibra têxtil];
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
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No.905584023 26/11/2012
003
Tit.DELLA FLORA & DELLA FLORA LTDA - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07636795000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KASTELO MAMÃE BEBÊ

No.905583990 26/11/2012
003
Tit.FRONTEIRAS DISTRIBUIDORA LTDA (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04569071000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRONTEIRAS

CFE(4) 1.5.23; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes; comércio (através de qualquer meio)
de escovas; comércio (através de qualquer meio) de
espelhos; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de matérias tintoriais;
comércio (através de qualquer meio) de óleos
essenciais; comércio (através de qualquer meio) de
pentes e esponjas; comércio (através de qualquer
meio) de preparações higiênicas para uso medicinal;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
para limpar, polir, desengordurar e decapar;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
abrasivos para limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de sabões;
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de molduras; comércio
(através de qualquer meio) de móveis; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA

No.905584066 26/11/2012
Tit.FELIPE GUIDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07391146000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Tiozinho da Balada
NCL(10) 43 lanchonetes;
Procurador: CLAUDIA INÊS KAGAN

003

No.905584074 26/11/2012
003
Tit.TROPICAL HAIR SALAO DE BELEZA LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15573339000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TROPICAL HAIR

No.905584031 26/11/2012
003
Tit.CACHAÇARIA ÁGUA DA BICA INDUSTRIA E
COMÉRCIO L.T.D.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15458534000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Fornazieri e Greco
NCL(10) 33 alcoólicas (bebidas -) [exceto cerveja];
Procurador: MAURO RODRIGO VIEIRA
No.905584040 26/11/2012
003
Tit.DELLA FLORA & DELLA FLORA LTDA - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07636795000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HARMONY

No.905584007 26/11/2012
003
Tit.PRATICA MONTAGENS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05399463000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRATICA MONTAGENS
NCL(10) 20 balcões; sofás; balcão [móvel]; estantes
[móveis]; móvel modulado; pufe;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905584015 26/11/2012
003
Tit.EMPRESARIAL ADM & IMOVEIS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08545763000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IT! LARANJA
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
bebidas não-alcoólicas; suco de fruta; pó para suco;
refrigerante [bebida]; xarope para bebida não
alcoólica;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

negócios; distribuição de material publicitário;
levantamentos de informações de negócios; material
publicitário (atualização de -); material publicitário
(distribuição de -); produção de filmes publicitários;
publicidade on-line em rede de computadores;
administração comercial; assessoria, consultoria e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação em promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação sobre oportunidades de
negócio; assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; edição de texto publicitário; obra
artística, agenciamento, gestão e intermediação;
promoção de venda para terceiros [publicidade];
promotor de eventos [se comerciais]; publicidade por
qualquer meio;
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA ME

No.905584058 26/11/2012
003
Tit.JULIO JOSE RODRIGUES ALVES (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55132669620
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIVA L´ARTE
NCL(10) 35 agenciamento de artistas; agências de
propaganda; agências de publicidade; aluguel de
espaço publicitário; aluguel de material publicitário;
aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação; apresentação de produtos em meios
de comunicação para fins de comércio varejista;
atualização de material publicitário; comerciais de
rádio; comerciais de televisão; consultoria em
organização de negócios; consultoria profissional em

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 cabeleireiro (salões de -) - [informação
em]; cabeleireiro (salões de -) - [consultoria em];
cabeleireiro (salões de -) - [assessoria em];
cabeleireiro (salões de -); manicure - [informação
em]; manicure - [consultoria em]; manicure [assessoria em]; manicure; salões de beleza [informação em]; salões de beleza - [consultoria em];
salões de beleza - [assessoria em]; salões de
beleza; salões de cabeleireiro - [informação em];
salões de cabeleireiro - [consultoria em]; salões de
cabeleireiro - [assessoria em]; salões de cabeleireiro;
estética [tratamento da pele e cabelo] - [informação
em]; estética [tratamento da pele e cabelo] [consultoria em]; estética [tratamento da pele e
cabelo] - [assessoria em]; estética [tratamento da
pele e cabelo]; estética facial e corporal [informação em]; estética facial e corporal [consultoria em]; estética facial e corporal [assessoria em]; estética facial e corporal; manicure
e pedicure - [informação em]; manicure e pedicure [consultoria em]; manicure e pedicure - [assessoria
em]; manicure e pedicure;
Procurador: SÉRGIO LUIS DE SOUZA VIEIRA
No.905584082 26/11/2012
Tit.RENATA MARGARET PERSSON (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85759457772
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Renata Terrara
NCL(10) 41 entretenimento;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905584090 26/11/2012
003
Tit.EMPRESARIAL ADM & IMOVEIS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08545763000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IT! GUARANÁ
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produção de vídeos; publicação de livros; publicação
on-line de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; provimento
de web site disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento];
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA ME

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
bebidas não-alcoólicas; suco de fruta; pó para suco;
refrigerante [bebida]; xarope para bebida não
alcoólica;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905584104 26/11/2012
Tit.AMÉRICA MED DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10891852000170
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: América Med

003

CFE(4) 1.17.25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos médicos; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório;
comércio (através de qualquer meio) de material de
limpeza; comércio (através de qualquer meio) de
produtos abrasivos para limpeza; comércio (através
de qualquer meio) de sacos e sacolas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905584112 26/11/2012
003
Tit.KUMHO TIRE CO., INC. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8568260
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WATTRUN
NCL(10) 12 pneus de automóvel;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905584120 26/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES E2 LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08980527000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: E2
NCL(10) 25 automobilistas (vestuário para -);
aventais [vestuário]; blazers [vestuário]; casacos
[vestuário]; ciclistas (vestuário para -); cintos
[vestuário]; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); gabardines [vestuário]; jardineiras
[vestuário]; jérseis [vestuário]; luvas [vestuário];
malhas [vestuário]; orelheiras [vestuário]; sobretudos
[vestuário]; vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905584139 26/11/2012
003
Tit.JULIO JOSE RODRIGUES ALVES (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55132669620
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIVA L´ARTE
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; livros (publicação
de -); produção de programas de rádio e televisão;

No.905584147 26/11/2012
003
Tit.KUMHO TIRE CO., INC. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8568260
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POWER RACER
NCL(10) 12 pneus de automóvel;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905584155 26/11/2012
003
Tit.EMPRESARIAL ADM & IMOVEIS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08545763000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IT! GUARANÁ ZERO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
bebidas não-alcoólicas; suco de fruta; pó para suco;
refrigerante [bebida]; xarope para bebida não
alcoólica;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905584163 26/11/2012
003
Tit.PRATICA MONTAGENS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05399463000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRÁTICA MONTAGENS
NCL(10) 37 montagem de estandes de feira de
exposições e lojas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905584171 26/11/2012
Tit.KELLY C S PATELI - EIRELI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15523819000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: O SACOLÃO

003

CFE(4) 26.4.5; 26.13.1; 27.5.3
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de cana; comércio (através de

qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão;
Procurador: ALMIR ANTONIO DE ALMEIDA
No.905584180 26/11/2012
003
Tit.SIDERSUL INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS LTDA ME. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03315203000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KRONE
NCL(10) 12 acendedores de charuto para
automóveis;
acendedores
de
cigarro
para
automóveis; airbag [dispositivos de segurança para
automóveis]; alarme anti-roubo para veículos;
alarmes de marcha à ré para veículos;
amortecedoras
(molas
-)
para
veículo;
amortecedores para automóveis; amortecedores
para suspensão de veículos; anéis de eixos de roda;
antiderrapantes (dispositivos -) para pneus de
veículo; antiofuscantes (dispositivos -) para veículos
*; anti-roubo (dispositivos -) para veículos; apoios de
cabeça para assentos de veículos; ar (bombas de -)
[acessórios de veículos]; aros para rodas de
veículos; assento (capas de -) para veículos;
assentos para veículos; atrelagem de reboque para
veículos; automóveis (para-sóis adaptados para -);
automóvel (chassi de -); bagagem (porta-) para
veículos; banda de rodagem para recauchutar
pneus; barras de torção para veículos; bielas para
veículos terrestres, exceto peças de motores;
bombas de ar [acessórios de veículos]; buzinas para
veículos; cabines-dormitório para veículos; caixas de
câmbio para veículos terrestres; calotas das rodas;
capas para estepes; capas para volantes de
veículos; capôs de automóvel; capôs de motor;
capôs para veículos; carroceria (painel elevador de -)
[partes de veículos terrestres]; carrocerias;
carrocerias basculantes [caçambas basculantes];
carrocerias
de
automóvel;
cárteres
para
componentes de veículos [exceto para motores];
chassi de automóvel; chassi de veículo; chassi de
veículos; cintos de segurança para assentos de
veículos; circuitos hidráulicos para veículos;
coberturas moldadas para veículos; contrapesos
para rodas de veículo; conversor de torque para
veículos terrestres; correntes de comando para
veículos terrestres; correntes de transmissão para
veículos terrestres; correntes para automóvel;
direcionais (luzes -) para veículos; dispositivos
antiofuscantes para veículos *; dormitório (cabines-)
para veículos; eixos de transmissão para veículos
terrestres; eixos para rodas de veículos; eixos para
veículos; elevador (painel -) de carroceria [partes de
veículos terrestres]; embreagens para veículos
terrestres; engates de vagões; engates para veículos
terrestres; engrenagem para veículos terrestres;
engrenagens de redução para veículos terrestres;
espelhos retrovisores; estribos de veículos;
ferroviários (truques para veículos -); freio (lonas de ) para veículos; freio (sapatas de -) para veículos;
freio (segmentos de -) para veículos; freios para
veículos; furgões [veículos]; janelas para veículos;
lonas de freio para veículos; luzes direcionais para
veículos; mecanismos de propulsão para veículos
terrestres; molas amortecedoras para veículos;
molas de suspensão para veículos; motores a jato
para veículos terrestres; motores de propulsão para
veículos terrestres; motores elétricos para veículos
terrestres; motores para veículos terrestres; painel
elevador de carroceria [partes de veículos
terrestres]; painel elevador de carroceria [partes de
veículos terrestres]; painel elevador de carroceria
[partes de veículos terrestres]; pára-brisas; párachoques
de
veículos;
pára-choques
para
automóveis; pára-lamas; para-sóis adaptados para
automóveis; pastilhas de freio para veículos; pneus
(dispositivos antiderrapantes para -) de veículos;
pneus (dispositivos antiderrapantes para -) de
veículos; pneus de automóvel; pneus para rodas de
veículo; pneus sólidos para rodas de veículos
terrestres; porta-esquis para automóveis; raios para
rodas de veículos; roda (anéis de eixos de -); rodas
(contrapesos para -) de veículo; rodas (esticadores
de raio para -); rodas (flanges para aros de -) de
ferrovia; rodas (pneus para -) de veículos; rodas de
veículo; rodas de veículos (eixos para -); rodas livres
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para veículos terrestres; rolamentos de cilindros para
veículos; rolamentos de cilindros para veículos;
sapatas de freio para veículos; segmentos de freio
para veículos; segurança (cintos de-) para assentos
de veículos; sólidos (pneus -) para rodas de veículos
terrestres; spoilers para veículos; suspensão
(amortecedores para -) de veículos; tampas para
tanques de gasolina de veículos; tanques de
gasolina (tampas para -) de veículos; torção (barras
de -) para veículos; torque (conversor de -) para
veículos terrestres; tração (motores de -); trailers
[reboque]; transmissões para veículos terrestres;
truques para veículos ferroviários; turbinas para
veículos terrestres; válvulas para pneus de veículo;
veículo (chassi de -); veículo (pneus para rodas de ); veículo (rodas de -); veículos (aros para rodas de ); veículos (assentos para -); veículos (capas de
assento para -); veículos (dispositivos antiofuscantes
para -) *; veículos (eixos para rodas de -); veículos
(estribos de -); veículos (luzes direcionais para -);
veículos (molas de suspensão para -); veículos
(motores para -) terrestres; veículos (pára-choques
de -); veículos (pneus para rodas de -); veículos
(raios para rodas de -); veículos terrestres (bielas
para -), exceto peças de motores; volantes de
veículos (capas para - ); volantes para veículos;
amortecedor de vidraça de veículo; aro de roda;
arranque de motor para veículo terrestre; banco para
veículo; bloqueador de automóveis (segurança);
borracha (peça de -) para pedal de veículo; borracha
de freio para veículo terrestre; breque (freio) [parte
de veículo]; bucha de borracha para automóvel;
cabos de embreagem para automóveis; caçamba
para veículo; câmbio [componente de veículo]; cano
de descarga para veículo; capota para veículo;
clipes de mangueira (parte de veículos); cobertura
para veículo; comando de veículo; conversor
catalítico para automóvel; correia de transmissão
para veículo; corrente para veículo; dispositivo de
vedação para veículo; eixo de motor para veículo;
elos de ligação (parte de veículos); encerado
[cobertura para veículo]; equipamento elétrico para
regulagem de retrovisor; equipamentos elétricos
para regulagem de retrovisores [partes de veículo];
escapamento para veículo; espelho para veículo;
estronca, parte de veículo [pau que sustenta o
cabeçalho do carro e impede que este, quando se
retira a carga, encoste no chão]; excêntrico, peça de
veículo [peça de máquina que gira em torno de um
ponto situado fora do seu centro geométrico e que,
por isso, transforma um movimento de rotação em
outro de diversa natureza]; farol e seta para veículo
[interruptor para -]; filtro de óleo e combustível para
veículo; manchões radiais (parte de veículo);
máquina acionadora (elevador) elétrica e/ou
mecânica do vidro da porta [parte de veículos];
molas para travas de segurança do capô do
automóvel; rebocador para embarcação; reboque;
silenciosos para veículos; sistemas de segurança
para veículos; spoilers de fibra e plástico para
automóveis; tambores de freio (parte de veículos);
terminais e barras de direção das linhas de tratores
agrícolas, veículos utilitários e caminhões (se partes
de veículos); teto solar para automóvel; tirantes de
união (parte de veículos); trava de segurança elétrica
de capô de automóveis/veículos; vela de ignição
para automóvel; vidro para veículo;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905584198 26/11/2012
003
Tit.EDSON LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE - ME.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05316314000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAZZA DOCES E GELÉIAS
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: HÉLIO SCHROEDER DAVILA ME.
No.905584201 26/11/2012
003
Tit.SIDERSUL INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS LTDA ME. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03315203000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KRONE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 37 manutenção de veículos; manutenção e
reparo de automóveis; serviço de assistência técnica
a veículos [reparo]; centro de diagnóstico de veículo
(serviços de -) [serviços de manutenção/reparo de
automóveis];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905584252 26/11/2012
003
Tit.SOUSA FERREIRA E SILVERIO DE OLIVEIRA
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13548715000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ASIAN WOK

No.905584210 26/11/2012
003
Tit.EMPRESARIAL ADM & IMOVEIS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08545763000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IT! COLA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); cantinas; lanchonetes; restaurantes;
churrascaria [restaurante];
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
bebidas não-alcoólicas; suco de fruta; pó para suco;
refrigerante [bebida]; xarope para bebida não
alcoólica;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

No.905584260 26/11/2012
003
Tit.EMPRESARIAL ADM & IMOVEIS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08545763000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IT! COLA ZERO

No.905584228 26/11/2012
003
Tit.ALICE KUNTZ MOURA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22695548842
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Rent a local friend
NCL(10) 39 assessoria, consultoria e informação em
viagem e turismo;
Procurador: KARINA HAIDAR MÜLLLER
No.905584236 26/11/2012
003
Tit.SIDERSUL INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS LTDA ME. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03315203000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KRONE
NCL(10) 37 manutenção de veículos; manutenção e
reparo de automóveis; serviço de assistência técnica
a veículos [reparo]; centro de diagnóstico de veículo
(serviços de -) [serviços de manutenção/reparo de
automóveis];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905584244 26/11/2012
003
Tit.SIDERSUL INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS LTDA ME. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03315203000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IDEROL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
bebidas não-alcoólicas; suco de fruta; pó para suco;
refrigerante [bebida]; xarope para bebida não
alcoólica;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905584279 26/11/2012
Tit.MARCILIO ALEXANDRE MAIA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63012260382
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Advanced English Course

003
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acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905584317 26/11/2012
003
Tit.BARCELONA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08214805000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LONG HAIR THE AUTHENTIC

CFE(4) 2.3.1; 27.5.1
NCL(10) 21 escovas *; pentes; pentes (estojos para ); pentes com dentes largos para os cabelos; escova
de cabelo; porta escova;
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA

CFE(4) 27.5.11
NCL(10) 41 curso de idioma;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905584287 26/11/2012
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTO ESTILO
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; televisionamento; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905584295 26/11/2012
003
Tit.OXTARLAB LABORATORIO DE ANALISES
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13482498000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LABORATÓRIO SENSES

CFE(4) 2.3.1; 27.5.1
NCL(10) 08 aparelhos manuais para ondular
cabelos; cabelos (aparelhos manuais para-);
máquinas para corte do cabelo para uso pessoal
[elétricas e não elétricas];
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.905584325 26/11/2012
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ROTEIROS DE CHARME
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; televisionamento; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905584333 26/11/2012
Tit.MANA DISTRIBUIÇÃO LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07456545000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REMA

No.905584368 26/11/2012
003
Tit.BARCELONA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08214805000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LONG HAIR THE AUTHENTIC

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 análises químicas; pesquisas em
mecânica; pesquisas químicas; química (serviços de
-); serviços científicos de laboratório; teste de
materiais; análise de material; análise de solo;
engenharia química [projeto de -]; perícia técnica na
área química; química [serviço de -]; pesquisa e
análise para fim industrial;
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.905584309 26/11/2012
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTO ESTILO
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; distribuição de
filmes; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para

No.905584350 26/11/2012
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ROTEIROS DE CHARME
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; distribuição de
filmes; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS

CFE(4) 5.7.2; 26.1.3; 27.5.1
NCL(10) 30 aletrias [massas]; alimentares (massas ); bolo (massa para -); macarrão; massa para bolo;
massa para bolo; massas [alimentares]; massas
alimentares; massas com ovos [talharim]; canelone
[massa alimentícia]; capeletti [massa alimentícia];
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.905584341 26/11/2012
003
Tit.BARCELONA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08214805000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LONG HAIR THE AUTHENTIC

CFE(4) 2.3.1; 27.5.1
NCL(10) 26 apliques capilares; arcos para o cabelo;
bigodi [artefatos para cabelo]; cabelo (arcos para o ); cabelo humano; cabelos (enfeites para os -);
cabelos (fitas para prender os -); cabelos (redes para
os -); cabelos (touca para tingir os -); cabelos
(tranças de -); cabelos (tranças de -); cabelos
postiços; enfeites para os cabelos; fitas para prender
os cabelos; franjas; grampos para ondular os
cabelos; grampos para os cabelos; grampos para os
cabelos; postiços (cabelos -); redes para os cabelos;
topetes [cabelo]; toucas para tingir os cabelos;
tranças de cabelos; tranças de cabelos; travessas
[prendedores para os cabelos]; aplique [cabelo
artificial]; cabeleira [peruca]; cabelo artificial;
travessa para cabelo;
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.905584376 26/11/2012
Tit.ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ENSINO
(BR/RS)

003
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NCL(10) 29 atum; camarões [não vivos]; crustáceos
[não vivos]; filé de peixe; lagostas [não vivas];
mexilhões [não vivos]; ostras [não vivas]; pescado
[não vivo]; salmão; bacalhau; caranguejo; lula; polvo;
Procurador: O PRÓPRIO.

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96745427000279
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO IVOTI

No.905584465 26/11/2012
003
Tit.ULTRALIGHT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01917654000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ULTRALIGHT

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de educação, prestados a título
de assistência social; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social;
Procurador: MARGARETE RODRIGUES
No.905584384 26/11/2012
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTRELAS DO MMA
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; televisionamento; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905584414 26/11/2012
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTRELAS DO MMA
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; distribuição de
filmes; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905584422 26/11/2012
Tit.ARNO NIEWERTH (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11549198890
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: by SpumPalah apirações concretas

CFE(4) 27.5.1; 29.1.11
NCL(10) 37 construção * - [informação em];
construção * - [consultoria em]; construção * [assessoria em]; construção *; assessoria consultoria
e informação em construções - [informação em];
assessoria consultoria e informação em construções
- [consultoria em]; assessoria consultoria e
informação em construções - [assessoria em];
assessoria consultoria e informação em construções;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905584430 26/11/2012
003
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZINCORAL
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
anti-helmínticos; antioxidantes (pílulas); biológicas
(preparações -) para uso médico; bronzeamento
(pílulas
para
-);
contraceptivos
químicos;
emagrecimento (pílulas para -); hormônios para uso
medicinal; inibidor de apetite (pílulas de -);
medicamentos para uso humano; pomadas para uso
medicinal; preparações farmacêuticas; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso medicinal; sais para uso
medicinal; suplementos alimentares minerais;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; emético e antiemético; estimulante da
respiração; estimulante do apetite; expectorante;
quimioterápico;
vasoconstritor;
vasodilatador;
vitamina e sais minerais;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905584449 26/11/2012
Tit.ROSELI PEREIRA DOS SANTOS (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17038243000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BISCOITOS BALNEÁRIO

003

CFE(4) 27.5.1,11
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação; representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905584473 26/11/2012
003
Tit.RR2 COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS
LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14740881000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RR2
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos;
Procurador: ALEXANDRE PIETRÂNGELO LIMA
No.905584481 26/11/2012
003
Tit.M A RESTAURANTES E SIMILARES LTDA
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14652923000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PETISQUEIRA DO CAPITÃO
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
lanchonetes; restaurantes;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905584490 26/11/2012
003
Tit.UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS UNIFAL - MG (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17879859000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Museu da Memória e Patrimônio da
Universidade Federal de Alfenas

003
CFE(4) 6.3.2; 7.1.24; 10.3.1; 18.3.1; 27.5.1
NCL(10) 30 biscoitos; biscoitos amanteigados;
biscoitos de água e sal; bolachas; bolo (massa para ); bolos; bolos (flavorizantes para -), exceto óleos
essenciais; doces [confeitos]; doces*; geléias de
frutas [confeitos]; macarrão; massas alimentares;
massas com ovos [talharim]; pãezinhos; pão; pão de
gengibre; talharim; suspiro;
Procurador: SIDEMIR ROGÉRIO DE SOUZA
No.905584457 26/11/2012
Tit.AZ COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10895089000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARISQUEIRO

003
CFE(4) 7.5.5; 27.5.1
NCL(10) 41 museus (provimento de instalações para
-) [apresentações e exposições];
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.905584503 26/11/2012
003
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KELAZINC
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
anti-helmínticos; antioxidantes (pílulas); biológicas
(preparações -) para uso médico; bronzeamento
(pílulas
para
-);
contraceptivos
químicos;
emagrecimento (pílulas para -); hormônios para uso
medicinal; inibidor de apetite (pílulas de -);
medicamentos para uso humano; pomadas para uso
medicinal; preparações farmacêuticas; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso medicinal; sais para uso
medicinal; suplementos alimentares minerais;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; emético e antiemético; estimulante da
respiração; estimulante do apetite; expectorante;
quimioterápico;
vasoconstritor;
vasodilatador;
vitamina e sais minerais;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
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cardápio [móvel]; apoio para livro [móvel]; apoio para
telefone [móvel]; armação de cadeira e poltrona;
balcão [móvel]; banqueta [móvel]; banquinho
[móvel]; bufê [mobiliário]; cadeira ou poltrona
[mobiliário];
cama
[mobiliário];
cama-mesa
[mobiliário]; camiseiro [mobiliário]; cantoneira
[mobiliário];
carrinho
para
eletrodoméstico
[mobiliário]; carro prateleira para armazenar talher,
prato e copo [mobiliário]; celulares falsos [objetos de
decoração]; chapeleira [mobiliário]; chaveiro [portachave, parte do mobiliário]; coluna [mobiliário];
descanso ou apoio para o pé [mobiliário]; estantes
[móveis]; laminados plásticos para revestimento de
móveis; móvel modulado; oratório [peça do
mobiliário]; pé para móvel (não metálico); porta-cd
[móvel]; quadro decorativo; rodízio não metálico para
móvel; rolo para estofado, cama e berço; trocador de
fralda portátil [mobiliário];
Procurador: JOSÉ ALENCAR ALVES FILHO

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84712579000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REPELITO
NCL(10) 05 antissépticos; insetos (repelentes contra
-); loções para uso farmacêutico; pele (preparações
farmacêuticas para cuidar da -); preparações
farmacêuticas; repelentes contra insetos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905584554 26/11/2012
Tit.GOLDEN MOTEL LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03125899000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MONT BLANC

003

No.905584520 26/11/2012
003
Tit.GABRIEL FERNANDES BEZERRA DE AMORIM
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03415801470
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Estúdio Palco

No.905584511 26/11/2012
003
Tit.JANIELY RIBEIRO ALBUQUERQUE PEREIRA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44059493368
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Laturka estofados

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 motéis;
Procurador: RENATA CRISTINA FREIRE
BANDEIRA
No.905584562 26/11/2012
Tit.CAPITÓLIO ALIMENTOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19411834000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAPITÓLIO

003

CFE(4) 16.1.25
NCL(10) 41 produção musical;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 12.1.1; 26.13.25; 27.5.1; 27.5.17; 29.1.13
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
afixação (painéis de -); alimentos (decorações de
matérias plásticas para -); animais domésticos
(camas para -); animais domésticos (canis para -);
animais domésticos (ninhos para -); aparadores
[bufê]; apoio de cabeça [móveis]; armações para
escovas; armários; armários [guarda-louças];
armários para toalhas [móveis]; arquivos [móveis];
arquivos para fichas [móveis]; arte (obras de -) de
madeira, cera, gesso ou plástico; assentos
[cadeiras]; assentos de metal; bancadas de lavatório
[mobiliário]; bancos [móveis]; bandejas de mesas;
bandejas não metálicas *; banquinhos para os pés;
canapés [móveis]; carrinhos [mobiliário]; carrinhos de
servir à mesa [móveis]; carteiras [móveis]; casinhas
para animais domésticos; cavaletes [mobiliário];
contas (cortinas de -) para decoração; cortinas de
contas para decoração; decorações de matérias
plásticas para alimentos; divisórias de madeira para
móveis; embarque de passageiros (escadas móveis
não metálicas para -); escadas móveis não metálicas
para embarque de passageiros; escolar (mobiliário ); escritório (móveis para -); fichas (arquivos para -)
[móveis]; guarnições não metálicas para móveis;
jardineiras [móveis]; mesa (carrinhos de servir à -)
[móveis]; móbiles [decoração]; móbiles sonoros
[decoração]; mobiliário (peças de -); mobiliário
escolar; móveis (divisórias de madeira para -);
móveis (guarnições não metálicas para -); móveis
(rodízios não metálicos para -); móveis de metal;
móveis para escritório; ninhos para animais
domésticos; persianas de madeira trançada
[mobiliário]; persianas internas para janelas
[mobiliário]; porta-livros [móveis]; portas para
móveis; prateleiras para arquivos [móveis];
prateleiras para móveis; rodízios não metálicos para
móveis; sinos-dos-ventos [decoração]; toalhas
(armários para -) [móveis]; vitrines [móveis]; altar
[tipo de móvel]; apoio para braço [móvel]; apoio para

No.905584538 26/11/2012
Tit.GUANGZHOU SHINEKEY MACHINERY &
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8850984
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Shinekey

003

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 30 arroz;
Procurador: CLAUDIA WATANABE SOCIEDADE DE
ADVOGADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 acoplamentos de eixos [máquinas];
alimentos
(aparelhos
eletromecânicos
para
preparação de -); aparelhos para soldagem a gás;
bombas [máquinas]; brocas [partes de máquinas];
brocas [peças de máquinas]; equipamentos para
perfuração [flutuantes ou não]; escavadeiras
[máquinas]; guindastes; hidráulicas (turbinas -);
manuais
(ferramentas
-),
exceto
operadas
mecanicamente; metais (máquinas para trabalhar -);
minérios (aparelhos para processamento de -);
motores, exceto para veículos terrestres; motores,
exceto para veículos terrestres; porta-brocas [peças
de máquinas]; soldagem a gás (aparelhos para -);
turbinas hidráulicas; sonda [aparelho de perfuração
que atinge grande e média profundidade para
conhecimento do subsolo];
Procurador: RODRIGO GOMES GALVEZ
No.905584546 26/11/2012
003
Tit.KRESS INDUSTRIAL FARMOQUIMICA LTDA
(BR/SC)

No.905584570 26/11/2012
003
Tit.RR2 COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS
LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14740881000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RR2
NCL(10) 12 airbag [dispositivos de segurança para
automóveis]; amortecedoras (molas -) para veículo;
amortecedores para automóveis; amortecedores
para suspensão de veículos; anéis de eixos de roda;
apoios de cabeça para assentos de veículos; aros
para rodas de veículos; assentos para veículos;
automóveis; buzinas para veículos; cabinesdormitório para veículos; câmaras de ar para
pneumáticos; capôs de automóvel; capôs de motor;
capôs para veículos; carrocerias; carrocerias de
automóvel; chassi de automóvel; chassi de veículo;
chassi de veículos; eixos de transmissão para
veículos terrestres; eixos para rodas de veículos;
eixos para veículos; engrenagem para veículos
terrestres; espelhos retrovisores; freio (lonas de -)
para veículos; freio (sapatas de -) para veículos;
freios para veículos; lonas [pneumáticos]; lonas de
freio para veículos; molas amortecedoras para
veículos; molas de suspensão para veículos;
motores de tração; motores para veículos terrestres;
pára-brisas; pastilhas de freio para veículos; portas
para veículos; rodas de veículo; rolamentos de
cilindros para veículos; rolamentos de cilindros para
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veículos; sapatas de freio para veículos; segmentos
de freio para veículos; suspensão (amortecedores
para -) de veículos; turbinas para veículos terrestres;
veículo (chassi de -); veículo (rodas de -); veículos
(aros para rodas de -); veículos (eixos para rodas de
-); veículos (molas de suspensão para -); veículos
(motores para -) terrestres; veículos (pára-choques
de -); aro de roda; cano de descarga para veículo;
capota para veículo; cobertura para veículo; eixo de
motor para veículo; equipamento elétrico para
regulagem de retrovisor; espelho para veículo;
silenciosos para veículos; sistemas de segurança
para veículos;
Procurador: ALEXANDRE PIETRÂNGELO LIMA
No.905584589 26/11/2012
003
Tit.LUNICAR LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08760965000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LUNICAR Serviços Automotivos

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 limpeza de veículo; manutenção e
reparo de automóveis; polimento de veículo [informação em]; polimento de veículo; tratamento
antioxidante para veículos; assessoria, consultoria e
informação em reparo e manutenção de veículos;
Procurador: FABRÍCIO MENDES CARNEIRO
No.905584597 26/11/2012
003
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: APARECIDA MARCAS

CFE(4) 2.3.3; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo]; assessoria, consultoria e informação
relativa à produção de alimento; assessoria,
consultoria e informação técnica em serviço de
alimentação; assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação];
churrascaria [restaurante]; cyber-café [restaurante];
serviços de copeiras;
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.905584619 26/11/2012
003
Tit.KRESS INDUSTRIAL FARMOQUIMICA LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84712579000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EFICSENTI
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NCL(10) 05 alimentos dietéticos (preparações para -)
adaptados para uso medicinal; antioxidantes
(pílulas); enzimas (suplemento alimentar de -);
medicamentos para uso humano; nutricionais
(complementos
-);
suplementos
alimentares
minerais; tônicos [medicamento]; complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905584627 26/11/2012
003
Tit.TOTAL ALIMENTOS S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18631739000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOTAL MAX PRIME BEEF
NCL(10) 31 algarobilho para consumo animal; algas
para consumo humano ou animal; alimento para
gado; alimentos para animais; alimentos para
animais de estimação; amendoim (farinha de -) para
animais; amendoim (torta de -) para animais; animais
(alimentos para -); animais (objetos comestíveis para
mascar para -); animais confinados (alimento para -);
animais de criação (preparações para engorda de -);
animais de estimação (alimentos para -); animais de
estimação (areia higiênica aromática para -); animais
de estimação (lixa para -) [areia higiênica]; areia
higiênica aromática para animais de estimação;
bebidas para animais de estimação; cal para
forragem
animal;
cereais
(subprodutos
do
processamento de -), para consumo animal; cereais
em grãos, não processados; destilaria (resíduos de ) para consumo animal; engorda de animais
(preparações para -); ervas para consumo humano
ou animal; farelos (massa de -) para consumo
animal; farinha de linhaça para consumo animal;
farinha de peixe para consumo animal; farinha para
animais; forragem animal (cal para -); forragens
fortificantes para animais; gado (produtos para
camas para -); gado (torta para -); gado (turfa para
cama para -); gérmen de trigo para consumo animal;
grãos [cereais]; grãos para consumo animal;
leveduras para consumo animal; linhaça para
consumo animal; lixa para animais de estimação
[areia higiênica]; milho (torta de -) para gado; objetos
comestíveis para mascar para animais; papas para
engorda de animais de criação; resíduos de
destilaria para consumo animal; sal para gado;
subprodutos do processamento de cereais, para
consumo animal; torta de amendoim para animais;
torta de colza para gado; torta para gado; torta para
gado; açúcar para animal; biscoito para animal de
estimação; bloco de sal para animais; carne para
animal [alimento para animais]; cereal para animal;
farinha de osso para animal; granulado sanitário
para animal; ração para animal; suplemento
alimentar para ração de animal; torta [alimento para
animal]; vegetal para animal;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905584635 26/11/2012
003
Tit.EDUARDO OLIVEIRA DA COSTA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04540091000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DIÁRIO DO LESTE

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10)
16
circulares;
jornais;
periódicos;
publicações impressas;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA

No.905584643 26/11/2012
Tit.CAPITÓLIO ALIMENTOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19411834000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARROZ CAPRICHO

003

CFE(4) 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 30 arroz;
Procurador: CLAUDIA WATANABE SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
No.905584651 26/11/2012
003
Tit.TRIBO DO MATE LANCHES LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07766548000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FB-FÁBRICA DA BORRACHA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
borracha; comércio (através de qualquer meio) de
cabos e fios de metal comuns não elétricos;
comércio (através de qualquer meio) de construções
metálicas transportáveis; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
serralharia; comércio (através de qualquer meio) de
produtos em matérias plásticas semiprocessadas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas; comércio (através de
qualquer meio) de tubos metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos rígidos não
metálicos para a construção;
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.905584660 26/11/2012
003
Tit.RR2 COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS
LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14740881000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUSPEN
NCL(10) 12 airbag [dispositivos de segurança para
automóveis]; amortecedoras (molas -) para veículo;
amortecedores para automóveis; amortecedores
para suspensão de veículos; anéis de eixos de roda;
apoios de cabeça para assentos de veículos; aros
para rodas de veículos; assentos para veículos;
automóveis; buzinas para veículos; cabinesdormitório para veículos; câmaras de ar para
pneumáticos; capôs de automóvel; capôs de motor;
carrocerias; carrocerias de automóvel; chassi de
automóvel; chassi de veículo; chassi de veículos;
eixos de transmissão para veículos terrestres; eixos
para rodas de veículos; eixos para veículos;
engrenagem para veículos terrestres; espelhos
retrovisores; freio (lonas de -) para veículos; freio
(sapatas de -) para veículos; freio (segmentos de -)
para veículos; freios para veículos; limpadores de
pára-brisa; lonas [pneumáticos]; lonas de freio para
veículos; molas amortecedoras para veículos; molas
de suspensão para veículos; motores de tração;
motores para veículos terrestres; pára-brisas; párabrisas; pastilhas de freio para veículos; portas para
veículos; retrovisores (espelhos -); rodas de veículo;
rolamentos de cilindros para veículos; rolamentos de
cilindros para veículos; sapatas de freio para
veículos; segmentos de freio para veículos;
suspensão (amortecedores para -) de veículos;
turbinas para veículos terrestres; veículos (aros para
rodas de -); veículos (eixos para rodas de -); veículos
(molas de suspensão para -); aro de roda; borracha
de freio para veículo terrestre; cano de descarga
para veículo; capota para veículo; cobertura para
veículo; eixo de motor para veículo; equipamento
elétrico para regulagem de retrovisor; espelho para
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veículo; silenciosos para veículos; sistemas de
segurança para veículos; tambores de freio (parte de
veículos);
Procurador: ALEXANDRE PIETRÂNGELO LIMA
No.905584686 26/11/2012
003
Tit.REDE FLEX ASSISTS CARD LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11062366000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FLEX ASSISTS

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 36 administração financeira; cartão de
crédito (serviços de -); administração de cartão de
crédito; administração de cartão de débito;
assessoria, consultoria e informação em seguros;
Procurador: ANA MARIA PALADINO DE
CARVALHO
No.905584694 26/11/2012
Tit.AGENDAPET SERVICOS DIGITAIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17116582000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AgendaPet

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 hospedagem de web sites; mecanismos
de busca (fornecimento de - ) para a internet;
armazenagem eletrônica de dados; sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na internet];
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905584708 26/11/2012
003
Tit.RR2 COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS
LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14740881000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: M.LINE
NCL(10) 12 airbag [dispositivos de segurança para
automóveis]; amortecedores para automóveis;
amortecedores para suspensão de veículos; anéis
de eixos de roda; apoios de cabeça para assentos
de veículos; aros para rodas de veículos; assentos
para veículos; automóveis; buzinas para veículos;
cabines-dormitório para veículos; câmaras de ar
para pneumáticos; capôs de automóvel; capôs de
motor; capôs para veículos; carrocerias; carrocerias
de automóvel; chassi de automóvel; chassi de
veículo; chassi de veículos; eixos de transmissão
para veículos terrestres; eixos para rodas de
veículos; eixos para veículos; engrenagem para
veículos terrestres; espelhos retrovisores; freio
(lonas de -) para veículos; freio (sapatas de -) para
veículos; freio (segmentos de -) para veículos; freios
para veículos; limpadores de pára-brisa; lonas
[pneumáticos]; lonas de freio para veículos; molas
amortecedoras para veículos; motores de tração;
motores para veículos terrestres; pára-brisas; pára-

brisas; pastilhas de freio para veículos; portas para
veículos; retrovisores (espelhos -); roda (anéis de
eixos de -); rodas de veículo; rodas de veículos
(eixos para -); rolamentos de cilindros para veículos;
rolamentos de cilindros para veículos; sapatas de
freio para veículos; segmentos de freio para
veículos; suspensão (amortecedores para -) de
veículos; turbinas para veículos terrestres; veículos
(aros para rodas de -); veículos (assentos para -);
veículos (eixos para rodas de -); veículos (raios para
rodas de -); breque (freio) [parte de veículo]; cano de
descarga para veículo; capota para veículo;
cobertura para veículo; eixo de motor para veículo;
equipamento elétrico para regulagem de retrovisor;
espelho para veículo; silenciosos para veículos;
sistemas de segurança para veículos; tambores de
freio (parte de veículos);
Procurador: ALEXANDRE PIETRÂNGELO LIMA
No.905584716 26/11/2012
003
Tit.WALDEZ MONTEIRO NOBRE (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08706919707
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Lado Humano
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905584724 26/11/2012
003
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: APARECIDA MARCAS

CFE(4) 2.3.3; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo]; assessoria, consultoria e informação
relativa à produção de alimento; assessoria,
consultoria e informação técnica em serviço de
alimentação; assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação];
churrascaria [restaurante]; cyber-café [restaurante];
serviços de copeiras;
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.905584732 26/11/2012
Tit.TROPEIRA RURAL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71028351000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MGR MINAS GERAIS REAL

Procurador: MAURÍCIO RAMOS DAMASCENO
No.905584740 26/11/2012
003
Tit.LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO
TIARAJÚ LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94022654000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CART CAFF

CFE(4) 25.1.5; 26.11.13; 27.5.1
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
cápsulas
para
uso
farmacêutico;
enzimas
(suplemento alimentar de -); farinhas para uso
farmacêutico; linhaça (suplemento alimentar de -);
nutricionais (complementos -); proteína (suplemento
alimentar de -); subprodutos do processamento de
grãos de cereais para fins dietéticos ou medicinais;
suplementos alimentares
minerais; vitaminas
(preparações para -); barra dietética para
suplementação nutricional, para fins medicinais;
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; composição de aminoácido para
tratamento de desnutrição ou deficiência protéica;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em barra para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.905584759 26/11/2012
003
Tit.TIN JADE GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8851140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Linio
NCL(10) 35 publicidade;
Prior.:3020120321917 25/05/2012 DE
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905584767 26/11/2012
Tit.GARAGE RENAMUSSI LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05703592000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CONSUELO ATELIER

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas destiladas;

CFE(4) 5.5.19; 25.1.25; 26.4.10; 27.5.1
NCL(10) 25 bonés; cachecóis; calçados em geral *;
chapéus, bonés etc; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); couro (roupas de -); couro (roupas de imitação de ); íntima (roupa -); jaquetas; roupa para ginástica;
roupas de banho; roupas de couro; roupas de
fantasia; roupas de imitação couro; sáris;
suspensórios; trajes; vestuário *; viseiras; xales;
cinta [vestuário comum]; echarpe;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905584775 26/11/2012

003
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Tit.JABAQUARA COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68328814000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COLCHÃO WEB

CFE(4) 25.12.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de móveis;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905584783 26/11/2012
003
Tit.REDE FLEX ASSISTS CARD LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11062366000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FLEX ASSISTS

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 38 telefone (comunicações por -);
assessoria,
consultoria
e
informação
em
telecomunicações;
provedor
de
acesso
[telecomunicação];
Procurador: ANA MARIA PALADINO DE
CARVALHO
No.905584791 26/11/2012
003
Tit.JOSÉ ROBERTO DAVANÇO CIA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11069420000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HS Hotel Savana

NCL(10) 43 acomodações temporárias (aluguel de ); acomodações temporárias (reservas de -);
agências de acomodações [hotéis, pensões];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905584813 26/11/2012
003
Tit.ORIMAX COMERCIO DE DIAMANTADOS E
FERRAMENTAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13720652000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ORIMAX
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de ferramentas manuais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas ferramentas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas ferramentas
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas;
Procurador: MARTINI MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.905584821 26/11/2012
003
Tit.GARAGE RENAMUSSI LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05703592000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSUELO ATELIER
NCL(10) 35 cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos); comércio (através
de qualquer meio) de alfinetes e agulhas [artigos de
armarinho]; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de fitas e laços; comércio (através de
qualquer meio) de guarda-chuvas; comércio (através
de qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
rendas e bordados; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905584830 26/11/2012
003
Tit.BALNEÁRIO CAMBORIU COM VIDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04994164000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Balneário SABOROSO

[assessoria
em];
assessoria,
consultoria
informação técnica em serviço de alimentação;
Procurador: JEAN CARLO ROSA

No.905584848 26/11/2012
003
Tit.GARAGE RENAMUSSI LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05703592000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSUELO ATELIER
NCL(10) 45 aluguel de roupas; aluguel de trajes a
rigor; assessoria, consultoria e informação sobre as
tendências da moda [personal stylist];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905584856 26/11/2012
003
Tit.ROBERTO ANTONIO DE PAULA LIMA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29458056691
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SenSol

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 para-sóis adaptados para automóveis;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905584864 26/11/2012
003
Tit.UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00900849000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Uniper POÇOS TUBULARES

CFE(4) 1.15.15; 27.5.2; 27.5.17; 29.1.4,11
NCL(10) 37 perfuração de poços;
Procurador: GESIEL DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADOS
No.905584872 26/11/2012
Tit.MARCIA BEZERRA ETELVINO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14266491000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEU CAMARIM

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 acomodações temporárias (reservas de
-); hotéis;
Procurador: MARGARETE RODRIGUES
No.905584805 26/11/2012
Tit.POUSADA COCAIS LTDA-ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03255831000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COCAIS

003

CFE(4) 2.1.11; 11.3.25; 26.4.12; 27.5.1
NCL(10) 43 assessoria consultoria e informação em
culinária - [informação em]; assessoria consultoria e
informação em culinária - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em culinária [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relativa à produção de alimento [informação em]; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relativa à produção de alimento -

e

CFE(4) 26.11.12; 27.5.4
NCL(10) 44 salões de beleza;
Procurador: O PRÓPRIO.

003
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No.905584880 26/11/2012
003
Tit.GEFOKAL SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09094452000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GEFOKAL SISTEMA DE SINALIZAÇÃO
NCL(10) 35 externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors] - [informação em]; externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors] - [consultoria em]; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors] - [assessoria em];
externa (publicidade -) [letreiros, outdoors];
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [informação
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors] [consultoria em]; publicidade externa [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; fornecimento de mão-de-obra
[terceirização];
Procurador: EMBLEMA ASSESSORIA E SERVIÇOS
S/C LTDA.
No.905584899 26/11/2012
003
Tit.ROBERTO ANTONIO DE PAULA LIMA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29458056691
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MOTOPÉ

CFE(4) 18.1.5; 27.5.1
NCL(10) 28 proteção (almofadas de -) [partes de
vestimentas desportivas];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905584902 26/11/2012
003
Tit.GARAGE RENAMUSSI LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05703592000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FRESH E COOL
NCL(10) 35 cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos); comércio (através
de qualquer meio) de alfinetes e agulhas [artigos de
armarinho]; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de fitas e laços; comércio (através de
qualquer meio) de guarda-chuvas; comércio (através
de qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
rendas e bordados; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905584910 26/11/2012
003
Tit.M'BARAKA PROJETOS E PRODUÇÕES
CULTURAIS LTDA - EPP (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07959913000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M'BARAKÁ EXPERIÊNCIAS RELEVANTES
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CFE(4) 22.1.15,25
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
competições
desportivas
(organização
de
-);
concertos
(organização e regência de-); divertimento;
entretenimento; exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos; festas (planejamento de
-); livros (publicação de -); organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização
de
competições
desportivas;
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e regência de
concertos; planejamento de festas; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows;
produção de vídeos; publicação de livros; publicação
de textos [exceto para publicidade]; rádio e televisão
(produção de programas de -); shows (produção de ); teatrais (produções -); textos (publicação de -)
[exceto para publicidade]; vídeos (produção de -);
serviços de organização e regência de concertos
[ompi];
Procurador: ALESSANDRA DE ANDRADE
VENTURA
No.905584929 26/11/2012
003
Tit.PAMELA DA SILVA JORDAO 11794434704
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12294894000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PAMELA JORDÃO ACESSÓRIOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 14 bijuteria / joalheria (artigos de -); broches
[jóias e bijuterias]; chaveiros de bijuteria; cloisonné
[jóias e bijuterias]; contas para a fabricação de
bijuterias; correntes [jóias e bijuterias]; joalheria /
bijuteria (artigos de -); medalhões [jóias e bijuterias];
ouro (fios de -) [joalheria]; pérolas [jóias e bijuterias];
contas de madeira para bijuteria; tornozeleira
(jóia/bijuteria);
Procurador: SÉRGIO LUIS DE SOUZA VIEIRA

CFE(4) 5.5.16
NCL(10) 35 recrutamento de pessoal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905585020 26/11/2012
003
Tit.LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO
TIARAJÚ LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94022654000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SAN CAPS

CFE(4) 1.15.15; 27.5.1
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
cápsulas
para
uso
farmacêutico;
enzimas
(suplemento alimentar de -); linhaça (suplemento
alimentar de -); nutricionais (complementos -);
proteína (suplemento alimentar de -); subprodutos do
processamento de grãos de cereais para fins
dietéticos ou medicinais; suplementos alimentares
minerais; vitaminas (preparações para -); barra
dietética para suplementação nutricional, para fins
medicinais; complemento/ suplemento
alimentar
para uso medicinal; composição de aminoácido para
tratamento de desnutrição ou deficiência protéica;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em barra para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.905585038 26/11/2012
003
Tit.RENAN EVANGELISTA E OUTROS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13351360000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SOU DA TERRA

No.905585011 26/11/2012
003
Tit.EGALITÊ RECURSOS HUMANOS ESPECIAIS
LTDA EGALITÊ (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10766388000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Egalitê

CFE(4) 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 31 frutas frescas; frutas, verduras e
legumes frescos; hortaliças frescas; legume fresco;
verdura in natura;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905585046 26/11/2012

003
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Tit.INSTITUTO ORTOPEDICO DE JACAREPAGUA
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42476515000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO ORTOPÉDICO DE
JACAREPAGUÁ

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica; centro médico;
fisioterapia; serviços de clínica médica; assessoria,
consultoria e informação em assistência médica,
prestada por médicos e outros especialistas da área
médica; assessoria, consultoria e informação
médica; assessoria, consultoria e informação na
área médica; assessoria, consultoria e informação
sobre cuidados médicos; consultas médicas
[serviços médicos]; serviços de raio-x;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905585054 26/11/2012
Tit.TOTAL ALIMENTOS S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18631739000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOTAL MAX PRIME BEEF

003

animais; torta de colza para gado; torta para gado;
torta para gado; açúcar para animal; alfafa [alimento
para animal]; biscoito para animal de estimação;
bloco de sal para animais; capim [ração animal];
carne para animal [alimento para animais]; cereal
para animal; farinha de osso para animal;
preparações veterinárias aromatizadas utilizadas em
almofadas ou similares para educar animais; ração
para animal; suplemento alimentar para ração de
animal; torta [alimento para animal]; vegetal para
animal;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905585062 26/11/2012
003
Tit.KAPIAÇO-COM.DE MATERIAL ELÉTRICO,
HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E FERRAGENS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09035986000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MACROPAR
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de distribuição de água; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de instalações sanitárias; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para
conduzir, interromper, transformar, acumular, regular
ou controlar eletricidade; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios
de metal comuns não elétricos; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905585070 26/11/2012
003
Tit.MULTISELL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10609383000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MULTLED

CFE(4) 11.3.4; 26.4.16; 27.5.1
NCL(10) 31 algarobilho para consumo animal; algas
para consumo humano ou animal; alimento para
gado; alimentos para animais; alimentos para
animais de estimação; amendoim (farinha de -) para
animais; amendoim (torta de -) para animais; animais
(alimentos para -); animais (objetos comestíveis para
mascar para -); animais (preparações para engorda
de -); animais confinados (alimento para -); animais
de cativeiro para exibição; animais de criação;
animais de criação (preparações para engorda de -);
animais de estimação (alimentos para -); animais de
estimação (areia higiênica aromática para -); animais
de estimação (lixa para -) [areia higiênica]; animais
vivos; areia higiênica aromática para animais de
estimação; bebidas para animais de estimação; cal
para forragem animal; cereais (subprodutos do
processamento de -), para consumo animal; cereais
em grãos, não processados; colza (torta de -) para
gado; engorda de animais (preparações para -);
farinha de linhaça para consumo animal; farinha de
peixe para consumo animal; farinha para animais;
forragem animal (cal para -); forragens fortificantes
para animais; gado (torta para -); gado (turfa para
cama para -); gérmen de trigo para consumo animal;
grãos [cereais]; grãos [sementes]; grãos para
consumo animal; leveduras para consumo animal;
linhaça para consumo animal; lixa para animais de
estimação [areia higiênica]; milho (torta de -) para
gado; objetos comestíveis para mascar para
animais; papas para engorda de animais de criação;
resíduos de destilaria para consumo animal; sal para
gado; subprodutos do processamento de cereais,
para consumo animal; torta de amendoim para

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 11 aparelhos de iluminação de led [diodos
emissores de luz]; árvores de natal (lâmpadas
elétricas para -); difusores de luz; elétricas
(lâmpadas -); iluminação (aparelhos e instalações de
-); lâmpadas; lâmpadas (refletores de -); lâmpadas
elétricas; lâmpadas elétricas para árvores de natal;
luminosos (tubos -) para iluminação; luz (difusores
de -);
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905585089 26/11/2012
011
Tit.ADOIR VIECELI - ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09229898000149
*A IMAGEM DA MARCA NÃO DEVE CONTER
SÍMBOLOS COMO (r) (MARCA REGISTRADA), TM
OU SIMILAR. REENVIE UMA NOVA IMAGEM,
OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO MANUAL DO USUÁRIO.
DESTACA-SE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO
REQUERIDO NO ATO DO DEPÓSITO NÃO
PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES. CUMPRA A

EXIGÊNCIA COM O CÓDIGO DE SERVIÇO 338
(CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DECORRENTE
DO EXAME FORMAL EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905585097 26/11/2012
003
Tit.J. C. O. DA SILVA FUNDAÇÕES - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13279425000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RUÍDO DO SOLO

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
alvenaria (serviços de -); assentamento de tijolos;
construção (informação sobre -); construção *;
construção civil (supervisão de trabalhos de -);
construção e manutenção de oleoduto; construção
subaquática; consultoria na área de construção civil;
informação sobre construção; perfuração de poços;
perfuração de poços profundos de petróleo ou de
gás.; poços (perfuração de -); assessoria consultoria
e informação em construções; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos; assessoria, consultoria e informação
em supervisão de construção; calafetagem;
construção e reparação de obra civil; construção e
reparação em colocação de alvenaria; construção
submarina; construtor (serviços de -); dragagem;
perfuração do solo; terraplanagem;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905585100 26/11/2012
003
Tit.CENTRO DE ESTILO E BELEZA LTDA. ME.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07644803000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Octopus cave

CFE(4) 3.9.15; 27.5.1
NCL(10) 35 eventos de moda para fins promocionais
(organização de-); exposições (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria;
Procurador: HÉLIO SCHROEDER DAVILA ME.
No.905585119 26/11/2012
003
Tit.LUIS ROMUALDO DA SILVA NETO (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17190279000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LA PENSEÉ
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 calçados *; calças; camisas; camisetas;
enxovais de bebês; macacões; pijamas; robe; roupa
de baixo; roupa íntima; roupas de banho; roupões de
banho; saias; vestuário *; camisola; maiô;
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO
No.905585127 26/11/2012
003
Tit.INTERNATIONAL PARTS SERVICE DO BRASIL
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13180109000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: YOKOMITSU
NCL(10) 12 amortecedoras (molas -) para veículo;
amortecedores para automóveis; amortecedores
para suspensão de veículos; anéis de eixos de roda;
antiderrapantes (correntes -); antiderrapantes
(dispositivos -) para pneus de veículo; anti-roubo
(dispositivos -) para veículos; ar (bombas de -)
[acessórios de veículos]; aros para rodas de
veículos; assentos de segurança para crianças [para
veículos]; assentos para veículos; barras de torção
para veículos; bielas para veículos terrestres, exceto
peças de motores; bombas de ar [acessórios de
veículos]; buzinas para veículos; calotas das rodas;
câmaras de ar para pneumáticos; capas para
estepes; capas para volantes de veículos; capôs de
automóvel; capôs de motor; capôs para veículos;
cigarro (acendedores de -) para automóveis; cintos
de segurança para assentos de veículos; cintos de
segurança para assentos de veículos; circuitos
hidráulicos para veículos; conserto (equipamentos
para -) de câmaras de ar [pneumáticos]; contrapesos
para rodas de veículo; conversor de torque para
veículos terrestres; correntes antiderrapantes;
correntes de comando para veículos terrestres;
correntes de transmissão para veículos terrestres;
correntes para automóvel; direcionais (luzes -) para
veículos; eixo (fusos de -); eixos de transmissão para
veículos terrestres; eixos para rodas de veículos;
eixos para veículos; elétricos (veículos -); elevador
(painel -) de carroceria [partes de veículos
terrestres]; embreagens para veículos terrestres;
empilhadeiras; engates para veículos terrestres;
engrenagem para veículos terrestres; engrenagens
de redução para veículos terrestres; espelhos
retrovisores; estribos de veículos; freio (lonas de -)
para veículos; freio (sapatas de -) para veículos; freio
(segmentos de -) para veículos; freios para veículos;
fusos de eixo; janelas para veículos; limpadores de
faróis;
limpadores
de
pára-brisa;
lonas
[pneumáticos]; lonas de freio para veículos; luzes
direcionais para veículos; mecanismos de propulsão
para veículos terrestres; molas amortecedoras para
veículos; molas de suspensão para veículos;
motores a jato para veículos terrestres; motores de
propulsão para veículos terrestres; motores de
tração; motores elétricos para veículos terrestres;
motores para veículos terrestres; pára-choques de
veículos; pára-choques para automóveis; para-sóis
adaptados para automóveis; pastilhas de freio para
veículos; pneus (dispositivos antiderrapantes para -)
de veículos; pneus (dispositivos antiderrapantes para
-) de veículos; raio (esticadores de -) para rodas;
raios para rodas de veículos; remendos adesivos
para consertar câmaras de ar; retrovisores (espelhos
-); roda (anéis de eixos de -); rodas (contrapesos
para -) de veículo; rodas (esticadores de raio para -);
rodas de veículo; rodas de veículos (eixos para -);
rodas livres para veículos terrestres; rodas para
carrinhos; rolamentos de cilindros para veículos;
rolamentos de cilindros para veículos; sapatas de
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freio para veículos; segmentos de freio para
veículos; segurança (cintos de-) para assentos de
veículos; spoilers para veículos; suspensão
(amortecedores para -) de veículos; tanques de
gasolina (tampas para -) de veículos; torção (barras
de -) para veículos; torque (conversor de -) para
veículos terrestres; triciclos, bicicletas, etc (correntes
para -); turbinas para veículos terrestres; válvulas
para pneus de veículo; veículo (rodas de -); veículos
(aros para rodas de -); veículos (assentos para -);
veículos (dispositivos antiofuscantes para -) *;
veículos (eixos para rodas de -); veículos (estribos
de -); veículos (luzes direcionais para -); veículos
(molas de suspensão para -); veículos (motores para
-) terrestres; veículos (pára-choques de -); veículos
(pneus para rodas de -); veículos (raios para rodas
de -); veículos terrestres (bielas para -), exceto
peças de motores; amortecedor de vidraça de
veículo; arranque de motor para veículo terrestre;
borracha (peça de -) para pedal de veículo; borracha
de freio para veículo terrestre; breque (freio) [parte
de veículo]; bucha de borracha para automóvel;
cabos de embreagem para automóveis; câmbio
[componente de veículo]; cano de descarga para
veículo; clipes de mangueira (parte de veículos);
cobertura para veículo; comando de veículo;
conversor catalítico para automóvel; correia de
transmissão para veículo; corrente para veículo; eixo
de motor para veículo; equipamento elétrico para
regulagem de retrovisor; equipamentos elétricos
para regulagem de retrovisores [partes de veículo];
escapamento para veículo; espelho para veículo;
farol e seta para veículo [interruptor para -]; filtro de
óleo e combustível para veículo; manchões radiais
(parte de veículo); molas para travas de segurança
do capô do automóvel; peças de borracha para
reparo de pneus com ou sem câmara; silenciosos
para veículos; sistemas de segurança para veículos;
spoilers de fibra e plástico para automóveis;
terminais e barras de direção das linhas de tratores
agrícolas, veículos utilitários e caminhões (se partes
de veículos); vela de ignição para automóvel; vidro
para veículo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905585135 26/11/2012
003
Tit.PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00512777000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOGPASS
NCL(10) 39 afretamento; aluguel de aeronaves; frete
[transporte de mercadorias]; informações sobre
transportes; reserva de assentos para viagem;
reservas para transporte; reservas para viagens;
transporte aéreo; transporte de passageiros; agente
de viagem; assessoria, consultoria e informação em
transportes; assessoria, consultoria e informação em
viagem e turismo; emissão e venda de passagens;
operação de aeroportos [transporte];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905585143 26/11/2012
003
Tit.GEFOKAL SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09094452000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GEFOKAL SISTEMA DE SINALIZAÇÃO
NCL(10) 37 pintura ou reparo de letreiros [informação em]; pintura ou reparo de letreiros [consultoria em]; pintura ou reparo de letreiros [assessoria em]; pintura ou reparo de letreiros;
instalação, manutenção e reparo de estrutura de
letreiro e de painel elétrico e eletrônico, inclusive de
veículo - [informação em]; instalação, manutenção e
reparo de estrutura de letreiro e de painel elétrico e
eletrônico, inclusive de veículo - [consultoria em];
instalação, manutenção e reparo de estrutura de
letreiro e de painel elétrico e eletrônico, inclusive de
veículo - [assessoria em]; instalação, manutenção e
reparo de estrutura de letreiro e de painel elétrico e
eletrônico, inclusive de veículo; reparação e
manutenção da estrutura de letreiro e painel não
elétrico - [informação em]; reparação e manutenção
da estrutura de letreiro e painel não elétrico -

[consultoria em]; reparação e manutenção da
estrutura de letreiro e painel não elétrico [assessoria em]; reparação e manutenção da
estrutura de letreiro e painel não elétrico; serviços de
sinalização [instalação, manutenção e construção] [informação em]; serviços de sinalização [instalação,
manutenção e construção] - [consultoria em];
serviços de sinalização [instalação, manutenção e
construção] - [assessoria em]; serviços de
sinalização [instalação, manutenção e construção];
Procurador: EMBLEMA ASSESSORIA E SERVIÇOS
S/C LTDA.
No.905585151 26/11/2012
003
Tit.P & B CONSTRUÇÕES LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07981146000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: P & B Construtora

CFE(4) 27.5.22
NCL(10) 37 alvenaria (serviços de -) - [informação
em]; alvenaria (serviços de -) - [consultoria em];
alvenaria (serviços de -) - [assessoria em]; alvenaria
(serviços de -); assentamento de tijolos - [informação
em]; assentamento de tijolos - [consultoria em];
assentamento de tijolos - [assessoria em];
assentamento de tijolos; cobertura de telhado
(serviços de -); construção (informação sobre -) [informação em]; construção (informação sobre -) [consultoria em]; construção (informação sobre -) [assessoria em]; construção (informação sobre -);
construção * - [informação em]; construção * [consultoria em]; construção * - [assessoria em];
construção *; construção civil (supervisão de
trabalhos de -) - [informação em]; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [consultoria em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -) [assessoria em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -); construção de fábricas - [consultoria
em]; construção de fábricas - [assessoria em];
construção de fábricas; construção e reparos de
armazém; demolição de edificações; encanamento
(serviços de -); impermeabilização de edificações;
impermeabilização de edificações; manutenção de
mobiliário; mobiliário (restauração de -); pintura, de
interior e de exterior; portas e janelas (instalação de ); reboco (serviços de -) - [informação em]; reboco
(serviços de -) - [consultoria em]; reboco (serviços de
-) - [assessoria em]; reboco (serviços de -); aplicação
de tinta e impermeabilizante; carpintaria; colocação
de piso e pedra; construção de fábrica - [informação
em]; construção de fábrica - [assessoria em];
construção de fábrica; construção de vedação;
construção e reparação de obra civil - [informação
em]; construção e reparação de obra civil [consultoria em]; construção e reparação de obra
civil - [assessoria em]; construção e reparação de
obra civil; construção e reparação em colocação de
alvenaria - [informação em]; construção e reparação
em colocação de alvenaria - [consultoria em];
construção e reparação em colocação de alvenaria [assessoria em]; construção e reparação em
colocação de alvenaria; construção e reparação em
colocação de calha; construção e reparação em
colocação de cerca de arame; construção e
reparação em colocação de esquadria; construção e
reparação em colocação de piso; construtor
(serviços de -); impermeabilização em obra civil;
pedreiro [serviços de - ] - [informação em]; pedreiro
[serviços de - ] - [consultoria em]; pedreiro [serviços
de - ] - [assessoria em]; pedreiro [serviços de - ];
reconstrução de construção [ato ou efeito de
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reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905585160 26/11/2012
Tit.HELOISA MARQUES DE SOUZA NOVIS
01792666594 (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15446956000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOLA PAPETERIE

003
No.905585194 26/11/2012
Tit.RAMON RAMOS BARBOSA MADUREIRA
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06687963406
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Forró da Resenha

CFE(4) 3.1.8; 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para encadernação; comércio (através de
qualquer meio) de decorações para árvores de natal;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos; comércio (através de qualquer meio) de
papel e papelão; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905585178 26/11/2012
003
Tit.ANGELO ANTONIO GERMOSGESCHI (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82623147191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SAÚDE ÁGUA MINERAL

CFE(4) 1.15.15,21
NCL(10) 32 água mineral [bebida];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905585186 26/11/2012
Tit.TRIPP'S STREET WEAR COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07371967000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRIPP'S MEN STYLE

(vestuário -); cuecas; jaquetas; macacões; malhas
[vestuário]; meias; ternos; vestuário *; bermuda para
prática de esporte; boné;
Procurador: MARCELO DE CASTRO MOREIRA

003

003

CFE(4) 27.5.11; 27.5.17,27.5.23-24
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
espetáculos ao vivo (apresentação de -);
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; produção de shows; banda de música
[serviços
de
entretenimento];
empresário
[organização e produção de espetáculos]; venda de
ingressos para shows e espetáculos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905585208 26/11/2012
Tit.CONFECÇÕES ARAMODU LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60991254000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PINK SHINE

003

CFE(4) 2.9.1; 3.7.21; 25.12.25; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de peles de animais; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO
No.905585216 26/11/2012
003
Tit.RESTAURANTE ESTORIL LTDA - ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12087743000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEMPERUS RESTAURANTE

CFE(4) 27.5.1; 27.5.10,17
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; banho
(calções de -); bermudas; blazers [vestuário]; botas
para esportes *; camisas; camisetas; chapéus,
bonés etc; cintos [vestuário]; confeccionado

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 aluguel de aparelhos de cozimento [informação em]; aluguel de aparelhos de cozimento
- [consultoria em]; aluguel de aparelhos de
cozimento - [assessoria em]; aluguel de aparelhos
de cozimento; aluguel de cadeiras, mesas, toalhas
de mesa e artigos de vidro - [informação em]; aluguel
de cadeiras, mesas, toalhas de mesa e artigos de
vidro - [consultoria em]; aluguel de cadeiras, mesas,
toalhas de mesa e artigos de vidro - [assessoria em];
aluguel de cadeiras, mesas, toalhas de mesa e
artigos de vidro; aparelhos de cozimento (aluguel de) - [informação em]; aparelhos de cozimento (aluguel
de-) - [consultoria em]; aparelhos de cozimento
(aluguel de-) - [assessoria em]; aparelhos de
cozimento (aluguel de-); auto-serviço (restaurantes
de -) - [informação em]; auto-serviço (restaurantes
de -) - [consultoria em]; auto-serviço (restaurantes de
-) - [assessoria em]; auto-serviço (restaurantes de -);
bar (serviços de -) - [informação em]; bar (serviços
de -) - [consultoria em]; bar (serviços de -) [assessoria em]; bar (serviços de -); bufê (serviço de
-) - [informação em]; bufê (serviço de -) - [consultoria
em]; bufê (serviço de -) - [assessoria em]; bufê
(serviço de -); cafés [bares] - [informação em]; cafés
[bares] - [consultoria em]; cafés [bares] - [assessoria
em]; cafés [bares]; cantinas - [informação em];
cantinas - [consultoria em]; cantinas - [assessoria
em]; cantinas; lanchonetes - [informação em];
lanchonetes - [consultoria em]; lanchonetes [assessoria em]; lanchonetes; restaurantes [informação em]; restaurantes - [consultoria em];
restaurantes - [assessoria em]; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço - [informação em];
restaurantes de auto-serviço - [consultoria em];
restaurantes de auto-serviço - [assessoria em];
restaurantes de auto-serviço;
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO
No.905585224 26/11/2012
Tit.CONFECÇÕES ARAMODU LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60991254000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PINK SHINE

003

CFE(4) 2.9.1; 3.7.21; 25.12.25; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; bermudas;
blazers [vestuário]; cachecóis; calçados em geral *;
calças; calças compridas; camisas; camisetas;
capuzes [vestuário]; casacos [vestuário]; chapéus,
bonés etc; chinelos [pantufas]; cintos [vestuário];
coletes; combinação [roupa íntima]; combinações
[vestuário]; confeccionado (vestuário -); corpete;
couro (roupas de -); couro (roupas de imitação de -);
cuecas; faixas [vestuário]; ginástica (roupa para -)
[colante]; ginástica (sapatos para -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; leggings [calças]; lenços de
pescoço; luvas [vestuário]; macacões; malhas
[vestuário]; meias; meias-calças; pijamas; praia
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(roupas de -); robe; roupa de baixo; roupas de
banho; saias; sandálias; sobretudos [vestuário];
trajes de banho; vestuário *; véus [vestuário]; xales;
biquíni; camisola; canga; chinelo [vestuário comum];
cinta [vestuário comum]; echarpe; maiô; poncho;
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO
No.905585232 26/11/2012
Tit.INTIME ESCOLA DE IDIOMAS E
FRANQUEADORA LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15607679000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UPSTAIRS IDIOMAS

Tit.ADAUTO ANTENOR DOS SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26668322875
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALTO GESSO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos;
Procurador: ANA MAURA VIEIRA DA COSTA

003
No.905585283 26/11/2012
003
Tit.P.L. TELEMARKETING E COBRANÇA LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15432301000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TÁXI ATENDE

Procurador: ROBERTO DIRCEU PACHECO
JÚNIOR
No.905585305 26/11/2012
003
Tit.TECNOZINCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82341041000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TECNOZINCO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à agricultura, à
horticultura e à silvicultura; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à indústria; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas às ciências;
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.905585313 26/11/2012
Tit.BRUNO CEZAR OLIVEIRA BRAGA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12550517000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AÇAI POWER VENDENDO ENERGIA

CFE(4) 24.15.8; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 41 curso de idioma - [informação em]; curso
de idioma - [consultoria em]; curso de idioma [assessoria em]; curso de idioma;
Procurador: JEAN CARLO ROSA
No.905585240 26/11/2012
003
Tit.ANDRE MORAIS TRUGILHO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01464232750
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LÍDER COACH ON LINE
NCL(10) 41 educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); informações sobre educação
[instrução]; textos (publicação de -) [exceto para
publicidade]; assessoria, consultoria e informação
em educação [instrução]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
cursos livres [ensino];
Procurador: MARGARETE RODRIGUES
No.905585259 26/11/2012
Tit.J J P INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12488401000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OKRAK SPORT

No.905585291 26/11/2012
Tit.ALEQUISON GOMES MENDES (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06313637690
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA NUMEROS

003

003

CFE(4) 21.3.1; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bandanas;
bermudas; blazers [vestuário]; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; chapéus, bonés etc; cintos
[vestuário]; coletes; combinações [vestuário];
confeccionado (vestuário -); corpete; faixas
[vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário]; gorros;
jaquetas; jardineiras [vestuário]; leggings [calças];
luvas [vestuário]; luvas sem dedos; macacões;
malhas [vestuário]; meias; paletós; praia (roupas de ); roupa para ginástica; roupas de banho; roupas de
imitação couro; roupões de banho; saias; saiascalças; sobretudos [vestuário]; suéteres; vestuário *;
véus [vestuário]; bandagem elástica [vestuário];
bermuda para prática de esporte; calção para banho;
Procurador: JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ
No.905585275 26/11/2012

CFE(4) 26.4.1; 27.5.23; 29.1.2; 29.1.4,6
NCL(10)
38
comunicações
por
telefone;
telechamadas (serviços de -) [rádio, telefone ou
outros meios de comunicação eletrônica] [informação em]; telechamadas (serviços de -) [rádio,
telefone ou outros meios de comunicação eletrônica]
- [consultoria em]; telechamadas (serviços de -)
[rádio, telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica] - [assessoria em]; telechamadas (serviços
de -) [rádio, telefone ou outros meios de
comunicação eletrônica]; telefone (comunicações por
-); telefonia (serviços de -);
Procurador: WILLIAM SILVA DO CARMO

003

CFE(4) 27.5.2; 27.5.10,25
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [assessoria em]; apresentação de espetáculos ao
vivo; composição musical (serviços de -) [assessoria em]; composição musical (serviços de -);
divertimento - [assessoria em]; divertimento;
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
espetáculos (serviços de -) - [assessoria em];
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [assessoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -); produção de shows [assessoria em]; produção de shows; produção
musical - [assessoria em]; produção musical; shows
(produção de -) - [assessoria em]; shows (produção
de -); banda de música [serviços de entretenimento]
- [assessoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [assessoria em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio) - [assessoria em]; gravações
musicais em vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo
musical - [assessoria em]; grupo musical; venda de
ingressos para shows e espetáculos - [assessoria
em]; venda de ingressos para shows e espetáculos;

003

CFE(4) 1.15.9; 26.1.1; 26.1.16; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); cafés [bares]; cantinas; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço;
Procurador: JAIR MENDES
No.905585321 26/11/2012
Tit.LUCIANO FOSCHIANI ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11264503000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOP STORE INFORMÁTICA

003

CFE(4) 16.1.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905585330 26/11/2012
Tit.EMERSON DE SOUZA FABRI (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12919466755
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Pizzaria do João

003
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informação em educação física - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em educação
física;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905585364 26/11/2012
Tit.STUDIO LIGHT ILUMINACAO LTDA - ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10271626000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Studio R - Soluções em iluminação

003

CFE(4) 8.7.4
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 1.5.1
NCL(10) 35 aluguel de stands;
Procurador: JOICENI MOREIRA GIARETTA

No.905585348 26/11/2012
003
Tit.QUER QUE EU FAÇA SERVIÇOS E SOLUÇIES
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14961583000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUER QUE EU FAÇA?

No.905585399 26/11/2012
Tit.VANESSA DO VALE CASTRO (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81309635234
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUALIDADE DE VIDA É ATITUDE

CFE(4) 1.15.21; 2.5.2; 24.17.1; 27.5.1
NCL(10) 37 edifícações (limpeza de fachada de -);
edifícios (limpeza de interiores de -); encanamento
(serviços de -); informação sobre reparos; instalação
de equipamentos de cozinha; instalação e reparo de
aparelhos elétricos; instalação e reparo de
equipamentos de refrigeração; instalação e reparo
de fornos; limpeza de fachada de edificações;
limpeza de interiores de edifícios; limpeza de
janelas; pintura, de interior e de exterior;
queimadores (manutenção e reparo de -); serviços
de carpintaria; assessoria, consultoria e informação
em manutenção de instalações de esgoto;
assessoria, consultoria e informação em pintura de
prédios; assessoria, consultoria e informação em
reparo e manutenção de utensílios domésticos;
desentupimento e limpeza de cano e tubulação;
desinfecção e limpeza de piscina; limpeza, reparo, e
manutenção de rede de esgoto; reparação de
equipamento de gás [serviço de manutenção e
reparo]; reparo de fechadura; serralheria [conserto];
serviços de chaveiro [conserto e manutenção];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905585356 26/11/2012
Tit.THIAGO FERNANDES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21992914800
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 26.4.1; 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
iluminação - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de iluminação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de iluminação [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905585372 26/11/2012
Tit.CALÇADOS DA MODA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05921203000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PATRÍCIA REIS

CFE(4) 27.5.1,13
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de couro;
comércio (através de qualquer meio) de imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos;
Procurador: FERNANDO LUIZ ROSADO
No.905585380 26/11/2012
Tit.MIORANDO & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03969016000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOCAÇÃO NACIONAL

CFE(4) 4.7
NCL(10) 41 assessoria, consultoria e informação em
educação física - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em educação física [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e

003

003

CFE(4) 26.1.18; 27.5.10,25
NCL(10) 44 alimentação natural, macrobiótica
[serviços médicos de nutrição] - [assessoria em];
alimentação natural, macrobiótica [serviços médicos
de nutrição]; análise e prognóstico nutricional [assessoria em]; análise e prognóstico nutricional;
assessoria, consultoria e informação em nutrição [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em nutrição; assessoria, consultoria e
informação sobre suplementos dietéticos e nutrição [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre suplementos dietéticos e nutrição;
nutricionista [serviço de -] - [assessoria em];
nutricionista [serviço de -]; orientação nutricional [assessoria em]; orientação nutricional;
Procurador: ROBERTO DIRCEU PACHECO
JÚNIOR
No.905585402 26/11/2012
003
Tit.ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59884502000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROSSETTI

003
CFE(4) 27.5.1,8
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de veículos;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905585410 26/11/2012
Tit.DOLZAN E PISETTA LTDA. ME. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07146883000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROPOSTA VERDE

003
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CFE(4) 5.1.3; 27.5.1
NCL(10) 37 marcenaria [reparo]; construção e
reparação em colocação de piso;
Procurador: KING'S M. E PATENTES LTDA
No.905585429 26/11/2012
Tit.BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01339721000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PHILOMENA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 08 colheres *; garfos [talheres]; prataria
[facas, garfos e colheres]; talheres [facas, garfos e
colheres]; talheres [facas, garfos e colheres];
colheres, garfos, escumadeiras, conchas [utensílios
de cozinha], parte de faqueiro;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905585437 26/11/2012
003
Tit.CENTRO DE PESQUISAS AMBIENTAIS DO
NORDESTE (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04361003000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: cepan / Centro de Pesquisas Ambientais
do Nordeste

CFE(4) 3.7.15
NCL(10) 42 pesquisa no campo de proteção
ambiental - [informação em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905585445 26/11/2012
Tit.ELENICIO BORGES CHAVES (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00083318550
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KR KUARTO REVIRADO

003

CFE(4) 1.1.1; 1.1.5; 26.1.18; 27.5.25
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [assessoria em]; apresentação de espetáculos ao
vivo; composição musical (serviços de -) [assessoria em]; composição musical (serviços de -);
divertimento - [assessoria em]; divertimento;
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [assessoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); espetáculos (serviços de -) - [assessoria
em]; espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [assessoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -); organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [assessoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; produção de
shows - [assessoria em]; produção de shows;
produção musical - [assessoria em]; produção
musical; shows (produção de -) - [assessoria em];
shows (produção de -); banda de música [serviços
de entretenimento] - [assessoria em]; banda de
música [serviços de entretenimento]; conjunto
musical (serviços de -) [serviços de entretenimento] [assessoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços
de
entretenimento];
empresário
[organização e produção de espetáculos] [assessoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos]; grupo musical [assessoria em]; grupo musical; venda de ingressos
para shows e espetáculos - [assessoria em]; venda
de ingressos para shows e espetáculos;
Procurador: ROBERTO DIRCEU PACHECO
JÚNIOR
No.905585453 26/11/2012
003
Tit.JOSIANY WENDEROSCK GRIPP 09599741722
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12857098000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BEM ME QUER

CFE(4) 3.13.1; 27.5.1
NCL(10) 25 anáguas; artigos de malha [vestuário];
automobilistas
(vestuário
para
-);
aventais
[vestuário]; banho (roupas de -); banho (roupões de ); banho (toucas de -); bermudas; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; casacos [vestuário];
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; coletes;
coletes; coletes [roupa íntima]; combinação [roupa
íntima]; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); confeccionados (forros -) [parte de
vestuário]; corpete; couro (roupas de -); couro
(roupas de imitação de -); dormir (máscaras para -);
espartilhos; fantasia (roupas de -); forros
confeccionados [parte de vestuário]; ginástica (roupa
para -) [colante]; íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; ligas; ligas de meias;
lingerie (fr.); malhas [vestuário]; meias; meias (ligas

de -); meias-calças; pescoço (lenços de -); pijamas;
pijamas; porta-moedas (cintos -) [vestuário]; praia
(roupas de -); presilhas para calças; robe; roupa de
baixo; roupa íntima; roupa para ginástica; roupa para
ginástica [colante]; roupas de banho; roupas de
couro; roupas de fantasia; roupas de imitação couro;
roupões de banho; saias; saias-calças; sobretudos
[vestuário]; suéteres; sutiãs; toucas de banho; trajes;
trajes de banho; vestuário *; baby-doll; bandagem
elástica [vestuário]; bermuda para prática de esporte;
biquíni; camisola; canga; cinta [vestuário comum];
jaleco; maiô; sutiã para postura sem finalidade
terapêutica; tira (faixa) para a cabeça;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905585461 26/11/2012
003
Tit.LUPA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10328491000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LUPA

CFE(4) 26.1.20; 27.5.1
NCL(10) 35 atualização de material publicitário [informação em]; atualização de material publicitário
- [consultoria em]; atualização de material publicitário
- [assessoria em]; atualização de material
publicitário; demonstração de produtos - [informação
em]; demonstração de produtos - [consultoria em];
demonstração de produtos - [assessoria em];
demonstração de produtos; distribuição de material
publicitário - [informação em]; distribuição de
material publicitário - [consultoria em]; distribuição de
material publicitário - [assessoria em]; distribuição de
material publicitário; feiras (organização de -) para
fins comerciais ou publicitários - [consultoria em];
mala direta (publicidade por -) - [informação em];
mala direta (publicidade por -) - [consultoria em];
mala direta (publicidade por -) - [assessoria em];
mala direta (publicidade por -); marketing [informação em]; marketing - [consultoria em];
marketing - [assessoria em]; marketing; marketing
(estudos de -) - [informação em]; marketing (estudos
de -) - [consultoria em]; marketing (estudos de -) [assessoria em]; marketing (estudos de -); material
publicitário (atualização de -) - [consultoria em];
material publicitário (atualização de -) - [assessoria
em]; material publicitário (atualização de -); material
publicitário (distribuição de -) - [consultoria em];
material publicitário (distribuição de -) - [assessoria
em]; material publicitário (distribuição de -);
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [consultoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [assessoria em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [assessoria
em]; organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; pesquisa de marketing - [informação
em]; pesquisa de marketing - [consultoria em];
pesquisa de marketing - [assessoria em]; pesquisa
de marketing; preparação de colunas publicitárias [informação em]; preparação de colunas publicitárias
- [consultoria em]; preparação de colunas
publicitárias - [assessoria em]; preparação de
colunas publicitárias; promoção de vendas [para
terceiros] - [informação em]; promoção de vendas
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[para terceiros] - [consultoria em]; promoção de
vendas [para terceiros] - [assessoria em]; promoção
de vendas [para terceiros]; propaganda - [informação
em]; propaganda - [consultoria em]; propaganda [assessoria em]; propaganda; publicação de textos
publicitários - [informação em]; publicação de textos
publicitários - [consultoria em]; publicação de textos
publicitários - [assessoria em]; publicação de textos
publicitários; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade externa
[letreiros, outdoors] - [informação em]; publicidade
externa [letreiros, outdoors] - [consultoria em];
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [assessoria
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors];
publicidade on-line em rede de computadores [informação em]; publicidade on-line em rede de
computadores - [consultoria em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [assessoria em];
publicidade on-line em rede de computadores;
redação de textos publicitários - [informação em];
redação de textos publicitários - [consultoria em];
redação de textos publicitários - [assessoria em];
redação de textos publicitários; serviços de layout
para fins publicitários - [informação em]; serviços de
layout para fins publicitários - [consultoria em];
serviços de layout para fins publicitários - [assessoria
em]; serviços de layout para fins publicitários;
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda; assessoria, consultoria e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; assessoria, consultoria e informação
sobre organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; assessoria, consultoria e informação
sobre publicidade através de mala direta; assessoria,
consultoria e informações sobre marketing; edição
de texto publicitário - [informação em]; edição de
texto publicitário - [consultoria em]; edição de texto
publicitário - [assessoria em]; edição de texto
publicitário; produção de filme publicitário [ompi] [informação em]; produção de filme publicitário
[ompi] - [assessoria em]; produção de filme
publicitário [ompi]; publicidade por qualquer meio [informação em]; publicidade por qualquer meio [consultoria em]; publicidade por qualquer meio [assessoria em]; publicidade por qualquer meio;
Procurador: MARI ALBA PERITO
No.905585615 26/11/2012
003
Tit.LEVALE BOLSAS E ARTIGOS PARA VIAGEM
LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16737490000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LEVALE

CFE(4) 26.11.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.905585623 26/11/2012
Tit.EGOS - CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07321949000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

003

Marca: EGOS CLÍNICA ODONTOLÓGICA CL1000
CONSTRUINDO O SEU MELHOR SORRISO

CFE(4) 26.3.1; 26.3.18; 27.5.10,25
NCL(10) 44 odontologia - [assessoria em];
odontologia; saúde (serviços de -) - [assessoria em];
saúde (serviços de -); assessoria, consultoria e
informação odontológica - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação odontológica;
assessoria, consultoria e informações sobre
medicina, assistência médica e odontológica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre medicina, assistência médica e
odontológica; odontologia [cirurgião-dentista] [assessoria em]; odontologia [cirurgião-dentista];
perícia
odontológica/perito
odonto-legista
[assessoria em]; perícia odontológica/perito odontolegista;
Procurador: ROBERTO DIRCEU PACHECO
JÚNIOR
No.905585631 26/11/2012
003
Tit.THAIS RISSARDI CERQUETANE - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17112989000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ELLABELLA ESTÉTICA

(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de matérias de
enchimento; comércio (através de qualquer meio) de
rendas e bordados; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905585658 26/11/2012
003
Tit.PERNOD RICARD NEW ZEALAND LIMITED
(NZ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7855451
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BE BRANCOTT ESTATE

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 33 vinho;
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905585666 26/11/2012
003
Tit.BETA CONSULTORIA ESTATÍSTICA LTDA - ME
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14929800000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BETA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 44 estética facial e corporal;
Procurador: CARLOS DE LENA
No.905585640 26/11/2012
003
Tit.JOSIANY WENDEROSCK GRIPP 09599741722
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12857098000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BEM ME QUER

CFE(4) 3.13.1; 27.5.1
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-); apresentação de produtos
em meios de comunicação para fins de comércio
varejista; assessoria promocional, consultoria e
informação
sobre
propaganda;
assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio; comércio

CFE(4) 26.4.16; 26.4.18; 27.5.25; 28.7
NCL(10) 35 compilações de estatísticas - [assessoria
em]; compilações de estatísticas; estatísticas
(compilações de- ) - [assessoria em]; estatísticas
(compilações de- ); negócios (pesquisa em -) [assessoria em]; negócios (pesquisa em -); opinião
(pesquisas de -) - [assessoria em]; opinião
(pesquisas de -); pesquisa de marketing [assessoria em]; pesquisa de marketing; pesquisa
em negócios - [assessoria em]; pesquisa em
negócios; pesquisas de opinião - [assessoria em];
pesquisas de opinião; assessoria, consultoria e
informação sobre eleições políticas - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
eleições políticas; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas de opinião; assessoria, consultoria e
informações estatísticas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações estatísticas;
pesquisa de mercado - [assessoria em]; pesquisa de
mercado; telepesquisa [pesquisa de opinião] [assessoria em]; telepesquisa [pesquisa de opinião];
Procurador: ROBERTO DIRCEU PACHECO
JÚNIOR
No.905585674 26/11/2012

003
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Tit.CHECK-IN MAGAZINE EDITORA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14092240000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Check-in Magazine A sua viagem começa
aqui

CFE(4) 24.17.3; 27.5.1-2; 27.5.25
NCL(10) 16 jornais; livros; revistas [periódicos];
revistas em quadrinhos;
Procurador: SANDRA DANIELA NAVARRO VIEIRA
No.905585682 26/11/2012
003
Tit.ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59884502000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROSSETTI

CFE(4) 27.5.1,8
NCL(10) 12 amortecedoras (molas -) para veículo;
amortecedores para automóveis; amortecedores
para suspensão de veículos; aparelhos e instalações
de transporte por cabo; automóveis; caminhões;
caminhões borrifadores; carroceria (painel elevador
de -) [partes de veículos terrestres]; carrocerias;
carrocerias basculantes [caçambas basculantes];
carrocerias de automóvel; carros basculantes; carros
de manutenção; carros motorizados; chassi de
automóvel; chassi de veículos; dispositivos
basculantes, partes de vagões e caminhões;
elevador (painel -) de carroceria [partes de veículos
terrestres]; empilhadeiras; engates de vagões;
engates para veículos terrestres; molas de
suspensão para veículos; painel elevador de
carroceria [partes de veículos terrestres]; painel
elevador de carroceria [partes de veículos
terrestres]; painel elevador de carroceria [partes de
veículos terrestres]; transporte por cabo (aparelhos e
instalações de -); veículos basculantes; caçamba
para veículo; caminhão-guindaste; reboque;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905585690 26/11/2012
003
Tit.MEETING ASSESSORIA EMPRESARIAL,
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06700424000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRANSITION ÁREA
NCL(10) 42 fornecimento de mecanismos de busca
para a internet; hardware de computador (consultoria
em -); pesquisas técnicas;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905585704 26/11/2012
Tit.MOINHO HORTOLANDIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00788698000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DONA LAURA

003

NCL(10) 33 aguardente destilada de vinho ou de
suco de frutas; alcoólicas (bebidas -) [exceto
cerveja]; anis [licor]; bebidas alcoólicas [exceto
cerveja]; bebidas alcoólicas contendo frutas;
coquetéis *; destiladas (bebidas -); essências
alcoólicas; frutas (bebidas alcoólicas contendo -);
bebida energética alcoólica; essência alcoólica para
fabricar bebidas; vinho de fruta;
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905585712 26/11/2012
003
Tit.OCERO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17168644000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RedeFood
NCL(10) 42 aluguel de software de computador;
atualização de software de computador; criação e
manutenção de web sites para terceiros;
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; software de computador (aluguel de -);
software de computador (atualização de -);
armazenagem eletrônica de dados; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática]; automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas]; criação de homepage; design de
homepage; fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros); fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores [se for uma
ferramenta de busca]; implantação de sistema
[informática]; sites de busca [fornecimento de
mecanismos de busca na internet]; suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905585720 26/11/2012
003
Tit.HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICÊNCIA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87768735000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HCB HOSPITAL DE CARIDADE E
BENEFICÊNCIA CACHOEIRA DO SUL - RS

CFE(4) 26.11.5; 27.5.4; 27.5.8; 27.5.10,25
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios [assessoria em]; assessoria em gestão de negócios;
gestão (consultoria em -) de negócios - [assessoria
em]; gestão (consultoria em -) de negócios; negócios
(assessoria em gestão de -) - [assessoria em];
negócios (assessoria em gestão de -); negócios
(consultoria em gestão de -) - [assessoria em];
negócios (consultoria em gestão de -);
Procurador: ROBERTO DIRCEU PACHECO
JÚNIOR
No.905585739 26/11/2012
003
Tit.MATHEUS FIGUEIREDO ZANOLA DE SOUZA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10282355693
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IBIZZA
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; produção de shows; banda de
música [serviços de entretenimento]; conjunto

musical (serviços de -) [serviços de entretenimento];
grupo musical;
Procurador: ISAQUE PEREIRA DA SILVA
No.905585747 26/11/2012
003
Tit.MTD PRESENTES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16655729000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Mil Tipos
NCL(10)
35
administração
comercial
do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [consultoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [assessoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
gestão (consultoria em -) de negócios - [consultoria
em]; gestão (consultoria em -) de negócios [assessoria em]; gestão (consultoria em -) de
negócios; administração comercial - [consultoria em];
administração comercial - [assessoria em];
administração comercial; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros
[ompi] - [consultoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros
[ompi] - [assessoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros
[ompi]; comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de adesivos para papelaria ou para
uso doméstico; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de cozimento - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de cozimento - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de cozimento;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de iluminação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de ventilação [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de ventilação - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de ventilação; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de cama, mesa e banho - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de chapelaria - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de chapelaria [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de chapelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de ferragem - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de papelaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
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(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para animais - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de borracha - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de borracha - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
borracha; comércio (através de qualquer meio) de
cartas de baralho - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cartas de baralho [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cartas de baralho; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal;
comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores - [consultoria em]; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores; comércio (através de qualquer
meio) de escovas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de escovas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
escovas; comércio (através de qualquer meio) de
espelhos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de espelhos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de espelhos;
comércio (através de qualquer meio) de fitas e laços
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais;
comércio (através de qualquer meio) de guardachuvas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de guarda-chuvas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de guardachuvas; comércio (através de qualquer meio) de
guarda-sóis - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de guarda-sóis - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de guarda-sóis;
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas de calcular - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas de calcular
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de calcular; comércio (através de
qualquer meio) de materiais impressos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos;
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de material de escritório - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de molduras - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de molduras -
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[assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de molduras; comércio (através de qualquer
meio) de móveis - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de móveis - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de móveis;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metal comum - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos de metal comum [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos têxteis - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de roupas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de roupas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas; comércio (através de qualquer meio) de
velas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de velas - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de velas; franchising
(venda e licenciamento de -), tratando-se de
administração de negócios em franchising [consultoria em]; franchising (venda e licenciamento
de -), tratando-se de administração de negócios em
franchising - [assessoria em]; franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising; franchising [sistema pelo
qual empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de ne - [consultoria em];
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne - [assessoria em]; franchising [sistema pelo qual
empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de ne;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905585755 26/11/2012
003
Tit.DI FLORES IND COM DE CHOCOLATES LTDA
ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16602386000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHOCOFLORES

CFE(4) 5.3.13; 5.5.20; 26.1.3; 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; franchising (venda e licenciamento de ), tratando-se de administração de negócios em

franchising; franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração de ne;
Procurador: MUMIR BAKKAR
No.905585763 26/11/2012
003
Tit.HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICÊNCIA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87768735000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HCB HOSPITAL DE CARIDADE E
BENEFICÊNCIA CACHOEIRA DO SUL - RS

CFE(4) 26.11.5; 27.5.4; 27.5.8; 27.5.10,25
NCL(10) 44 assistência médica - [assessoria em];
assistência médica; centro médico - [assessoria em];
centro médico; enfermagem [médica] - [assessoria
em]; enfermagem [médica]; farmacêutica (consultoria
em -) - [assessoria em]; farmacêutica (consultoria em
-); hospitais - [assessoria em]; hospitais; médica
(serviços de clínica-) - [assessoria em]; médica
(serviços de clínica-); serviços de clínica médica [assessoria em]; serviços de clínica médica; serviços
de farmacêuticos para preparação de receitas [assessoria em]; serviços de farmacêuticos para
preparação de receitas; alimentação natural,
macrobiótica [serviços médicos de nutrição] [assessoria em]; alimentação natural, macrobiótica
[serviços médicos de nutrição]; análise e prognóstico
nutricional - [assessoria em]; análise e prognóstico
nutricional; análise farmacêutica - [assessoria em];
análise farmacêutica; assessoria, consultoria e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica;
assessoria, consultoria e informação médica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação médica; assessoria, consultoria e
informação na área médica - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação na área
médica; assessoria, consultoria e informação no
campo da saúde e da medicina - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
saúde e da medicina; assessoria, consultoria e
informação sobre cuidados médicos - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
cuidados médicos; assessoria, consultoria e
informação sobre suplementos dietéticos e nutrição [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre suplementos dietéticos e nutrição;
cirurgias médicas [serviços médicos] - [assessoria
em]; cirurgias médicas [serviços médicos]; consultas
médicas [serviços médicos] - [assessoria em];
consultas médicas [serviços médicos]; exame
bacteriológico [análise clínica] - [assessoria em];
exame bacteriológico [análise clínica]; farmácia de
manipulação [manipulação de medicamentos] [assessoria em]; farmácia de manipulação
[manipulação de medicamentos]; nutricionista
[serviço de -] - [assessoria em]; nutricionista [serviço
de -]; orientação nutricional - [assessoria em];
orientação nutricional; serviços de raio-x [assessoria em]; serviços de raio-x; serviços médicos
prestados a título de assistência social - [assessoria
em]; serviços médicos prestados a título de
assistência social;
Procurador: ROBERTO DIRCEU PACHECO
JÚNIOR

1016 DIRMA – Despachos em Pedidos

No.905585771 26/11/2012
003
Tit.SANTANA & GRANDEZI GRAFICA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12724140000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GRÁFICA ECOGRAF

CFE(4) 26.2.1; 27.5.1
NCL(10) 16 catálogos; circulares; encadernações;
folhetos; impresso (material -); jornais; panfletos;
panfletos [flyers]; periódicos; publicações impressas;
reproduções gráficas; revistas [periódicos]; sacos
[invólucros, sacolas] para embalar, de papel ou
plástico; embalagens de papel ou plástico;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905585780 26/11/2012
003
Tit.INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA
(BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12213443000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CORINGA SUPER FLOCÃO

CFE(4) 2.3.11; 5.7.2; 6.19.9; 8.1.17; 27.5.1
NCL(10) 30 farinha de milho; farinhas*; milho
(farinha de -);
Procurador: RODRIGO DONATO FONSECA
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assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de confinamento de animal [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre pesquisas no campo de
confinamento de animal; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo de
transferência de embrião de animal - [informação
em]; assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de transferência de embrião de
animal - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo de
transferência de embrião de animal - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de transferência de embrião de
animal; coleta, em domicílio, de material para análise
clínica médica/veterinária - [informação em]; coleta,
em domicílio, de material para análise clínica
médica/veterinária - [consultoria em]; coleta, em
domicílio, de material para análise clínica
médica/veterinária - [assessoria em]; coleta, em
domicílio, de material para análise clínica
médica/veterinária; cria e engorda de gado bovino [informação em]; cria e engorda de gado bovino;
criação
de
gado
[serviço
agropecuário];
desenvolvimento e transferência de embrião animal [informação em]; desenvolvimento e transferência de
embrião animal - [consultoria em]; desenvolvimento
e transferência de embrião animal - [assessoria em];
desenvolvimento e transferência de embrião animal;
produção de coberturas reprodutivas, reprodutores,
matrizes, embriões, de sêmen, produtos genéticos e
de reprodução de gado bovino e produtos
agropecuários - [informação em]; produção de
coberturas reprodutivas, reprodutores, matrizes,
embriões, de sêmen, produtos genéticos e de
reprodução
de
gado
bovino
e
produtos
agropecuários - [consultoria em]; produção de
coberturas reprodutivas, reprodutores, matrizes,
embriões, de sêmen, produtos genéticos e de
reprodução
de
gado
bovino
e
produtos
agropecuários - [assessoria em]; produção de
coberturas reprodutivas, reprodutores, matrizes,
embriões, de sêmen, produtos genéticos e de
reprodução
de
gado
bovino
e
produtos
agropecuários; vacinação de animal a domicílio [informação em]; vacinação de animal a domicílio [consultoria em]; vacinação de animal a domicílio [assessoria em]; vacinação de animal a domicílio;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME

No.905585828 26/11/2012
003
Tit.GEMFIELDS, PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853509
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GEMFIELDS
NCL(10) 14 abotoaduras; arte (objetos de -) de metal
precioso; chaveiros de bijuteria; cronométricos
(instrumentos -); estátuas de metal precioso;
estatuetas de metal precioso; imitações de pedras
preciosas; joalheria / bijuteria (artigos de -); ligas de
metal precioso; metais preciosos não trabalhados ou
semitrabalhados;
pedras
preciosas;
pedras
semipreciosas; relógios de pulso;
Prior.:85770375
02/11/2012 US
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905585836 26/11/2012
Tit.PROTEÇÃO GERAL CORRETORA DE
SEGUROS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14602330000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROTEÇÃO GERAL

003

No.905585801 26/11/2012
003
Tit.MARIA MONIQUE DE SOUZA SANTOS (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17040768000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PAREDÃO NICK SOL

No.905585798 26/11/2012
003
Tit.ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES
DE GIROLANDO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20041620000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: G EM TESTE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 criação de animais; veterinária
(assistência -) - [informação em]; veterinária
(assistência -) - [consultoria em]; veterinária
(assistência -) - [assessoria em]; veterinária
(assistência -); assessoria, consultoria e informações
sobre pesquisas no campo de confinamento de
animal - [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo de
confinamento de animal - [consultoria em];

CFE(4) 26.11.13; 26.13.25; 27.5.1,25
NCL(10) 15 bandolins; chaves de afinar; cordas para
instrumentos musicais; estojos para instrumentos
musicais; violões, guitarras; banjo; cavaquinho
[instrumento musical]; guitarra;
Procurador: LEONARDOS & LICKS ADVOGADOS

CFE(4) 1.5.1; 2.7.23; 7.1.12; 18.1.23; 27.5.1
NCL(10) 36 seguros (corretagem de -) - [informação
em]; seguros (corretagem de -) - [consultoria em];
seguros (corretagem de -) - [assessoria em]; seguros
(corretagem de -);
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA

CFE(4) 1.3.2
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -);
divertimento; entretenimento; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
produção de shows; shows (produção de -); agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento];
banda de música [serviços de entretenimento]; grupo
musical;
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
No.905585810 26/11/2012
Tit.KPBO CORPORATION (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8852804
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WILDWOOD

003

No.905585844 26/11/2012
003
Tit.PLATECH PLATAFORMAS ELEVATORIAS
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13778654000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLATECH PLATAFORMAS ESPECIAIS
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CFE(4) 27.5.1,4
NCL(10) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas;
recondicionamento
de
máquinas
desgastadas ou parcialmente destruídas; automação
industrial [instalação e manutenção de máquinas];
Procurador: JOSE DOMINGOS DE LIMA FILHO
No.905585852 26/11/2012
003
Tit.D - GOLD PRODUTOS DE PRÓTESE
DENTÁRIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12223287000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MANGRAN INTERNACIONAL
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de secagem; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de medição; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
pesagem; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos; comércio (através de qualquer meio) de
cera dentária; comércio (através de qualquer meio)
de dentifrícios; comércio (através de qualquer meio)
de emplastros; comércio (através de qualquer meio)
de material de sutura; comércio (através de qualquer
meio) de material para curativos; comércio (através
de qualquer meio) de material para obturações
dentárias; comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas; comércio (através de
qualquer meio) de preparações higiênicas para uso
medicinal; representação comercial [ompi];
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.905585860 26/11/2012
003
Tit.PAIVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10604665000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROJETO DIA NACIONAL DO SAMBA
NCL(10) 41 espetáculos ao vivo (apresentação de -)
- [assessoria em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -); produção de shows - [consultoria em];
produção de shows - [assessoria em]; produção de
shows; promotor de eventos [se artísticos/culturais] [consultoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [assessoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905585879 26/11/2012
Tit.FRUX DESIGN TECNOLOGIA EM
INFORMÁTICA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10380394000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRUX

informática]; criação de software de computação
gráfica; design de homepage; diagramação;
Procurador: MARCIO LORETI

NCL(10) 30 farinha de milho; farinhas*; milho
(farinha de -);
Procurador: RODRIGO DONATO FONSECA

No.905585887 26/11/2012
003
Tit.CASA DE VALENTINA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14125484000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DE VALENTINA
NCL(10) 42 decoração de interiores; assessoria,
consultoria e informações sobre decoração de
interiores; projeto de decoração;
Procurador: MONICA NOGUEIRA

No.905585925 26/11/2012
Tit.JOSE CARLOS DE PAULA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10172403000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUICK STILE

No.905585895 26/11/2012
Tit.ANTONIO SILVA LOPES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17211197000100
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

003

CFE(4) 2.1.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA

CFE(4) 19.19; 20.1.11
NCL(10)
41
entretenimento;
agência
de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905585909 26/11/2012
Tit.FRUX DESIGN TECNOLOGIA EM
INFORMÁTICA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10380394000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRUX

003

No.905585933 26/11/2012
003
Tit.TRB PHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E
FARMACÊUTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61455192000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EXTINDOR
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
pomadas para uso medicinal;
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905585941 26/11/2012
003
Tit.ESPETÁCULO COMUNICAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61319265000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MUSEU DA MÚSICA BRASILEIRA

003
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; marketing;
Procurador: MARCIO LORETI
No.905585917 26/11/2012
003
Tit.INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA
(BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12213443000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CORINGA FLOCUSCUZ

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 atualização de software de computador;
criação e manutenção de web sites para terceiros;
criação em artes gráficas (serviços de -); elaboração
[concepção] de software de computador; análise de
suporte e sistema [serviço de informática]; banco de
dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática]; composição gráfica [criação em arte
gráfica];
computação
gráfica
[serviços
de

CFE(4) 5.7.2; 25.1.5; 25.7.4; 27.5.1

CFE(4) 24.7.23; 27.5.1,4
NCL(10) 41 museus (provimento de instalações para
-) [apresentações e exposições];
Procurador: JOSE DOMINGOS DE LIMA FILHO
No.905585950 26/11/2012
003
Tit.MTD PRESENTES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16655729000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Mil Tipos
NCL(10) 16 álbuns; anotações (blocos para -);
anotações (blocos para -); blocos de notas
[cadernos]; caixas de papelão ou papel; calendários;
cartas, cartões, etc *; cartazes [pôsteres]; cartões de
felicitações; cartões de participação [papelaria];
cartões musicais de felicitações; envelopes
[papelaria]; etiquetas adesivas [papelaria]; etiquetas
para fichas; etiquetas, exceto de tecido; fichários
para papéis soltos; fichas [papelaria]; papelão
(artigos de -); papelaria (artigos de -); pastas
[papelaria]; pastas de arquivo; agenda; caderneta de
nota; caderno escolar; cartão; cartão com imagem e
mensagem impressa; diário; embalagens de papel
ou plástico;
Procurador: O PRÓPRIO.

1018 DIRMA – Despachos em Pedidos

No.905585968 26/11/2012
003
Tit.JULIO SÉRGIO DE ARAUJO JUNIOR E CIA
LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12351966000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DECOR POLTRONAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 20 almofadas; apoio de cabeça [móveis];
assentos [cadeiras]; bancos [móveis]; banquinhos
para os pés; poltronas; sofás; apoio para braço
[móvel]; banqueta [móvel]; cadeira ou poltrona
[mobiliário]; sofá-cama;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905585976 26/11/2012
003
Tit.EVALDO MISAEL PRADO COMUNICAÇÃO ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11164731000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CE CRAQUES DO ESPORTE

CFE(4) 1.1.1; 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 41 entretenimento; espetáculos (serviços
de -); informações sobre entretenimento [lazer];
produção de programas de rádio e televisão;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer];
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905585984 26/11/2012
003
Tit.HELDERLEI SAO JOSE DE ALMEIDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87304414553
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROBÔ EDINHO
NCL(10) 07 robôs [máquinas];
Procurador: O PRÓPRIO.
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NCL(10) 44 criação de animais; veterinária
(assistência -) - [informação em]; veterinária
(assistência -) - [consultoria em]; veterinária
(assistência -) - [assessoria em]; veterinária
(assistência -); assessoria, consultoria e informações
sobre pesquisas no campo de confinamento de
animal - [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo de
confinamento de animal - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de confinamento de animal;
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de transferência de embrião de
animal - [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo de
transferência de embrião de animal - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de transferência de embrião de
animal - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo de
transferência de embrião de animal; coleta, em
domicílio, de material para análise clínica
médica/veterinária - [informação em]; coleta, em
domicílio, de material para análise clínica
médica/veterinária; cria e engorda de gado bovino;
criação
de
gado
[serviço
agropecuário];
desenvolvimento e transferência de embrião animal [informação em]; desenvolvimento e transferência de
embrião animal - [consultoria em]; desenvolvimento
e transferência de embrião animal - [assessoria em];
desenvolvimento e transferência de embrião animal;
exame de seqüência genética - [informação em];
exame de seqüência genética - [consultoria em];
exame de seqüência genética - [assessoria em];
exame de seqüência genética; produção de
coberturas reprodutivas, reprodutores, matrizes,
embriões, de sêmen, produtos genéticos e de
reprodução
de
gado
bovino
e
produtos
agropecuários - [informação em]; produção de
coberturas reprodutivas, reprodutores, matrizes,
embriões, de sêmen, produtos genéticos e de
reprodução
de
gado
bovino
e
produtos
agropecuários - [consultoria em]; produção de
coberturas reprodutivas, reprodutores, matrizes,
embriões, de sêmen, produtos genéticos e de
reprodução
de
gado
bovino
e
produtos
agropecuários - [assessoria em]; produção de
coberturas reprodutivas, reprodutores, matrizes,
embriões, de sêmen, produtos genéticos e de
reprodução
de
gado
bovino
e
produtos
agropecuários; vacinação de animal a domicílio;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905586000 26/11/2012
Tit.CASA DE VALENTINA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14125484000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DE VALENTINA

003

No.905585992 26/11/2012
003
Tit.ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES
DE GIROLANDO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20041620000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: G PROVADO
CFE(4) 24.9.5; 27.5.1
NCL(10) 42 decoração de interiores; assessoria,
consultoria e informações sobre decoração de
interiores; projeto de decoração;
Procurador: MONICA NOGUEIRA
No.905586018 26/11/2012
003
Tit.NP3 PRODUTORA CINEMATOGRÁFICA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16642959000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Em Fá Maior
CFE(4) 27.5.1

CFE(4) 7.1.12; 7.5.2; 27.5.1,10
NCL(10) 41 agências de notícias - [informação em];
agências de notícias - [consultoria em]; agências de
notícias - [assessoria em]; agências de notícias;
apresentação de espetáculos ao vivo - [informação
em]; apresentação de espetáculos ao vivo [consultoria em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [assessoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo; cenários para palco (aluguel de -) [informação em]; cenários para palco (aluguel de -) [consultoria em]; cenários para palco (aluguel de -) [assessoria em]; cenários para palco (aluguel de -);
cenários para shows (aluguel de -) - [informação
em]; cenários para shows
(aluguel de
-) [consultoria em]; cenários para shows (aluguel de -)
- [assessoria em]; cenários para shows (aluguel de
-); cinema (estúdios de -) - [informação em]; cinema
(estúdios de -) - [consultoria em]; cinema (estúdios
de -) - [assessoria em]; cinema (estúdios de -);
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] - [informação em]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento] [consultoria em]; competições (organização de -)
[educação ou entretenimento] - [assessoria em];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento]; composição musical (serviços de -)
- [informação em]; composição musical (serviços de ) - [consultoria em]; composição musical (serviços de
-) - [assessoria em]; composição musical (serviços
de -); concursos de beleza (organização de -) [informação em]; concursos de beleza (organização
de -) - [consultoria em]; concursos de beleza
(organização de -) - [assessoria em]; concursos de
beleza (organização de -); divertimento - [informação
em]; divertimento - [consultoria em]; divertimento [assessoria em]; divertimento; edição de videoteipe [informação em]; edição de videoteipe - [consultoria
em]; edição de videoteipe - [assessoria em]; edição
de videoteipe; entretenimento - [informação em];
entretenimento - [consultoria em]; entretenimento [assessoria em]; entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -) - [informação em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [consultoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [assessoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); espetáculos (serviços de -) [informação em]; espetáculos (serviços de -) [consultoria em]; espetáculos (serviços de -) [assessoria em]; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [informação em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [consultoria em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [assessoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -); estúdios de gravação
(serviços de -) - [informação em]; estúdios de
gravação (serviços de -) - [consultoria em]; estúdios
de gravação (serviços de -) - [assessoria em];
estúdios de gravação (serviços de -); fotografia [informação em]; fotografia - [consultoria em];
fotografia - [assessoria em]; fotografia; fotográficas
(reportagens -) - [informação em]; fotográficas
(reportagens -) - [consultoria em]; fotográficas
(reportagens -) - [assessoria em]; fotográficas
(reportagens -); informações sobre entretenimento
[lazer] - [informação em]; informações sobre
entretenimento [lazer] - [consultoria em]; informações
sobre entretenimento [lazer] - [assessoria em];
informações
sobre
entretenimento
[lazer];
legendagem - [informação em]; legendagem [consultoria em]; legendagem - [assessoria em];
legendagem; notícias (agências de -) - [informação
em]; notícias (agências de -) - [consultoria em];
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notícias (agências de -) - [assessoria em]; notícias
(agências de -); organização de competições
[educação ou entretenimento] - [informação em];
organização de competições [educação ou
entretenimento] - [consultoria em]; organização de
competições [educação ou entretenimento] [assessoria em]; organização de competições
[educação ou entretenimento]; organização de
competições desportivas - [informação em];
organização de competições desportivas [consultoria em]; organização de competições
desportivas - [assessoria em]; organização de
competições desportivas; organização de concursos
de beleza - [informação em]; organização de
concursos de beleza - [consultoria em]; organização
de concursos de beleza - [assessoria em];
organização de concursos de beleza; organização
de desfiles de moda para fins de entretenimento [informação em]; organização de desfiles de moda
para fins de entretenimento - [consultoria em];
organização de desfiles de moda para fins de
entretenimento - [assessoria em]; organização de
desfiles de moda para fins de entretenimento;
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [informação em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [consultoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [assessoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; produção de programas de rádio e
televisão - [informação em]; produção de programas
de rádio e televisão - [consultoria em]; produção de
programas de rádio e televisão - [assessoria em];
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows - [informação em]; produção de
shows - [consultoria em]; produção de shows [assessoria em]; produção de shows; produção de
vídeos - [informação em]; produção de vídeos [consultoria em]; produção de vídeos - [assessoria
em]; produção de vídeos; produção musical [informação em]; produção musical - [consultoria
em]; produção musical - [assessoria em]; produção
musical; publicação de livros - [informação em];
publicação de livros - [consultoria em]; publicação de
livros - [assessoria em]; publicação de livros;
publicação de textos [exceto para publicidade] [informação em]; publicação de textos [exceto para
publicidade] - [consultoria em]; publicação de textos
[exceto para publicidade] - [assessoria em];
publicação de textos [exceto para publicidade]; rádio
(programas de entretenimento de -) - [informação
em]; rádio (programas de entretenimento de -) [consultoria em]; rádio (programas de entretenimento
de -) - [assessoria em]; rádio (programas de
entretenimento de -); rádio e televisão (produção de
programas de -) - [informação em]; rádio e televisão
(produção de programas de -) - [consultoria em];
rádio e televisão (produção de programas de -) [assessoria em]; rádio e televisão (produção de
programas de -); roteirização (serviços de -) [informação em]; roteirização (serviços de -) [consultoria em]; roteirização (serviços de -) [assessoria em]; roteirização (serviços de -); serviços
de layout, exceto para fins publicitários - [informação
em]; serviços de layout, exceto para fins publicitários
- [consultoria em]; serviços de layout, exceto para
fins publicitários - [assessoria em]; serviços de
layout, exceto para fins publicitários; shows
(produção de -) - [informação em]; shows (produção
de -) - [consultoria em]; shows (produção de -) [assessoria em]; shows (produção de -); teatrais
(produções -) - [informação em]; teatrais (produções
-) - [consultoria em]; teatrais (produções -) [assessoria em]; teatrais (produções -); teatro de
variedades [espetáculos musicais] - [informação em];
teatro de variedades [espetáculos musicais] [consultoria em]; teatro de variedades [espetáculos
musicais] - [assessoria em]; teatro de variedades
[espetáculos musicais]; vídeos (produção de -) [informação em]; vídeos (produção de -) [consultoria em]; vídeos (produção de -) - [assessoria
em]; vídeos (produção de -); videoteipe (edição de -)
- [informação em]; videoteipe (edição de -) [consultoria em]; videoteipe (edição de -) [assessoria em]; videoteipe (edição de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
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fotográficas ou não) - [informação em]; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não) - [consultoria em]; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não) - [assessoria em]; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer] - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer]; desfile de
moda somente para entretenimento - [informação
em]; desfile de moda somente para entretenimento [consultoria em]; desfile de moda somente para
entretenimento - [assessoria em]; desfile de moda
somente para entretenimento; edição de texto,
exceto de publicidade [copidesque] - [informação
em]; edição de texto, exceto de publicidade
[copidesque] - [consultoria em]; edição de texto,
exceto de publicidade [copidesque] - [assessoria
em]; edição de texto, exceto de publicidade
[copidesque]; empresário [organização e produção
de espetáculos] - [informação em]; empresário
[organização e produção de espetáculos] [consultoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [assessoria em];
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; fã clube - [informação em]; fã clube [consultoria em]; fã clube - [assessoria em]; fã clube;
jornalismo (reportagens) - [informação em];
jornalismo (reportagens) - [consultoria em];
jornalismo (reportagens) - [assessoria em];
jornalismo (reportagens); provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[informação em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[consultoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[assessoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; repórter
(serviço de -) [agência de notícia] - [informação em];
repórter (serviço de -) [agência de notícia] [consultoria em]; repórter (serviço de -) [agência de
notícia] - [assessoria em]; repórter (serviço de -)
[agência de notícia];
Procurador: PAULA STRASSBURGER KUWER
No.905586026 26/11/2012
Tit.CALHAS SERI LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61297057000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CALHAS SERI

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [informação em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; informações de negócios; leilões [informação em]; leilões - [consultoria em]; leilões [assessoria em]; leilões; levantamentos de
informações de negócios; negócios (levantamentos
de informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -); organização
de exposições para fins comerciais ou publicitários [informação em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários [informação em]; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; assessoria, consultoria e
informação sobre leilões - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre leilões [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre leilões - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre leilões;
assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; comércio
(através de qualquer meio) de animais vivos;
levantamento mercadológico - [informação em];
levantamento mercadológico; rastreabilidade de
bovinos (controle de localização/registro de cada
animal);
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905586042 26/11/2012
003
Tit.COREPOXI PINTURA ELETROSTATICA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13838454000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COREPOXI

003

CFE(4) 26.1.16; 27.5.1
NCL(10) 06 calhas de metal para construção;
chaminés (capuzes de metal para -); chaminés
(coberturas de metal para -); chaminés (hastes de
metal para -); chaminés de metal; telhados
(algerozes de metal para -) [calhas];
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.905586034 26/11/2012
003
Tit.ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES
DE GIROLANDO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20041620000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: G GIROLANDO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 pintura ou reparo de letreiros; pintura, de
interior e de exterior; tratamento antiferrugem;
aplicação de tinta e impermeabilizante; serviços de
pinturas viárias;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905586050 26/11/2012
003
Tit.PAULO RICARDO BARBOSA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05229795999
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PAULO RICARDO & FERNANDO
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
produção de shows; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; grupo musical;
Procurador: JOSE DOMINGOS DE LIMA FILHO
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No.905586069 26/11/2012
003
Tit.IMOPLAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05655747000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTRUTORA IMOPLAN

RPI 2207 de 24/04/2013

detritos; transporte por carro; assessoria, consultoria
e informação em transportes; assessoria, consultoria
e informações sobre transportes; empacotamento de
mercadorias para fins de transporte; logística
referente ao transporte de carga; serviços de
transporte de mercadorias e mudanças terrestres
estaduais e interestaduais;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905586107 26/11/2012
003
Tit.CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05262743000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VÍVEA

No.905586220 26/11/2012
003
Tit.MARCELIO COUTINHO LOIOLA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50738658391
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MC GESSO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos;
Procurador: ANA MAURA VIEIRA DA COSTA

CFE(4) 25.12.25; 27.5.1
NCL(10) 37 construção *; construção civil
(supervisão de trabalhos de -); assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção de estrutura predial [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial;
Procurador: PIETRA LEVATO DO NASCIMENTO
No.905586077 26/11/2012
003
Tit.RODOPONTE TRANSPORTES LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72540222000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACEETRUCK

CFE(4) 26.4.2; 26.11.12; 27.5.1
NCL(10) 09 computadores; computadores portáteis
[laptop]; pager; periféricos de computador;
programas de computador [para download];
programas de computador gravados; programas
operacionais
para
computador
[gravados];
radiotelefonia (aparelhos para -); receptores de
telefone; telefone (aparelhos de -); telefones
portáteis;
telefônicos
(transmissores
-);
transmissores [telecomunicação]; aparelho de
comunicação;
aparelho
de
telecomunicação;
aparelho, placa e acessórios de telecomunicação;
caixa [estojo] para telefone celular; cartão de crédito
telefônico codificado magneticamente ou contendo
chip; central telefônica; molduras plásticas (frente
removível) para celulares e calculadoras; notebook
[microcomputador portátil, menor que o laptop];
toques para telefone celular [downloadable];
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

CFE(4) 26.7.1; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
avaliações de negócios; consultoria em organização
de negócios; informações (levantamento de -) de
negócios; informações de negócios; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; administração comercial; administração
comercial de shopping center; aluguel de stands;
Procurador: AUGUSTO CESAR FORTUNA

No.905586239 26/11/2012
003
Tit.RODOPONTE TRANSPORTES LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72540222000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACEETRUCK

No.905586115 26/11/2012
003
Tit.ODONTO INTEGRAL S/S LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09102678000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ODONTO INTEGRAL

CFE(4) 18.1.8; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros; criação em artes gráficas (serviços de -);
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; hospedagem de web sites; sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na internet];
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905586093 26/11/2012
003
Tit.ALMADA TRUCK TRASPORTES E LOGÍSTICA
LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10506656000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALMADALOG TRANSPORTES E
LOGISTICA

CFE(4) 2.9.10; 25.1.5; 27.5.1
NCL(10) 44 odontologia; assessoria, consultoria e
informação odontológica; assessoria, consultoria e
informações sobre medicina, assistência médica e
odontológica; odontologia [cirurgião-dentista];
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.905586212 26/11/2012
Tit.NII HOLDINGS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7895178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: wifi

CFE(4) 24.1.25; 27.5.1
NCL(10) 39 corretagem de transporte; frete
[transporte de mercadorias]; informações sobre
transportes; reservas para transporte; serviços de
logística em matéria de transporte; transporte;
transporte de móveis; transporte e armazenagem de

CFE(4) 18.1.8; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
promoção de vendas [para terceiros]; publicidade online em rede de computadores; publicidade por
catálogos de vendas; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA

003
No.905586247 26/11/2012
003
Tit.DI FLORES IND COM DE CHOCOLATES LTDA
ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16602386000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHOCOFLORES
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decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; grupo musical; promotor de eventos
[se artísticos/culturais]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; serviços de premiação; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento; venda de ingressos para shows e
espetáculos;
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL

CFE(4) 5.3.13; 5.5.20; 26.1.3; 27.5.1
NCL(10) 30 amêndoas (bolinhos ou biscoitos de -);
bebidas à base de cacau; bebidas à base de café;
bebidas à base de chá; bebidas à base de
chocolate; biscoitos; biscoitos amanteigados;
bolachas; bolos; bombons; cacau; cacau (bebidas à
base de -); cacau (bebidas de -) com leite; cacau
(produtos de -); café; café (bebidas à base de -);
café (bebidas de -) com leite; caramelos [doces];
chocolate; chocolate (bebidas à base de -);
chocolate (bebidas de -) com leite; comestíveis
(gelados -); confeitos; confeitos *; confeitos para
decoração de árvores de natal; creme [culinária];
doces [confeitos]; doces*; sorvete; sorvetes (agentes
para engrossar -); sorvetes (pós para preparar -);
tortas; waffles; amendoim doce; bala comestível;
brigadeiro, cajuzinho e quindim; cacau [doce de-];
cacau em pó; chocolate em pó
[para uso na
culinária, exceto para fabricação de bebidas];
Procurador: MUMIR BAKKAR
No.905586255 26/11/2012
Tit.GM8 FRANCHISING EIRELI (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15456241000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANCA DE BANANA

CFE(4) 27.7.1,25
NCL(10) 18 bolsas; bolsas de couro para
embalagem; bolsas de malhas; bolsas de mão;
bolsas de viagem; bolsas para equipamentos
esportivos*; carteiras de bolso; sacolas de compras;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER

CFE(4) 5.5.20; 27.5.1
NCL(10) 30 bombons; caramelos [doces]; chocolate;
confeitos; doces*; gomas de mascar; pastilhas
[confeitos]; bala comestível;
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA

CFE(4) 26.7.1; 27.5.1
NCL(10) 36 administração de imóveis; aluguel de
apartamentos; aluguel de escritórios [imóveis];
arrendamento de imóveis; avaliação imobiliária;
corretores imobiliários; comércio de imóveis; imóveis
[compra e venda de -]; incorporação de imóvel;
loteamento imobiliário;
Procurador: AUGUSTO CESAR FORTUNA

No.905586263 26/11/2012
Tit.BETINA MODAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17172693000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BETINA

003

003

No.905586271 26/11/2012
003
Tit.CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05262743000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VÍVEA

003

CFE(4) 5.7.18; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de porcelana; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de cofres; comércio (através de
qualquer meio) de fitas e laços; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas
para embalagem; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão;
Procurador: JOSE DOMINGOS DE LIMA FILHO

No.905586298 26/11/2012
Tit.BALAS BOAVISTENSE LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89421770000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BEM ME QUER

No.905586301 26/11/2012
003
Tit.IND. E COM. DE CONFECÇÕES FREESPACE
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04087195000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FREE SPACE

No.905586280 26/11/2012
003
Tit.MOVAMUS - MOVIMENTO DE VALORIZAÇÃO
DA MULHER (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07663481000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FESTIVAL DA BANANA DE ITAPAJÉ
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 bermudas; calças; camisas; camisetas;
macacões; malhas [vestuário]; saias; saias-calças;
vestuário *;
Procurador: PAULO CICERO DA SILVA SANTOS
No.905586310 26/11/2012
Tit.R+M VOGT REPRESENTAÇÕES E
CONSULTORIA LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68155365000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: R+M VOGT

CFE(4) 5.7.18; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
divertimento; entretenimento; informações sobre
entretenimento [lazer]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios;
planejamento de festas; produção de shows;
produção musical; animação de festa; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer];
banda de música [serviços de entretenimento];

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial - [informação em]; assessoria em gestão
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comercial ou industrial - [consultoria em]; assessoria
em gestão comercial ou industrial; assessoria em
gestão de negócios - [informação em]; assessoria
em gestão de negócios - [consultoria em]; assessoria
em gestão de negócios; consultoria em organização
de negócios - [informação em]; consultoria em
organização de negócios - [assessoria em];
consultoria em organização de negócios; consultoria
profissional em negócios - [informação em];
consultoria profissional em negócios - [assessoria
em]; consultoria profissional em negócios; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas; representação comercial [ompi] [informação em]; representação comercial [ompi] [consultoria em]; representação comercial [ompi] [assessoria em]; representação comercial [ompi];
Procurador: SÉRGIO ZANELLA COPPI
No.905586328 26/11/2012
003
Tit.CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05262743000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VÍVEA

cobertas com açúcar; frutas congeladas; frutas
cristalizadas; frutas em conserva; frutas enlatadas;
frutas, legumes e verduras em conserva; gelatina;
geléias de frutas cítricas; geléias para uso alimentar;
legumes (saladas de -); legumes enlatados;
mousses de peixe; mousses de vegetais; nozes
preparadas; óleos comestíveis; ovos *; pedaços de
fruta; peixe em conserva; pepinos em conserva;
picles; polpas de frutas; preparações para sopas
[frutas, legumes e verduras]; presunto; saladas de
frutas; saladas de legumes; salmão; sementes
processadas; sopa (preparações para fazer -);
sopas; sopas (preparações para -) [frutas, legumes e
verduras]; ave em conserva; banana; caldo de ave
para cozinha; caldo de carne para cozinha; caldo de
fruto do mar para cozinha; caldo de legume para
cozinha; caldo de peixe para cozinha; cenoura em
conserva; coco ralado; costela; costelinha; feijão em
conserva [ou ensacado]; hambúrguer de carne;
hambúrguer de peixe; legume em conserva; lingüiça;
marmelada; paio; palmito (em conserva); patê de
carne; pele de porco frita [torresmo]; polpa de
tomate; preparados, complementos e suplementos
alimentares à base de proteína; salame; vegetal em
conserva;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905586344 26/11/2012
Tit.CASA DE VALENTINA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14125484000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DE VALENTINA

CFE(4) 26.7.1; 27.5.1
NCL(10) 37 construção *; informação sobre
construção; informação sobre reparos; supervisão de
trabalhos de construção civil; assessoria consultoria
e informação em construções; assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura
predial;
construção e reparação de obra civil; construtor
(serviços de -);
Procurador: AUGUSTO CESAR FORTUNA
No.905586336 26/11/2012
Tit.BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01339721000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PHILOMENA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 29 açúcar (frutas cobertas com -); algas
(extratos de -) para uso alimentar; alho em conserva;
alimentos à base de peixe; alimentos à base de
vegetais fermentados [kimichi]; amêndoas moídas;
amendoim (manteiga de -); anchovas; aves não
vivas; azeite de oliva para uso alimentar; azeitonas
em conserva; bacon; batata em flocos; batatas fritas;
batatas fritas; caldo (preparações para fazer -);
camarões [não vivos]; carne; carne (molhos de -);
cebolas em conserva; coco seco; compotas; feijões
em conserva; fruta (pedaços de -); frutas (geléias de
-); frutas (polpa de -); frutas (saladas de -); frutas

assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução]; cursos livres [ensino]; edição de texto,
exceto
de
publicidade
[copidesque];
guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade
de
download];
jornalismo
(reportagens);
provimento
de
web
site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; redação de
textos, exceto para publicidade [ompi];
Procurador: CAIO MARIANO ALVES DE MORAES
No.905586360 26/11/2012
Tit.DIOGENES DE OLIVEIRA SILVA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77153642072
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: axsound

003

003

CFE(4) 26.4.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10)
42
consultoria
em
design
e
desenvolvimento de hardware de computador;
pesquisa e desenvolvimento [para terceiros];
assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação; assessoria, consultoria e informação
sobre desenvolvimento de produtos;
Procurador: LEÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905586379 26/11/2012
003
Tit.FAST SHOP COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43708379000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOLDEN FRIDAY

CFE(4) 24.9.5; 27.5.1
NCL(10) 35 aluguel de espaço publicitário; aluguel
de tempo de publicidade em meios de comunicação;
publicidade on-line em rede de computadores;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
louça de faiança; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes;
comércio (através de qualquer meio) de móveis;
publicidade por qualquer meio;
Procurador: MONICA NOGUEIRA
No.905586352 26/11/2012
003
Tit.AULIS EDITORAÇAO, COMUNICAÇAO E
PRODUÇAO AUDIOVISUAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15822242000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Nammu
NCL(10) 41 edição de videoteipe; ensino (serviços
de -); exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos; filmagem em vídeo;
informações sobre educação [instrução]; livros
(publicação de -); notícias (agências de -); produção
de filmes, exceto para fins de publicidade; produção
de programas de rádio e televisão; produção de
vídeos; publicação de livros; publicação de textos
[exceto para publicidade]; publicação on-line de
livros e jornais eletrônicos; publicações eletrônicas
on-line (provimento de-) [não downloadable];
redação de textos, exceto publicitários; televisão e
rádio (produção de programas de -); textos
(publicação de -) [exceto para publicidade];

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1
NCL(10) 07 abridores de latas, elétricos; alimentos
(processadores de -) [elétricos]; aparar (máquinas
para -); aspirador de pó (mangueiras para -);
aspirador de pó (sacos para -); aspiradores de pó;
batedores
elétricos,
para
uso
doméstico;
enceradeiras elétricas para assoalhos; encerar
(máquinas elétricas para -); engraxar (máquinas
elétricas para -); facas elétricas; ferramentas
mecânicas; furadeiras elétricas, manuais; lavar
pratos (máquinas para -); limpeza a vapor (aparelhos
para -); liquidificadores elétricos para uso doméstico;
manuais
(ferramentas
-),
exceto
operadas
mecanicamente; manuseio automático (máquinas de
-); massas alimentares (máquinas para fazer -); pão
(máquinas para cortar -); tigelas batedeiras;
aspirador de pó elétrico, portátil ou não; batedeira
elétrica [aparelho]; lavadora de roupa e de louça;
máquina de overloque de uso doméstico;
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905586387 26/11/2012
003
Tit.C.A.S. CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12407895000162
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: next2U

CFE(4) 26.5.1; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [assessoria
em];
Procurador: CARLOS GRUENBAUM LEMOS
No.905586395 26/11/2012
003
Tit.CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05262743000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VÍVEA

CFE(4) 26.7.1; 27.5.1
NCL(10) 42 arquitetura; consultoria em arquitetura;
decoração de interiores; desenho de plantas para
construção;
desenho
industrial;
engenharia;
planejamento urbano; projetos técnicos (estudos
para -); assessoria, consultoria e informações sobre
arquitetura; assessoria, consultoria e informações
sobre decoração de interiores; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia; cálculo
e dimensionamento na área de engenharia; criação
e projeto de planta para construção; engenharia civil
[projeto de -]; projeto de arquitetura; projeto de
decoração; projeto de engenharia de qualquer
natureza;
Procurador: AUGUSTO CESAR FORTUNA
No.905586409 26/11/2012
Tit.NII HOLDINGS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7895178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: wifi

003

CFE(4) 26.4.2; 26.11.12; 27.5.1
NCL(10) 38 aluguel de aparelhos de telefones;
aluguel de aparelhos de transmissão de mensagens;
aluguel de equipamentos de telecomunicação;

aluguel de modems; celular (comunicação por
telefone -); computador (comunicação por terminais
de -); computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-); comunicação por terminais
de computador; comunicações por telefone; correio
eletrônico;
fornecimento
de
conexões
de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores; informações sobre telecomunicação;
mensagem (transmissão de -); satélite (transmissão
por -); serviços de correio de voz; telechamadas
(serviços de -) [rádio, telefone ou outros meios de
comunicação
eletrônica];
telecomunicações
(informações sobre -); telecomunicações (serviços
de roteamento e junção de -); teleconferência
(serviços de -); telefone (comunicações por -);
telefonia (serviços de -); transmissão de mensagens
e de imagens por meio de computador; aluguel de
caixas postais eletrônicas para e-mail; assessoria
consultoria e informação em telecomunicação;
correio, transmissão de mensagem; habilitação de
celular [serviço de telecomunicação]; provedor de
acesso
[telecomunicação];
rádio-chamada;
radiocomunicação;
radiodeterminação
[determinação, mediante o emprego de ondas
radioelétricas, da posição de um móvel ou da
direção ou distância em que este se encontra em
relação a um ou dois pontos conhecidos]; radiofonia;
radiolocalização; radionavegação; serviços de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento
[telecomunicação];
transmissão
[emissão] de sinal de telecomunicação por satélite;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

e táticas militares] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação na área militar [estratégias
e táticas militares]; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos jurídicos - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
assuntos jurídicos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre assuntos jurídicos [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre assuntos jurídicos; assessoria,
consultoria e informação sobre negociações
trabalhistas [serviços jurídicos] - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
negociações trabalhistas [serviços jurídicos] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre negociações trabalhistas [serviços
jurídicos] - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre negociações trabalhistas [serviços
jurídicos]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, assistência jurídica aos associados [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, assistência jurídica aos associados;
transferência tecnológica [serviços jurídicos] [informação em]; transferência tecnológica [serviços
jurídicos] - [consultoria em]; transferência tecnológica
[serviços jurídicos] - [assessoria em]; transferência
tecnológica [serviços jurídicos];
Procurador: GLAYS MARCEL COSTA

No.905586417 26/11/2012
003
Tit.W E A CONSULTORIA LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05925825000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JANUÁRIO ADVOCACIA MILITAR

No.905586425 26/11/2012
003
Tit.A. L. TEIXEIRA DE PAULA INFORMÁTICA - ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10535014000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AWIX

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 nomes de domínio (registro de - )
[serviços jurídicos] - [informação em]; nomes de
domínio (registro de - ) [serviços jurídicos] [consultoria em]; nomes de domínio (registro de - )
[serviços jurídicos] - [assessoria em]; nomes de
domínio (registro de - ) [serviços jurídicos]; registro
de nomes de domínio [serviços jurídicos] [informação em]; registro de nomes de domínio
[serviços jurídicos] - [consultoria em]; registro de
nomes de domínio [serviços jurídicos] - [assessoria
em]; registro de nomes de domínio [serviços
jurídicos];
resolução
de
disputas
[serviços
extrajudiciais de-) - [informação em]; resolução de
disputas [serviços extrajudiciais de-) - [consultoria
em]; resolução de disputas [serviços extrajudiciais
de-) - [assessoria em]; resolução de disputas
[serviços extrajudiciais de-); serviços jurídicos [informação em]; serviços jurídicos - [consultoria em];
serviços jurídicos - [assessoria em]; serviços
jurídicos; arbitragem, mediação e resolução
alternativa de disputa [serviços jurídicos] [informação em]; arbitragem, mediação e resolução
alternativa de disputa [serviços jurídicos] [consultoria em]; arbitragem, mediação e resolução
alternativa de disputa [serviços jurídicos] [assessoria em]; arbitragem, mediação e resolução
alternativa de disputa [serviços jurídicos]; assessoria,
consultoria e informação na área militar [estratégias
e táticas militares] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação na área militar [estratégias
e táticas militares] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação na área militar [estratégias

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 35 fotocópias (serviços de-); comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de materiais impressos; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de veículos; fotocópia [reprodução de documentos];
representação comercial [ompi]; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: DAVID NILTON PEREIRA DE LUCENA
No.905586433 26/11/2012
003
Tit.JORGE EDUARDO DE ALMEIDA SOUZA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05913895000179
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: Print Note .com.br
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CFE(4) 26.13.25; 27.3.2; 27.3.15; 29.1.13
NCL(10) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas e equipamentos de escritório; recarga de
cartuchos de toner; instalação, manutenção e
conserto de computador [hardware]; recarga para
cartucho de impressora (serviço de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905586441 26/11/2012
Tit.LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05044984000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NUTRINOVE VIVID

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 05 antioxidantes (pílulas); nutricionais
(complementos -); preparações farmacêuticas;
suplementos alimentares minerais; complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA
No.905586450 26/11/2012
Tit.EDSON LUIZ CHIMENTÃO (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81833938968
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARED

003

(aluguel de -) - [consultoria em]; equipamento de
construção (aluguel de -) - [assessoria em];
equipamento de construção (aluguel de -); pintura,
de interior e de exterior - [informação em]; pintura, de
interior e de exterior - [consultoria em]; pintura, de
interior e de exterior - [assessoria em]; pintura, de
interior e de exterior; assessoria consultoria e
informação em construções - [informação em];
assessoria consultoria e informação em construções
- [consultoria em]; assessoria consultoria e
informação em construções - [assessoria em];
assessoria consultoria e informação em construções;
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos para construção - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos para construção - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos para construção - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos
para
construção;
assessoria,
consultoria e informação em pintura de prédios [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em pintura de prédios - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em pintura de
prédios - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em pintura de prédios; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos; assessoria, consultoria e informação
em supervisão de construção - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em supervisão de construção;
assessoria, consultoria e informações sobre
montagem/construção de estrutura predial [informação em]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção de estrutura predial [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; colocação de piso e pedra [informação em]; colocação de piso e pedra [consultoria em]; colocação de piso e pedra [assessoria em]; colocação de piso e pedra;
construção e reparação de obra civil - [informação
em]; construção e reparação de obra civil [consultoria em]; construção e reparação de obra
civil - [assessoria em]; construção e reparação de
obra civil;
Procurador: FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA

No.905586476 26/11/2012
003
Tit.PROMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51760080000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SILVERFLEX
NCL(10) 09 luvas para proteção contra acidentes;
proteção de uso pessoal (dispositivos para -) contra
acidentes; roupas para proteção contra acidentes,
irradiação e fogo; roupas para proteção contra fogo;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905586484 26/11/2012
003
Tit.FAST SHOP COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43708379000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOLDEN FRIDAY

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1
NCL(10) 08 aparelhos manuais para ondular
cabelos; arranca-pregos; barbear (estojos de -);
barbear (estojos para aparelhos de -); brocas;
cabelos (aparelhos manuais para-); canivetes;
chaves de fenda; colheres *; cortadores *; cortadores
de pizza [não-elétricos]; curvar cílios (aparelhos para
-); facas *; fatiadores de ovos [não-elétricos];
fatiadores de queijo [não-elétricos]; ferramentas
manuais; ferros de passar; furadores; inseticidas
(pulverizadores para -) [ferramentas manuais];
jardinagem
(ferramentas
de
-)
[operadas
manualmente]; manicure (estojos de -); máquinas
para corte do cabelo para uso pessoal [elétricas e
não elétricas]; pizza (cortadores de-) [não-elétricos];
prataria [facas, garfos e colheres]; talheres [facas,
garfos e colheres]; tesouras; aparelho para curvar
cílio; cabo para ferramenta; cutelaria; faqueiro;
fatiador não elétrico de legumes; furadeira manual;
talheres descartáveis;
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905586492 26/11/2012
003
Tit.DIZAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07889672000149
Apres.: Mista ; Nat.: Certific.
Marca: Dizap

No.905586468 26/11/2012
003
Tit.CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05262743000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VÍVEA

CFE(4) 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 37 assentamento de tijolos - [assessoria
em]; assentamento de tijolos; construção * [informação em]; construção * - [consultoria em];
construção * - [assessoria em]; construção *;
construção civil (supervisão de trabalhos de -) [informação em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -) - [consultoria em]; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [assessoria em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -);
construção de fábricas - [informação em]; construção
de fábricas - [consultoria em]; construção de fábricas
- [assessoria em]; construção de fábricas; consultoria
na área de construção civil - [consultoria em];
equipamento de construção (aluguel de -) [informação em]; equipamento de construção

CFE(4) 18.1.21
NCL(10) 42 pneus, cameras, protetores, rodas,
serviços e acessórios.
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 26.7.1; 27.5.1
NCL(10) 44 assessoria, consultoria e informações
sobre paisagismo; jardinagem [paisagismo]; projeto
paisagístico;
Procurador: AUGUSTO CESAR FORTUNA

No.905586506 26/11/2012
003
Tit.HOLANDA & CORILACO LTDA EPP (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05953831000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: N NOROESTE
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CFE(4) 24.15.21; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905586514 26/11/2012
Tit.LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05044984000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NUTRINOVE FIOS

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 05 antioxidantes (pílulas); nutricionais
(complementos -); preparações farmacêuticas;
suplementos alimentares minerais; complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA
No.905586522 26/11/2012
003
Tit.STR - CONSULTORIA E NEGÓCIOS EIRELI
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16517411000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GLOBALFUT
NCL(10)
35
administração
comercial
do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [informação em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [consultoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [assessoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
administração de negócios na área esportiva [informação em]; administração de negócios na área
esportiva - [consultoria em]; administração de
negócios na área esportiva - [assessoria em];
administração de negócios na área esportiva;
agenciamento de artistas - [informação em];
agenciamento de artistas - [consultoria em];
agenciamento de artistas - [assessoria em];
agenciamento de artistas; avaliações de negócios [informação em]; avaliações de negócios [consultoria em]; avaliações de negócios [assessoria em]; avaliações de negócios; captação
de patrocínio - [informação em]; captação de
patrocínio - [consultoria em]; captação de patrocínio [assessoria em]; captação de patrocínio; consultoria
em gestão de pessoal - [informação em]; consultoria
em gestão de pessoal - [consultoria em]; consultoria
em gestão de pessoal - [assessoria em]; consultoria
em gestão de pessoal; consultoria em organização
de negócios - [informação em]; consultoria em
organização de negócios - [consultoria em];

consultoria em organização de negócios [assessoria em]; consultoria em organização de
negócios; consultoria profissional em negócios [informação em]; consultoria profissional em
negócios - [consultoria em]; consultoria profissional
em negócios - [assessoria em]; consultoria
profissional em negócios; exposições (organização
de -) para fins comerciais ou publicitários [informação em]; exposições (organização de -) para
fins comerciais ou publicitários - [consultoria em];
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [informação em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários - [consultoria em]; feiras (organização
de -) para fins comerciais
ou publicitários [assessoria em]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; gestão (consultoria em -)
de negócios - [informação em]; gestão (consultoria
em -) de negócios - [consultoria em]; gestão
(consultoria em -) de negócios - [assessoria em];
gestão (consultoria em -) de negócios; informações
(levantamento de -) de negócios - [informação em];
informações (levantamento de -) de negócios [consultoria em]; informações (levantamento de -) de
negócios
[assessoria
em];
informações
(levantamento de -) de negócios; informações de
negócios - [informação em]; informações de
negócios - [consultoria em]; informações de negócios
- [assessoria em]; informações de negócios;
negócios (assessoria em gestão de -) - [informação
em]; negócios (assessoria em gestão de -) [consultoria em]; negócios (assessoria em gestão de
-) - [assessoria em]; negócios (assessoria em gestão
de -); negócios (avaliações de -) - [informação em];
negócios (avaliações de -) - [consultoria em];
negócios (avaliações de -) - [assessoria em];
negócios (avaliações de -); negócios (consultoria em
gestão de -) - [informação em]; negócios (consultoria
em gestão de -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria em gestão de -) - [assessoria em];
negócios (consultoria em gestão de -); negócios
(consultoria em gestão e organização de -) [informação em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria em gestão e organização de -) [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -); negócios (consultoria profissional
em -) - [informação em]; negócios (consultoria
profissional em -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria profissional em -) - [assessoria em];
negócios (consultoria profissional em -); organização
de exposições para fins comerciais ou publicitários [informação em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [consultoria em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [consultoria
em]; organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; pessoal
(recrutamento de -) - [informação em]; pessoal
(recrutamento de -) - [consultoria em]; pessoal
(recrutamento de -) - [assessoria em]; pessoal
(recrutamento de -); administração comercial [informação em]; administração comercial [consultoria em]; administração comercial [assessoria
em];
administração
comercial;
administração comercial do licenciamento de
produtos e serviços de terceiros [ompi] - [informação
em]; administração comercial do licenciamento de
produtos e serviços de terceiros [ompi] - [consultoria
em]; administração comercial do licenciamento de
produtos e serviços de terceiros [ompi] - [assessoria
em]; administração comercial do licenciamento de
produtos
e
serviços
de
terceiros
[ompi];
administração de cartão de desconto - [informação
em]; administração de cartão de desconto [consultoria em]; administração de cartão de
desconto - [assessoria em]; administração de cartão
de desconto; administração de empresa -

[informação em]; administração de empresa [consultoria em]; administração de empresa [assessoria em]; administração de empresa;
administração de holding [tipo de empresa] [informação em]; administração de holding [tipo de
empresa] - [consultoria em]; administração de
holding [tipo de empresa] - [assessoria em];
administração de holding [tipo de empresa];
administração de programa de incentivo [informação em]; administração de programa de
incentivo - [consultoria em]; administração de
programa de incentivo - [assessoria em];
administração
de
programa
de
incentivo;
agenciamento de mão-de-obra - [informação em];
agenciamento de mão-de-obra - [consultoria em];
agenciamento de mão-de-obra - [assessoria em];
agenciamento de mão-de-obra; agenciamento de
mercadoria [intermediação] - [informação em];
agenciamento de mercadoria [intermediação] [consultoria em]; agenciamento de mercadoria
[intermediação] - [assessoria em]; agenciamento de
mercadoria [intermediação]; assessoria, consultoria
e informação em franquia, exceto licenciamento da
propriedade intelectual [gestão comercial] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em franquia, exceto licenciamento da
propriedade intelectual [gestão comercial] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em franquia, exceto licenciamento da
propriedade intelectual [gestão comercial] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em franquia, exceto licenciamento da
propriedade
intelectual
[gestão
comercial];
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios e comercialização de produtos sob contrato
de franquia - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em gestão
de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais; assessoria,
consultoria e informação em investigações,
avaliações e pesquisas em negócios - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio; assessoria, consultoria e
informação sobre organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados - [informação em]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados [consultoria em]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados - [assessoria em]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados;
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cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [informação em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos) - [consultoria em];
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [assessoria em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos); comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; gestão
pública/privada
[informação
em];
gestão
pública/privada
[consultoria
em];
gestão
pública/privada
[assessoria
em];
gestão
pública/privada; obra artística, agenciamento, gestão
e intermediação - [consultoria em]; obra artística,
agenciamento, gestão e intermediação - [assessoria
em]; obra artística, agenciamento, gestão e
intermediação; organização e administração de
empresa - [informação em]; organização e
administração de empresa - [consultoria em];
organização e administração de empresa [assessoria em]; organização e administração de
empresa; serviços de colocação e recolocação no
mercado de trabalho, prestados a título de
assistência social - [informação em]; serviços de
colocação e recolocação no mercado de trabalho,
prestados a título de assistência social - [consultoria
em]; serviços de colocação e recolocação no
mercado de trabalho, prestados a título de
assistência social - [assessoria em]; serviços de
colocação e recolocação no mercado de trabalho,
prestados a título de assistência social;
Procurador: ANDRÉ LUIZ VARELLA ANDREOLI
No.905586530 26/11/2012
Tit.LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05044984000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NUTRINOVE PONTAS

assessoria, consultoria e informação sobre doenças
mentais - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre doenças mentais; cirurgias
médicas [serviços médicos] - [assessoria em];
cirurgias médicas [serviços médicos]; psiquiatria [assessoria em]; psiquiatria;
Procurador: SOLIMAR JERONIMO BERTOLETTO
No.905586565 26/11/2012
Tit.LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05044984000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NUTRINOVE REVIT

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 05 antioxidantes (pílulas); nutricionais
(complementos -); preparações farmacêuticas;
suplementos alimentares minerais; complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA
No.905586549 26/11/2012
Tit.SEBASTIAO SOUZA RAMOS (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29729602204
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEVITH Contabilidade

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 05 antioxidantes (pílulas); nutricionais
(complementos -); preparações farmacêuticas;
suplementos alimentares minerais; complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA

CFE(4) 5.3.13-14
NCL(10) 35 contabilidade - [informação em];
contabilidade - [consultoria em]; contabilidade [assessoria em]; contabilidade;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905586573 26/11/2012
003
Tit.FAST SHOP COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43708379000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOLDEN FRIDAY

No.905586557 26/11/2012
003
Tit.WHBOT SAUDE PLENA E MEDICINA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09214711000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PSIQUIATRIA PAULISTA

003
CFE(4) 26.11.13; 27.5.1-2
NCL(10) 44 centro médico - [assessoria em]; centro
médico; médica (serviços de clínica-) - [assessoria
em]; médica (serviços de clínica-); serviços de clínica
médica - [assessoria em]; serviços de clínica médica;
assessoria, consultoria e informação em assistência
médica, prestada por médicos e outros especialistas
da área médica - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em assistência médica,
prestada por médicos e outros especialistas da área
médica; assessoria, consultoria e informação médica
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação médica; assessoria, consultoria e
informação na área médica - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação na área
médica; assessoria, consultoria e informação sobre
cuidados médicos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre cuidados médicos;

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1
NCL(10) 09 agendas eletrônicas; alarmes *; altofalantes; amplificadores; aparelhos para medição;
aparelhos para transmissão de som; armações de
óculos; balanças; câmeras [fotografia]; câmeras
cinematográficas; câmeras de vídeo; campainhas
elétricas; carregadores para baterias elétricas;
cartões com circuito integrado [cartões inteligentes];
computador (memórias para -); computador
(periféricos de -); computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computadores; computadores (impressoras para -);
computadores portáteis [laptop]; controle remoto
(aparelho para -); discos compactos [áudio e vídeo];
fac-símile (aparelhos de -) [fax]; fechaduras elétricas;
interruptores elétricos; jogos de computador
(programas de -); juke boxes [informática]; juke
boxes [música]; leitores de código de barras; mouse
[informática]; mouse pads [informática]; notebook
[computadores]; óculos; portáteis (telefones -);
programas de computador gravados; programas de
jogos de computador; protetores de tomada; rádios;
telefônicos (fios -); televisão (aparelhos de -);
veículos (dispositivos de navegação para -)
[computador de bordo]; walkie-talkies; alarme de
segurança; aparelho de cd para veículo; aparelho de
comunicação; aparelho de gravação de vídeo;
aparelho de telecomunicação; aparelho ótico para
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criação de imagem; aparelho para cd; aparelho para
jogo adaptado para uso em televisão; capas
[estojos] de cd e dvd; cd-rom [disco]; cd-rom [drive];
notebook [microcomputador portátil, menor que o
laptop]; teclado para computador;
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905586581 26/11/2012
Tit.LOPES & REIS PINTO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04750788000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANGLO SANTISTA

qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de tabaco; comércio
(através de qualquer meio) de tapeçarias murais;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; comércio
(através de qualquer meio) de velas;
Procurador: CATIANE ZINI BORELA

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Uó Brechó

003
No.905586603 26/11/2012
Tit.RENATO LUIZ ARAÚJO LEITÃO (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05118039401
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRATLETAS

003

CFE(4) 5.5.1; 14.1.5; 14.1.15; 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO

CFE(4) 26.1.1; 26.3.23; 27.5.1
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
educação
(informações sobre -) [instrução]; educação (serviços
de -); educação física; educação religiosa; ensino
(serviços de -); informações sobre educação
[instrução]; informações sobre recreação; recreação
(informações sobre -); assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução] - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução]; assessoria,
consultoria e informação ensino;
Procurador: CAMILO AUGUSTO NETO
No.905586590 26/11/2012
003
Tit.VILLENA PRESENTES E DECORACOES LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04278168000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VILLENA PRESENTES E DECORAÇÕES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de software de computador;
atualização de software de computador; elaboração
[concepção]
de
software
de
computador;
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; instalação de software de computador;
manutenção de software de computador; assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros; assistência técnica em
software; atualização de informação em banco de
dados de computador [serviço de informática];
criação de software de computação gráfica;
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros); fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores [se for uma
ferramenta de busca]; serviços de engenharia e
planejamento no campo de redes de informação e
comunicações;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905586611 26/11/2012
Tit.MAKRO ENGENHARIA LTDA. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05325014000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M MAKRO

CFE(4) 13.1.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cutelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de porcelana; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de espelhos; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos;
comércio (através de qualquer meio) de móveis;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de chifre; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de junco; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
marfim; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de osso; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de vime; comércio (através de

003

CFE(4) 26.11.8; 27.5.1,11
NCL(10) 42 engenharia; levantamentos topográficos;
projetos técnicos (estudos para -); assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia;
engenharia civil [projeto de -]; engenharia elétrica
[projeto de -]; projeto de distribuição de energia
elétrica; projeto de engenharia de qualquer natureza;
Procurador: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
No.905586620 26/11/2012
Tit.CAROLINE FERNANDES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17068715000189

003

No.905586638 26/11/2012
003
Tit.FAST SHOP COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43708379000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOLDEN FRIDAY

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1
NCL(10) 11 acendedor de gás; acendedores *;
acessórios para banhos; água potável (filtros para -);
ar condicionado (instalações de -); ar quente
(aparelhos de -); ar-condicionado (aparelhos de -);
banho (aquecedores para -); cabelo (secadores de ); café (máquinas elétricas de -); chaleiras elétricas;
chuveiros;
congeladores
[freezers];
cozinha
(exaustores para -); cozinhar (grelhas para -);
exaustores para cozinha; fogões de cozinha; grelhas
para cozinhar; iluminação (aparelhos e instalações
de -); lanternas para iluminação; panelas de pressão
elétricas; pão (torradeiras para -); passadeiras a
vapor; purificação de água (aparelhos e máquinas
para -); refrigeradores [geladeiras]; secadoras de
roupa, elétricas; secadores de cabelo; torradeiras;
utensílios de cozinha, elétricos; ventilação [arcondicionado] (instalações e aparelhos de -);
ventiladores elétricos de uso pessoal; waffles (ingl.)
(aparelhos elétricos para fazer -); acendedor para
fogão elétrico; aquecedor elétrico de ar ou de água
para uso doméstico; churrasqueiras elétrica e não
elétricas; exaustor elétrico de uso doméstico; fogão a
gás; forno a gás; freezer de uso doméstico;
geladeira; secadora elétrica de uso doméstico;
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905586646 26/11/2012
Tit.MONDEX FLEX ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08708538000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Mondexflex

003
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
35
administração
comercial
do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [consultoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [assessoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
assessoria em gestão de negócios - [consultoria em];
assessoria em gestão de negócios - [assessoria em];
assessoria em gestão de negócios; avaliações de
negócios - [consultoria em]; avaliações de negócios [assessoria em]; avaliações de negócios; compras
para terceiros (serviços de -) [compra de produtos e
serviços para outras empresas] - [consultoria em];
compras para terceiros (serviços de -) [compra de
produtos e serviços para outras empresas] [assessoria em]; compras para terceiros (serviços de
-) [compra de produtos e serviços para outras
empresas]; consultoria em gestão de pessoal [consultoria em]; consultoria em gestão de pessoal [assessoria em]; consultoria em gestão de pessoal;
consultoria em organização de negócios [consultoria em]; consultoria em organização de
negócios - [assessoria em]; consultoria em
organização de negócios; consultoria profissional em
negócios - [consultoria em]; consultoria profissional
em negócios - [assessoria em]; consultoria
profissional em negócios; gestão (consultoria em -)
de negócios - [consultoria em]; gestão (consultoria
em -) de negócios - [assessoria em]; gestão
(consultoria em -) de negócios; gestão de pessoal
(consultoria em -) - [consultoria em]; gestão de
pessoal (consultoria em -) - [assessoria em]; gestão
de pessoal (consultoria em -); hoteleira (negócios de
gestão -) - [consultoria em]; hoteleira (negócios de
gestão -) - [assessoria em]; hoteleira (negócios de
gestão -); industrial ou comercial (assessoria em
gestão -) - [consultoria em]; industrial ou comercial
(assessoria em gestão -) - [assessoria em]; industrial
ou comercial (assessoria em gestão -); informações
de negócios - [consultoria em]; informações de
negócios - [assessoria em]; informações de
negócios; levantamentos de informações de
negócios - [consultoria em]; levantamentos de
informações de negócios - [assessoria em];
levantamentos de informações de negócios;
negócios (assessoria em gestão de -) - [consultoria
em]; negócios (assessoria em gestão de -) [assessoria em]; negócios (assessoria em gestão de
-); negócios (consultoria em gestão de -) [consultoria em]; negócios (consultoria em gestão de
-) - [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão
de -); negócios (consultoria profissional em -) [consultoria em]; negócios (consultoria profissional
em -) - [assessoria em]; negócios (consultoria
profissional em -); negócios de gestão hoteleira [consultoria em]; negócios de gestão hoteleira [assessoria em]; negócios de gestão hoteleira;
pesquisa em negócios - [consultoria em]; pesquisa
em negócios - [assessoria em]; pesquisa em
negócios; recrutamento de pessoal - [consultoria
em]; recrutamento de pessoal - [assessoria em];
recrutamento de pessoal; secretariado (serviços de ) - [consultoria em]; secretariado (serviços de -) [assessoria em]; secretariado (serviços de -);
administração comercial - [consultoria em];
administração comercial - [assessoria em];
administração comercial; administração comercial de
shopping center - [consultoria em]; administração
comercial de shopping center - [assessoria em];
administração comercial de shopping center;
administração de empresa - [consultoria em];
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administração de empresa - [assessoria em];
administração de empresa; administração de holding
[tipo de empresa] - [consultoria em]; administração
de holding [tipo de empresa] - [assessoria em];
administração de holding [tipo de empresa];
agenciamento de mão-de-obra - [consultoria em];
agenciamento de mão-de-obra - [assessoria em];
agenciamento de mão-de-obra; apoio administrativo
e
secretariado
[consultoria
em];
apoio
administrativo e secretariado - [assessoria em];
apoio administrativo e secretariado; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios
para companhias industriais ou comerciais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em gestão de negócios para companhias
industriais ou comerciais - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais;
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas; assessoria,
consultoria e informação empresarial - [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação empresarial; assessoria,
consultoria e informações sobre administração de
pessoal - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre administração de pessoal [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre administração de pessoal;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos;
fornecimento de mão-de-obra [terceirização] [consultoria em]; fornecimento de mão-de-obra
[terceirização] - [assessoria em]; fornecimento de
mão-de-obra
[terceirização];
organização
e
administração de empresa - [consultoria em];
organização e administração de empresa [assessoria em]; organização e administração de
empresa; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, serviços de
administração de convênios de benefícios [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, serviços de
administração de convênios de benefícios [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, serviços de
administração de convênios de benefícios;
terceirização [fornecimento de mão-de-obra] [consultoria em]; terceirização [fornecimento de mãode-obra]
[assessoria
em];
terceirização
[fornecimento de mão-de-obra];
Procurador: LUIZ AUGUSTO DAS NEVES GONDIN
No.905586654 26/11/2012
Tit.M.L.T. BARINI BOUTIQUE ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03382833000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BACK DOOR BOUTIQUE

CFE(4) 27.5.1

003

NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905586662 26/11/2012
Tit.EDSON LUIZ CHIMENTÃO (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81833938968
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MARED

003

CFE(4) 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 06 abraçadeiras de metal; abraçadeiras de
metal para cabos ou tubos; aço (canos de -); aço
(chapas de -); aço (construções de -); aço (fios de -);
aço (folhas de -); aço (ligas de -); aço (mastros de -);
aço fundido; aço, bruto ou semitrabalhado; alumínio;
ancoragem (bóias de metal para -) [amarração];
ancoragem (chapas para -); andaimes de metal;
anéis de metal *; anilhos [arruelas] de metal;
aquecimento central (dutos e canos de metal para
instalações de -); ar comprimido (armaduras de
metal para dutos de -); ar condicionado (dutos de
metal para ventilação e instalações de -); arame
farpado; argentão (guarnições de -) para edificações
ou móveis; bancos de metal para tornos; barras de
metal para balaustradas; batentes de metal;
bigornas; blindagem (chapas para -); buchas de
metal [tampão]; cabines telefônicas de metal; caixas
de correio de metal; caixas de metal comum; caixas
de metal para conservas; caixilhos de metal para
construção; caixilhos de metal para janelas; calhas
de metal para construção; canaletas de metal; canos
(grampos de metal de parede para prender -); canos
(junções de metal para -); canos (materiais de metal
para reforço de -); canos de metal; canos de metal
para água; canos de metal para drenagem; canos de
metal para instalações de aquecimento central;
cargas (correias de metal para manuseio de -);
cavilhas [estacas] de metal para tendas; cavilhas
[ferragem]; cavilhas de metal; cercas de metal;
cercas de segurança de metal para ruas e estradas;
chaminés de metal; chapas e placas de metal;
chapas grossas de ferro; chapas para ancoragem;
coberturas de metal para telhados; colunas de metal
para
publicidade;
colunas
metálicas
para
edificações; construção (materiais de metal para
reforço de -); construção (painéis de metal para -);
construção civil (vigas de metal para -); contêineres
de metal [armazenagem, transporte]; contêineres de
metal para embalagem; cremalheiras de metal;
estacas de metal para amarração; ganchos de metal;
grades de metal; janelas (ferragens de metal para -);
janelas (travas de metal para -); janelas de metal;
reforço de construção (materiais de metal para -);
silos de metal; tampas de metal para alçapões;
tampas de metal para vedação; tampões de metal;
abraçadeira de fixação [ferragem]; aço; aço estirado;
aço galvanizado; aço laminado; aço para
cimentação; aço para trilho; aço plano e não plano;
aço rápido para torno de grande velocidade; aço
soldado; aldrava [batente de porta de metal]; alizar
de estufa de metal; alojamento de metal para animal;
articulação metálica para janela [ferragem]; barra
metálica para brasagem e para solda; casa préfabricada de metal; casa transportável de metal;
chapa blindada; chapa de alumínio; chapa metálica;
chapa modelo [metálica]; cortina de aço; cortina de
metal; cremalheira [corrente de ferro];
Procurador: FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA
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No.905586670 26/11/2012
003
Tit.SHOA STILO COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07328043000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAFOFOCHIC

processamento administrativo de pedidos de
compra; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos fotográficos; comércio
(através de qualquer meio) de equipamento de
processamento de dados e computadores; comércio
(através de qualquer meio) de produtos para
absorver, molhar e ligar a pó;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905586697 26/11/2012
Tit.PERFICAMP LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03827310000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: P PERFICAMP

CFE(4) 26.1.3; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10)
25
agasalhos
para
as
mãos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); artigos de malha
[vestuário]; aventais [vestuário]; banho (roupas de -);
bermudas; blazers [vestuário]; bolsos para roupas;
botas (canos de -); botas *; cachecóis; calçados
(saltos para-); calçados *; calçados de madeira;
calçados em geral *; calças; calças compridas;
calções de banho [sungas]; camisas; casacos
[vestuário]; chapéus [chapelaria]; chapéus de papel
[vestuário]; chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas];
chuteiras de futebol (travas para -); ciclistas
(vestuário para -); cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; coletes;
combinações
[vestuário];
corpete;
cuecas;
espartilhos; esportes (botas para -) *; esportes
(sapatos para -) *; faixas [vestuário]; faixas para a
cabeça [vestuário]; forros confeccionados [parte de
vestuário]; gabardines [vestuário]; ginástica (roupa
para -) [colante]; ginástica (sapatos para -);
impermeáveis (roupas -); jaquetas; jardineiras
[vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings [calças];
lenços de pescoço; luvas [vestuário]; macacões;
malhas [vestuário]; meias; meias-calças; orelheiras
[vestuário]; palmilhas; papel (chapéus de -)
[vestuário]; peles [vestuário]; pescoço (lenços de -);
pijamas; ponchos; praia (roupas de -); robe; roupa de
baixo; roupa íntima; roupa para ginástica; roupas de
banho; roupas de couro; roupas íntimas absorventes
de transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
saias; saias-calças; sandálias; sapatos de praia;
sarongues; sobretudos [vestuário]; suéteres; sungas;
sutiãs; ternos; trajes; uniformes; vestuário *;
vestuário de papel; véus [vestuário]; baby-doll;
bermuda para prática de esporte; biquíni; blusa
militar; bota para operário; calça para equitação;
calçado esportivo; calçado para uso profissional;
calção para banho; camisola; canga; chinelo
[vestuário comum]; chuteira; cinta [vestuário
comum]; cravo para chuteira; echarpe; maiô;
Procurador: MAURICIO SERINO LIA
No.905586689 26/11/2012
Tit.ABEL CORREA DA SILVA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66767288187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Creative copias.com.br

003

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 17 acrílicas (resinas -) [produtos semiacabados]; faixas adesivas, exceto para papelaria e
uso medicinal ou doméstico; flexíveis (tubos -), não
metálicos; folhas metálicas para isolamento;
isolantes (fita e faixa -); juntas de vedação; lona
(canos de mangueira de -); mangueiras para água;
resinas artificiais [produtos semi-acabados];
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905586700 26/11/2012
003
Tit.GV DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
AÇO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12884632000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GVB
NCL(10) 06 aço (fios de -); aço (ligas de -); aço,
bruto ou semitrabalhado; armaduras de metal para
sustentação de concreto; ferragens para construção;
metal (treliça de -); painéis de metal para construção;
reforço de concreto (materiais de metal para -);
treliça de metal;
Procurador: JOSÉ ROBERTO SODERO VICTÓRIO
No.905586719 26/11/2012
Tit.MED 5 CLÍNICA MÉDICA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14579723000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Clínica Corpore

003

003

CFE(4) 2.3.25
NCL(10) 44 assistência médica - [informação em];
assistência médica - [consultoria em]; assistência
médica - [assessoria em]; assistência médica;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.2-4; 27.5.8
NCL(10) 35 aluguel de máquinas e equipamentos de
escritório *; aluguel de máquinas fotocopiadoras;
digitação; escritório (aluguel de máquinas e
equipamentos de -) *; fotocópias (serviços de-);

No.905586727 26/11/2012
003
Tit.SHOA STILO COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07328043000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAFOFOCHIC

CFE(4) 26.1.3; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial; administração comercial; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de peles de animais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de peles
de animais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de peles de animais - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de peles de animais; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de tecidos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de tecidos;
Procurador: MAURICIO SERINO LIA
No.905586735 26/11/2012
Tit.MAKRO ENGENHARIA LTDA. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05325014000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M MAKRO

003
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Procurador: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
No.905586760 26/11/2012
003
Tit.FAST SHOP COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43708379000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOLDEN FRIDAY

CFE(4) 26.11.8; 27.5.1,11
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
aluguel de escavadeiras; aluguel de guindaste;
construção *; construção civil (supervisão de
trabalhos de -); consultoria na área de construção
civil; supervisão de trabalhos de construção civil;
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos
para
construção;
assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção; construção e reparação de obra civil;
instalação e conserto de telefone;
Procurador: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
No.905586743 26/11/2012
003
Tit.FAST SHOP COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43708379000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOLDEN FRIDAY

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1
NCL(10) 12 bebês (carrinhos de -); bicicletas,
triciclos etc; carrinhos de transporte; cestas para
bicicletas, triciclos, etc; elétricos (veículos -);
indicadores de direção para bicicletas, triciclos, etc;
motocicletas; pneus; porta-bagagem para veículos;
triciclos; veículos de controle remoto [exceto de
brinquedo]; veículos elétricos; veículos náuticos;
veículos para locomoção por via terrestre, aérea,
fluvial, marítima ou ferroviária; bote; porta-bicicleta
para veículo;
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905586751 26/11/2012
Tit.MAKRO ENGENHARIA LTDA. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05325014000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: M MAKRO

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1
NCL(10) 14 bijuteria / joalheria (artigos de -); controle
(relógios de -); cronógrafos [relógios]; cronômetros
[cronógrafo]; cronômetros [relógios de precisão];
estojos para relojoaria; pulseiras de relógio; relógios
[de parede ou de sala]; relógios de pulso; relógios
despertadores; relógios elétricos; sol (relógios de -);
display para cronômetro e relógio; rádio-relógio, se
comercializado como relógio;
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905586778 26/11/2012
003
Tit.GEMFIELDS, PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853509
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GEMFIELDS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;
comércio (através de qualquer meio) de pedras
preciosas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Prior.:85770375
02/11/2012 US
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905586786 26/11/2012
Tit.MEIRIANE QUEIROZ DA SILVA - ORTTIS
EVENTOS (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07224815000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ORTTIS EVENTOS

No.905586808 26/11/2012
003
Tit.FAMA ENTRETENIMENTOS ARTÍSTICOS
LTDA. - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15630058000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DUDINHA e a GALINHA PINTADINHA

003

003

CFE(4) 26.1.1; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
divertimento; entretenimento; organização de bailes;
planejamento de festas; decoração de festa,
cerimonial e outros eventos;
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
CFE(4) 26.11.8; 27.5.1,11
NCL(10) 06 construções de metal; construções
transportáveis de metal; materiais de metal para
construção; painéis de metal para construção;
plataformas de metal para carga; plataformas de
metal para transporte; plataformas, pré-fabricadas,
de metal;

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1
NCL(10) 21 adornos para centros de mesa;
aparelhos e máquinas não elétricos para polir, para
uso doméstico; aparelhos para higiene bucal;
batedores não elétricos; café (serviços de -);
cafeteiras não elétricas; caixas refrigeradoras
portáteis, não elétricas; cestos para uso doméstico;
copos; escovas *; flores (vasos para -); frascos;
garrafas térmicas; panelas para cozinha; pratos;
recipientes para cozinha; recipientes para cozinha ou
uso doméstico; secadores de roupa; taças; térmicos
(recipientes -); tigelas [bacias]; travessas para frutas,
legumes e verduras; utensílios de uso doméstico;
utensílios não elétricos para cozinhar; utensílios para
cozinha; utensílios para mesa; varais de roupa;
vasos; vidros [recipientes]; aquecedor à gás de uso
doméstico; churrasqueiras [panelas]; conjunto para
mantimento; filtro não elétrico d'água;
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR

No.905586794 26/11/2012
003
Tit.FAST SHOP COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43708379000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOLDEN FRIDAY

CFE(4) 27.5.1,6
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
cinema (estúdios de -); circos; clubes (serviços de -)
[lazer ou educação]; colônia de férias; desportivos
(serviços de acampamentos -); diversão (parques de
-); divertimento; dublagem; educação (informações
sobre -) [instrução]; educação (serviços de -);
empréstimos de livros [biblioteca]; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); estúdios de cinema; estúdios de
gravação (serviços de -); eventos desportivos
(cronometragem de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; férias (colônia de ); festas (planejamento de -); filmagem em vídeo;
filmes de cinema (aluguel de -); fotografia;
fotográficas (reportagens -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; informações sobre recreação;
instrução (serviços de -); interpretação de linguagem
de sinais; livros (publicação de -); microfilmagem;
modelos vivos para artistas (serviços de-); notícias
(agências de -); oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento]; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização
de
competições
desportivas;
organização de concursos de beleza; organização
de espetáculos [shows] [serviços de empresário];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; parques de diversão; planejamento de
festas; produção de filmes, exceto para fins de
publicidade; produção de programas de rádio e
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televisão; produção de shows; produção de vídeos;
produção musical; publicação de livros; publicação
de textos [exceto para publicidade]; publicação online de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; rádio (programas de entretenimento
de -); rádio e televisão (aluguel de aparelhos de -);
rádio e televisão (produção de programas de -);
recreação (informações sobre -); redação de textos,
exceto publicitários; reservas de lugares para shows;
serviços de dj; serviços de layout, exceto para fins
publicitários; shows (produção de -); teatrais
(produções -); teatro de variedades [espetáculos
musicais]; televisão (aluguel de aparelhos de rádio e
-); televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
textos (publicação de -) [exceto para publicidade];
textos (redação de-), exceto publicitários; vídeos
(produção de -); animação de festa; banda de
música [serviços de entretenimento]; clube de livro e
disco [lazer ou educação]; clube de vídeo game e
vídeo cassete [lazer ou educação]; companhia
teatral (serviços de -); decoração de festa, cerimonial
e outros eventos; distribuição de brinquedos para
caridade; distribuição de filmes; edição de texto,
exceto de publicidade [copidesque]; empresário
[organização e produção de espetáculos]; fã clube;
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio); grupo musical; guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download]; história [ensino de -]; jornalismo
(reportagens); organização de programas de
intercâmbio cultural e educativo.; parque de
diversão; redação de textos, exceto para publicidade
[ompi]; repórter (serviço de -) [agência de notícia];
reserva e emissão de bilhetes para shows; salas de
cinema; serviços de educação, prestados a título de
assistência
social;
serviços
de
lazer
e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento; sonorização;
sonorização de eventos para empresas e similares;
venda de ingressos para shows e espetáculos;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
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No.905587014 26/11/2012
003
Tit.SIRLEI FERREIRA N. SOBREIRA - ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03186677000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LANCHES & CIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -);
lanchonetes; restaurantes; restaurantes de autoserviço;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905587219 26/11/2012
003
Tit.ANASAC INTERNATIONAL CORPORATION
S.A. (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8224757
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TROVADOR
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.905587227 26/11/2012
Tit.BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01339721000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PHILOMENA

003

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOLDEN FRIDAY

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1
NCL(10) 28 aparelhos para musculação; árvores de
natal (decorações para -) [exceto iluminações e
confeitos]; árvores de natal de material sintético;
bicicletas fixas para exercícios; brinquedos;
exercícios físicos (aparelhos para -); ginástica
(aparelhos de -); jogos *; jogos de salão; jogos de
tabuleiro; jogos eletrônicos, exceto aqueles
adaptados para uso apenas com aparelhos de
televisão; artigo para esporte, exceto roupa;
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905587243 26/11/2012
003
Tit.ASAS PRODUÇÕES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21949458000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Fábrica de Histórias
NCL(10) 28 brinquedos; jogos *; jogos eletrônicos,
exceto aqueles adaptados para uso apenas com
aparelhos de televisão; jogos portáteis com tela de
cristal
líquido;
videogames;
passatempo
[divertimento, diversão, entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905587251 26/11/2012
Tit.MONDEX FLEX ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08708538000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Mondexflex

003

No.905586816 26/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES CAVAZA LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15025487000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAVAZA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 banho (calções de -); bermudas; bonés;
calças; calças compridas; camisas; camisetas; cintos
[vestuário]; confeccionado (vestuário -); jaquetas;
malhas [vestuário]; saias; vestuário *; baby-doll;
bermuda para prática de esporte; biquíni; calção
para banho;
Procurador: SÉRGIO LUIS DE SOUZA VIEIRA
No.905586824 26/11/2012
003
Tit.GEMFIELDS, PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853509
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GEMFIELDS
NCL(10) 37 extração mineral - [consultoria em];
extração mineral; mineração - [consultoria em];
mineração;
Prior.:85770375
02/11/2012 US
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 açúcar *; adoçantes naturais; amêndoas
torradas; arroz; aveia moída; batata (farinha de -)
para uso alimentar; bebidas à base de cacau;
bebidas à base de café; bebidas à base de chá;
bebidas à base de chocolate; cacau; canela
[especiaria]; canjica; chá (bebidas à base de -); chá
gelado; chá*; condimentos; ervas de horta em
conserva; especiarias; flocos de aveia; flocos de
milho; flocos de milho; gelado (chá -); gelo para
bebidas; gengibre [especiaria]; grãos de canjica;
macarrão; maionese; milho (flocos de -); milho para
pipoca; milho torrado; molhos [condimentos];
mostarda; mostarda (farinha de -); pimenta;
pimentão [temperos]; sal de cozinha; sal para
conservar alimentos; sushi; tapioca; tempero
[condimento]; temperos; vinagre; alecrim; alho
[condimento]; amendoim doce; aveia integral em pó;
barra dietética de cereais; café em grão; café em pó;
chá da china; chá de flor; chá de fruta; cominho;
farinha de batata; farofa; floco de cereal; lasanha;
louro; nhoque; orégano; pasta de amendoim;
saladas preparadas prontas para comer, consistindo
principalmente de macarrão;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905587235 26/11/2012
003
Tit.FAST SHOP COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43708379000100

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 alvenaria (serviços de -) - [consultoria
em]; alvenaria (serviços de -) - [assessoria em];
alvenaria (serviços de -); ar-condicionado (instalação
e reparo de aparelhos de -) - [consultoria em]; arcondicionado (instalação e reparo de aparelhos de -)
- [assessoria em]; ar-condicionado (instalação e
reparo de aparelhos de -); asfaltamento - [consultoria
em]; asfaltamento - [assessoria em]; asfaltamento;
assentamento de tijolos - [consultoria em];
assentamento de tijolos - [assessoria em];
assentamento de tijolos; cobertura de telhado
(serviços de -) - [consultoria em]; cobertura de
telhado (serviços de -) - [assessoria em]; cobertura
de telhado (serviços de -); construção (informação
sobre -) - [consultoria em]; construção (informação
sobre -) - [assessoria em]; construção (informação
sobre -); construção * - [consultoria em]; construção *
- [assessoria em]; construção *; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [consultoria em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -) [assessoria em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -); construção de fábricas - [consultoria
em]; construção de fábricas - [assessoria em];
construção de fábricas; consultoria na área de
construção civil - [consultoria em]; consultoria na
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área de construção civil - [assessoria em];
consultoria na área de construção civil; demolição de
edificações - [consultoria em]; demolição de
edificações - [assessoria em]; demolição de
edificações; desinfecção - [consultoria em];
desinfecção - [assessoria em]; desinfecção;
desratização - [consultoria em]; desratização [assessoria
em];
desratização;
edificações
(impermeabilização de -) - [consultoria em];
edificações (impermeabilização de -) - [assessoria
em]; edificações (impermeabilização de -);
edifícações (limpeza de fachada de -) - [consultoria
em]; edifícações (limpeza de fachada de -) [assessoria em]; edifícações (limpeza de fachada de
-); edifícios (limpeza de interiores de -) - [consultoria
em]; edifícios (limpeza de interiores de -) [assessoria em]; edifícios (limpeza de interiores de ); encanamento (serviços de -) - [consultoria em];
encanamento (serviços de -) - [assessoria em];
encanamento (serviços de -); envernizamento [consultoria em]; envernizamento - [assessoria em];
envernizamento; impermeabilização de edificações [consultoria em]; impermeabilização de edificações [assessoria em]; impermeabilização de edificações;
informação sobre construção - [consultoria em];
informação sobre construção - [assessoria em];
informação sobre construção; informação sobre
reparos - [consultoria em]; informação sobre reparos
- [assessoria em]; informação sobre reparos;
instalação de portas e janelas - [consultoria em];
instalação de portas e janelas - [assessoria em];
instalação de portas e janelas; instalação e reparo
de alarme antifurto - [consultoria em]; instalação e
reparo de alarme antifurto - [assessoria em];
instalação e reparo de alarme antifurto; instalação e
reparo de alarmes de incêndio - [consultoria em];
instalação e reparo de alarmes de incêndio [assessoria em]; instalação e reparo de alarmes de
incêndio; instalação e reparo de elevadores [consultoria em]; instalação e reparo de elevadores [assessoria em]; instalação e reparo de elevadores;
instalação e reparo de equipamentos de
aquecimento - [consultoria em]; instalação e reparo
de equipamentos de aquecimento - [assessoria em];
instalação e reparo de equipamentos de
aquecimento; isolamento (serviços de -) para
edificações - [consultoria em]; isolamento (serviços
de -) para edificações - [assessoria em]; isolamento
(serviços de -) para edificações; janelas (instalação
de portas e - ) - [consultoria em]; janelas (instalação
de portas e - ) - [assessoria em]; janelas (instalação
de portas e - ); limpeza de fachada de edificações [consultoria em]; limpeza de fachada de edificações [assessoria em]; limpeza de fachada de edificações;
limpeza de interiores de edifícios - [consultoria em];
limpeza de interiores de edifícios - [assessoria em];
limpeza de interiores de edifícios; limpeza de janelas
- [consultoria em]; limpeza de janelas - [assessoria
em]; limpeza de janelas; manutenção de mobiliário [consultoria em]; manutenção de mobiliário [assessoria em]; manutenção de mobiliário;
manutenção de piscinas - [consultoria em];
manutenção de piscinas - [assessoria em];
manutenção de piscinas; mobiliário (restauração de ) - [consultoria em]; mobiliário (restauração de -) [assessoria em]; mobiliário (restauração de -);
pintura, de interior e de exterior - [consultoria em];
pintura, de interior e de exterior - [assessoria em];
pintura, de interior e de exterior; piscinas
(manutenção de - ) - [consultoria em]; piscinas
(manutenção de - ) - [assessoria em]; piscinas
(manutenção de - ); reboco (serviços de -) [consultoria em]; reboco (serviços de -) - [assessoria
em]; reboco (serviços de -); restauração de
mobiliário - [consultoria em]; restauração de
mobiliário - [assessoria em]; restauração de
mobiliário; serviços de carpintaria - [consultoria em];
serviços de carpintaria - [assessoria em]; serviços de
carpintaria; supervisão de trabalhos de construção
civil - [consultoria em]; supervisão de trabalhos de
construção civil - [assessoria em]; supervisão de
trabalhos de construção civil; aplicação de estaca
tipo mega para eliminação de rachadura e trinca em
prédio urbano e rural - [consultoria em]; aplicação de
estaca tipo mega para eliminação de rachadura e
trinca em prédio urbano e rural - [assessoria em];
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aplicação de estaca tipo mega para eliminação de
rachadura e trinca em prédio urbano e rural;
aplicação de tinta e impermeabilizante - [consultoria
em]; aplicação de tinta e impermeabilizante [assessoria
em];
aplicação
de
tinta
e
impermeabilizante;
assessoria
consultoria
e
informação em construções - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em construções
- [assessoria em]; assessoria consultoria e
informação em construções; assessoria, consultoria
e informação em dedetização - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em dedetização
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em dedetização; assessoria, consultoria
e informação em manutenção de instalações de
esgoto - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em manutenção de instalações de
esgoto - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em manutenção de instalações de
esgoto; assessoria, consultoria e informação em
pintura de prédios - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em pintura de prédios [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em pintura de prédios; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos; assessoria, consultoria e informação
em supervisão de construção - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção; assessoria, consultoria e informações
sobre montagem/construção de estrutura predial [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial - [assessoria em]; assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção de estrutura predial; bombeiro
hidráulico (serviços de - ) - [consultoria em];
bombeiro hidráulico (serviços de - ) - [assessoria
em]; bombeiro hidráulico (serviços de - ); colocação
de piso e pedra - [consultoria em]; colocação de piso
e pedra - [assessoria em]; colocação de piso e
pedra; conservação de piscina para a prática de
esporte - [consultoria em]; conservação de piscina
para a prática de esporte - [assessoria em];
conservação de piscina para a prática de esporte;
conservação de quadra para a prática de esporte [consultoria em]; conservação de quadra para a
prática de esporte - [assessoria em]; conservação de
quadra para a prática de esporte; construção de
porto - [consultoria em]; construção de porto [assessoria em]; construção de porto; construção e
reparação de obra civil - [consultoria em]; construção
e reparação de obra civil - [assessoria em];
construção e reparação de obra civil; construção e
reparação em colocação de alvenaria - [consultoria
em]; construção e reparação em colocação de
alvenaria - [assessoria em]; construção e reparação
em colocação de alvenaria; construção e reparação
em colocação de calha - [consultoria em]; construção
e reparação em colocação de calha - [assessoria
em]; construção e reparação em colocação de calha;
construção e reparação em colocação de cerca de
arame - [consultoria em]; construção e reparação em
colocação de cerca de arame - [assessoria em];
construção e reparação em colocação de cerca de
arame; construção e reparação em colocação de
esquadria - [consultoria em]; construção e reparação
em colocação de esquadria - [assessoria em];
construção e reparação em colocação de esquadria;
construção e reparação em colocação de piso [consultoria em]; construção e reparação em
colocação de piso - [assessoria em]; construção e
reparação em colocação de piso; construção e
reparação em colocação de tela - [consultoria em];
construção e reparação em colocação de tela [assessoria em]; construção e reparação em
colocação de tela; construtor (serviços de -) [consultoria em]; construtor (serviços de -) [assessoria em]; construtor (serviços de -);
dedetização - [consultoria em]; dedetização [assessoria em]; dedetização; desentupimento e

limpeza de cano e tubulação - [consultoria em];
desentupimento e limpeza de cano e tubulação [assessoria em]; desentupimento e limpeza de cano
e tubulação; desinfecção e limpeza de piscina [consultoria em]; desinfecção e limpeza de piscina [assessoria em]; desinfecção e limpeza de piscina;
impermeabilização em obra civil - [consultoria em];
impermeabilização em obra civil - [assessoria em];
impermeabilização em obra civil; pedreiro [serviços
de - ] - [consultoria em]; pedreiro [serviços de - ] [assessoria em]; pedreiro [serviços de - ];
reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou] - [consultoria em]; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou] [assessoria em]; reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou]; serralheria [conserto] [consultoria em]; serralheria [conserto] - [assessoria
em]; serralheria [conserto]; serviços de chaveiro
[conserto e manutenção] - [consultoria em]; serviços
de chaveiro [conserto e manutenção] - [assessoria
em]; serviços de chaveiro [conserto e manutenção];
terraplanagem - [consultoria em]; terraplanagem [assessoria
em];
terraplanagem;
zelador
[consultoria em]; zelador - [assessoria em]; zelador;
Procurador: LUIZ AUGUSTO DAS NEVES GONDIN
No.905587260 26/11/2012
003
Tit.GEMFIELDS, PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853509
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GEMFIELDS
NCL(10) 42 engenharia; análise para exploração de
jazida; pesquisa de bens minerais;
Prior.:85770375
02/11/2012 US
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905587278 26/11/2012
003
Tit.FAST SHOP COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43708379000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GOLDEN FRIDAY

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de aquecimento - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de aquecimento [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de aquecimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
cozimento - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de cozimento [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de cozimento - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de cozimento; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de iluminação - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de iluminação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de locomoção por
terra, por ar ou por água - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água [consultoria em]; comércio (através de qualquer
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meio) de aparelhos de locomoção por terra, por ar
ou por água - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de produção de vapor [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de produção de vapor [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de produção de vapor [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de produção de vapor; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
refrigeração - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de refrigeração [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de refrigeração - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de secagem [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de secagem - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de secagem - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de secagem; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
ventilação - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de ventilação - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de ventilação; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos cronométricos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cronométricos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cronométricos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cronométricos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos para o registro, a transmissão e
a reprodução de som ou imagens - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para o registro, a transmissão e a reprodução de
som ou imagens - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cutelaria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cutelaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cutelaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cutelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica - [assessoria em];
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comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais; comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de material de escritório - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de partes
e componentes de aparelhos de locomoção por
terra, por ar ou por água; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de veículos
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de veículos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de veículos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de veículos;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a
cozinha - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha;
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905587286 26/11/2012
003
Tit.MKT MURY PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10822596000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPERLATIVA

CFE(4) 27.5.1-2; 29.1.3
NCL(10) 41 agenciamento de ingressos (serviços
de-); apresentação de espetáculos ao vivo; circos;
composição musical (serviços de -); entretenimento;
espetáculos (serviços de -); estúdios de gravação

(serviços de -); filmagem em vídeo; fotografia;
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de congressos;
planejamento de festas; produção de filmes, exceto
para fins de publicidade; produção de shows;
produção de vídeos; produção musical; teatrais
(produções -); teatro de variedades [espetáculos
musicais]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em edição;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer]; empresário [organização e
produção de espetáculos]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); promotor de
eventos
[se
artísticos/culturais];
sonorização;
sonorização de eventos para empresas e similares;
Procurador: ANTENOR BARBOSA DOS SANTOS
JUNIOR
No.905587294 26/11/2012
003
Tit.FAST SHOP COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43708379000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GOLDEN FRIDAY

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1
NCL(10) 37 ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -) - [informação em]; ar-condicionado
(instalação e reparo de aparelhos de -) - [consultoria
em]; ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -) - [assessoria em]; ar-condicionado
(instalação e reparo de aparelhos de -);
computadores (instalação, manutenção e reparo de ) - [informação em]; computadores (instalação,
manutenção e reparo de -) - [consultoria em];
computadores (instalação, manutenção e reparo de ) - [assessoria em]; computadores (instalação,
manutenção e reparo de -); instalação de
equipamentos de cozinha - [informação em];
instalação de equipamentos de cozinha - [consultoria
em]; instalação de equipamentos de cozinha [assessoria em]; instalação de equipamentos de
cozinha; instalação e reparo de aparelhos elétricos [informação em]; instalação e reparo de aparelhos
elétricos - [consultoria em]; instalação e reparo de
aparelhos elétricos - [assessoria em]; instalação e
reparo de aparelhos elétricos; instalação e reparo de
equipamentos de aquecimento - [informação em];
instalação e reparo de equipamentos de
aquecimento - [consultoria em]; instalação e reparo
de equipamentos de aquecimento - [assessoria em];
instalação e reparo de equipamentos de
aquecimento; instalação e reparo de equipamentos
de refrigeração - [informação em]; instalação e
reparo de equipamentos de refrigeração [consultoria em]; instalação e reparo de
equipamentos de refrigeração - [assessoria em];
instalação e reparo de equipamentos de
refrigeração; instalação e reparo de fornos [informação em]; instalação e reparo de fornos [consultoria em]; instalação e reparo de fornos [assessoria em]; instalação e reparo de fornos;
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de utensílios domésticos - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em reparo
e manutenção de utensílios domésticos - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em reparo
e manutenção de utensílios domésticos - [assessoria
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em]; assessoria, consultoria e informação em reparo
e manutenção de utensílios domésticos; assistência
técnica e manutenção de computador [hardware] [informação em]; assistência técnica e manutenção
de computador [hardware] - [consultoria em];
assistência técnica e manutenção de computador
[hardware] - [assessoria em]; assistência técnica e
manutenção de computador [hardware];
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905587308 26/11/2012
Tit.FAMA ENTRETENIMENTOS ARTÍSTICOS
LTDA. - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15630058000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Pintadinha

003

CFE(4) 27.5.1,6
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
cinema (estúdios de -); circos; clubes (serviços de -)
[lazer ou educação]; colônia de férias; desportivos
(serviços de acampamentos -); diversão (parques de
-); divertimento; dublagem; educação (informações
sobre -) [instrução]; educação (serviços de -);
empréstimos de livros [biblioteca]; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); estúdios de cinema; estúdios de
gravação (serviços de -); eventos desportivos
(cronometragem de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; férias (colônia de ); festas (planejamento de -); filmagem em vídeo;
filmes de cinema (aluguel de -); fotografia;
fotográficas (reportagens -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; informações sobre recreação;
instrução (serviços de -); interpretação de linguagem
de sinais; livros (publicação de -); microfilmagem;
modelos vivos para artistas (serviços de-); notícias
(agências de -); oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento]; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização
de
competições
desportivas;
organização de concursos de beleza; organização
de espetáculos [shows] [serviços de empresário];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; parques de diversão; planejamento de
festas; produção de filmes, exceto para fins de
publicidade; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows; produção de vídeos;
produção musical; publicação de livros; publicação
de textos [exceto para publicidade]; publicação online de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; rádio (programas de entretenimento
de -); rádio e televisão (aluguel de aparelhos de -);
rádio e televisão (produção de programas de -);
recreação (informações sobre -); redação de textos,
exceto publicitários; reservas de lugares para shows;
serviços de dj; serviços de layout, exceto para fins
publicitários; shows (produção de -); teatrais
(produções -); teatro de variedades [espetáculos
musicais]; televisão (aluguel de aparelhos de rádio e
-); televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
textos (publicação de -) [exceto para publicidade];
textos (redação de-), exceto publicitários; vídeos
(produção de -); animação de festa; banda de
música [serviços de entretenimento]; clube de livro e
disco [lazer ou educação]; clube de vídeo game e
vídeo cassete [lazer ou educação]; companhia
teatral (serviços de -); decoração de festa, cerimonial
e outros eventos; distribuição de brinquedos para

caridade; distribuição de filmes; edição de texto,
exceto de publicidade [copidesque]; empresário
[organização e produção de espetáculos]; fã clube;
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio); grupo musical; guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download]; história [ensino de -]; jornalismo
(reportagens); organização de programas de
intercâmbio cultural e educativo.; parque de
diversão; redação de textos, exceto para publicidade
[ompi]; repórter (serviço de -) [agência de notícia];
reserva e emissão de bilhetes para shows; salas de
cinema; serviços de educação, prestados a título de
assistência
social;
serviços
de
lazer
e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento; sonorização;
sonorização de eventos para empresas e similares;
venda de ingressos para shows e espetáculos;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905587316 26/11/2012
003
Tit.GEMFIELDS, PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853509
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KAGEM
NCL(10) 14 abotoaduras; arte (objetos de -) de metal
precioso; chaveiros de bijuteria; cronométricos
(instrumentos -); estátuas de metal precioso;
estatuetas de metal precioso; imitações de pedras
preciosas; joalheria / bijuteria (artigos de -); ligas de
metal precioso; metais preciosos não trabalhados ou
semitrabalhados;
pedras
preciosas;
pedras
semipreciosas; relógios de pulso;
Prior.:85770395
02/11/2012 US
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905587324 26/11/2012
Tit.FAMA ENTRETENIMENTOS ARTÍSTICOS
LTDA. - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15630058000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Dudinha e a Galinha

003

de espetáculos [shows] [serviços de empresário];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; parques de diversão; planejamento de
festas; produção de filmes, exceto para fins de
publicidade; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows; produção de vídeos;
produção musical; publicação de livros; publicação
de textos [exceto para publicidade]; publicação online de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; rádio (programas de entretenimento
de -); rádio e televisão (aluguel de aparelhos de -);
rádio e televisão (produção de programas de -);
recreação (informações sobre -); redação de textos,
exceto publicitários; reservas de lugares para shows;
serviços de dj; serviços de layout, exceto para fins
publicitários; shows (produção de -); teatrais
(produções -); teatro de variedades [espetáculos
musicais]; televisão (aluguel de aparelhos de rádio e
-); televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
textos (publicação de -) [exceto para publicidade];
textos (redação de-), exceto publicitários; vídeos
(produção de -); animação de festa; banda de
música [serviços de entretenimento]; clube de livro e
disco [lazer ou educação]; clube de vídeo game e
vídeo cassete [lazer ou educação]; companhia
teatral (serviços de -); decoração de festa, cerimonial
e outros eventos; distribuição de brinquedos para
caridade; distribuição de filmes; edição de texto,
exceto de publicidade [copidesque]; empresário
[organização e produção de espetáculos]; fã clube;
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio); grupo musical; guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download]; história [ensino de -]; jornalismo
(reportagens); organização de programas de
intercâmbio cultural e educativo.; parque de
diversão; redação de textos, exceto para publicidade
[ompi]; repórter (serviço de -) [agência de notícia];
reserva e emissão de bilhetes para shows; salas de
cinema; serviços de educação, prestados a título de
assistência
social;
serviços
de
lazer
e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento; sonorização;
sonorização de eventos para empresas e similares;
venda de ingressos para shows e espetáculos;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905587332 26/11/2012
003
Tit.SITEC TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01752475000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SITEC BOJOS E ESPUMAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
cinema (estúdios de -); circos; clubes (serviços de -)
[lazer ou educação]; colônia de férias; desportivos
(serviços de acampamentos -); diversão (parques de
-); divertimento; dublagem; educação (informações
sobre -) [instrução]; educação (serviços de -);
empréstimos de livros [biblioteca]; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); estúdios de cinema; estúdios de
gravação (serviços de -); eventos desportivos
(cronometragem de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; férias (colônia de ); festas (planejamento de -); filmagem em vídeo;
filmes de cinema (aluguel de -); fotografia;
fotográficas (reportagens -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; informações sobre recreação;
instrução (serviços de -); interpretação de linguagem
de sinais; livros (publicação de -); microfilmagem;
modelos vivos para artistas (serviços de-); notícias
(agências de -); oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento]; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização
de
competições
desportivas;
organização de concursos de beleza; organização

CFE(4) 5.5.20; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 25 íntima (roupa -); roupa íntima; roupas
íntimas absorventes de transpiração; sutiãs;
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA
No.905587340 26/11/2012
003
Tit.JIANGSHAN WUZHOU FLAME RETARDANCE
MATERIAL CO.,LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853312
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 1035

partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca]; implantação de sistema [informática];
programação visual; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática];
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905587383 26/11/2012
003
Tit.PRONA AIR TOOL MANUFACTURING LIMITED
(CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853320
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRONA
CFE(4) 26.13.25; 28.3
NCL(10) 01 ácidos *; álcalis; amoníaco *; extintoras
(composições -) de fogo; fósforo [elemento químico];
ignífugas (preparações -); lítio; oxigênio; tensioativos
(agentes químicos -);
Procurador: JULIO GUIDI LIMA DA ROCHA

meio) de artigos de joalheria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;
comércio (através de qualquer meio) de pedras
preciosas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Prior.:85770395
02/11/2012 US
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905587413 26/11/2012
003
Tit.MARLI COPPI MONGUILHOTT ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79304218000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Glamour do Sol

No.905587367 26/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO CEICO - CENTRO INTEGRADO
DE CULTURA ORIENTAL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14633463000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLINICA DRAGÃO DIVINO SHEN LONG
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 aerógrafos; agulhetas térmicas
[máquinas]; bombas [máquinas]; cola (pistolas
elétricas para -); facas elétricas; ferramentas
portáteis, exceto as operadas manualmente;
furadeiras elétricas, manuais; pintar (pistolas para -);
pistolas elétricas para cola; tesouras elétricas;
Procurador: JULIO GUIDI LIMA DA ROCHA

CFE(4) 4.3.3; 24.11.25; 27.5.1; 28.3
NCL(10) 44 assessoria, consultoria e informação no
campo da saúde e da medicina; assessoria,
consultoria e informação sobre cuidados médicos;
orientação nutricional;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO

No.905587391 26/11/2012
Tit.INTCOM SERVIÇOS DE TI LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08901074000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTCOM

CFE(4) 1.3.2; 27.5.25
NCL(10) 25 praia (roupas de -); sungas; sutiãs;
vestuário *; biquíni; maiô;
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA

003
No.905587421 26/11/2012
003
Tit.THIAGO RAPHAEL ALVES DA SILVA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17044662000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Sr. Chocolate

No.905587375 26/11/2012
003
Tit.HALLIVE.COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
NA INTERNET LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16867966000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HALLIVE.COM

CFE(4) 12.1.10; 27.5.1
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática];
atualização de software de computador; criação e
manutenção de web sites para terceiros; dados
(recuperação de -) [informática]; fornecimento de
mecanismos de busca para a internet; manutenção
de software de computador; análise de suporte e
sistema [serviço de informática]; assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informações sobre artes gráficas;
assistência técnica em software; automação
industrial
[desenvolvimento,
instalação
e
manutenção de sistemas]; computação gráfica
[serviços de informática]; criação de homepage;
criação de software de computação gráfica; design
de aplicativo de multimídia; design de homepage;
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a

CFE(4) 26.1.1
NCL(10) 42 computadores (projeto de sistema de -);
criação e manutenção de web sites para terceiros [consultoria em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros; elaboração [concepção] de software
de computador - [consultoria em]; elaboração
[concepção]
de
software
de
computador;
manutenção de software de computador; software
de computador (elaboração [concepção] de-);
software de computador (instalação de -); análise e
processamento de dados [serviço de informática] [consultoria em]; análise e processamento de dados
[serviço de informática]; assessoria, consultoria e
informação em tecnologia da informação [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em tecnologia da informação; criação de
homepage - [consultoria em]; criação de homepage;
design de homepage - [consultoria em]; design de
homepage; implantação de sistema [informática];
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905587405 26/11/2012
003
Tit.GEMFIELDS, PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853509
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KAGEM
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer

CFE(4) 8.1.16-17; 8.1.19-21
NCL(10) 30 bolos; chocolate; doces*; sobremesas
sob a forma de mousse de chocolate; tortas [doces e
salgadas];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905587430 26/11/2012
Tit.FAMA ENTRETENIMENTOS ARTÍSTICOS
LTDA. - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15630058000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GALILEU GALO CARIJÓ

003

CFE(4) 27.5.1,6
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
cinema (estúdios de -); circos; clubes (serviços de -)
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[lazer ou educação]; colônia de férias; desportivos
(serviços de acampamentos -); divertimento;
dublagem; educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); espetáculos
(serviços de -); espetáculos ao vivo (apresentação
de -); estúdios de cinema; estúdios de gravação
(serviços de -); eventos desportivos (cronometragem
de -); exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos; férias (colônia de -); festas
(planejamento de -); filmagem em vídeo; filmes de
cinema (aluguel de -); fotografia; fotografia;
fotográficas (reportagens -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; informações sobre recreação;
instrução (serviços de -); interpretação de linguagem
de sinais; livros (publicação de -); microfilmagem;
modelos vivos para artistas (serviços de-); notícias
(agências de -); oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento]; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização
de
competições
desportivas;
organização de concursos de beleza; organização
de espetáculos [shows] [serviços de empresário];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; parques de diversão; planejamento de
festas; produção de filmes, exceto para fins de
publicidade; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows; produção de vídeos;
produção musical; publicação de livros; publicação
de textos [exceto para publicidade]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; rádio (programas de entretenimento
de -); rádio e televisão (aluguel de aparelhos de -);
rádio e televisão (produção de programas de -);
recreação (informações sobre -); redação de textos,
exceto publicitários; reservas de lugares para shows;
serviços de dj; serviços de layout, exceto para fins
publicitários; shows (produção de -); teatrais
(produções -); teatro de variedades [espetáculos
musicais]; televisão (aluguel de aparelhos de rádio e
-); televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
textos (publicação de -) [exceto para publicidade];
textos (redação de-), exceto publicitários; textos
(redação de-), exceto publicitários; vídeos (produção
de -); animação de festa; banda de música [serviços
de entretenimento]; clube de livro e disco [lazer ou
educação]; clube de vídeo game e vídeo cassete
[lazer ou educação]; companhia teatral (serviços de ); copidesque [edição de texto, exceto de
publicidade]; decoração de festa, cerimonial e outros
eventos; distribuição de brinquedos para caridade;
distribuição de filmes; empresário [organização e
produção de espetáculos]; fã clube; gravações
musicais em vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo
musical; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; história
[ensino de -]; jornalismo (reportagens); organização
de programas de intercâmbio cultural e educativo.;
parque de diversão; redação de textos, exceto para
publicidade [ompi]; redação de textos, exceto para
publicidade [ompi]; repórter (serviço de -) [agência
de notícia]; reserva e emissão de bilhetes para
shows; salas de cinema; serviços de educação,
prestados a título de assistência social; serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social; serviços de representação de
classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento;
sonorização; sonorização de eventos para empresas
e similares; venda de ingressos para shows e
espetáculos;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905587448 26/11/2012
003
Tit.GEMFIELDS, PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853509
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KAGEM
NCL(10) 37 extração mineral - [consultoria em];
extração mineral; mineração - [consultoria em];
mineração;
Prior.:85770395
02/11/2012 US
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
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No.905587456 26/11/2012
003
Tit.GEMFIELDS, PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853509
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KAGEM
NCL(10) 42 engenharia; análise para exploração de
jazida; pesquisa de bens minerais;
Prior.:85770395
02/11/2012 US
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905587464 26/11/2012
003
Tit.CVT PET SHOP E CLÍNICA VETERINÁRIA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15544357000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Clínica Veterinária Tatuapé
NCL(10) 44 clínica veterinária;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905587618 26/11/2012
Tit.FAMA ENTRETENIMENTOS ARTÍSTICOS
LTDA. - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15630058000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GALINHA AZULEIKA

003

CFE(4) 27.5.1,6
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
cinema (estúdios de -); circos; clubes (serviços de -)
[lazer ou educação]; colônia de férias; desportivos
(serviços de acampamentos -); diversão (parques de
-); divertimento; dublagem; educação (informações
sobre -) [instrução]; educação (serviços de -);
empréstimos de livros [biblioteca]; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); estúdios de cinema; estúdios de
gravação (serviços de -); eventos desportivos
(cronometragem de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; férias (colônia de ); festas (planejamento de -); filmagem em vídeo;
filmes de cinema (aluguel de -); fotografia;
fotográficas (reportagens -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; informações sobre recreação;
instrução (serviços de -); interpretação de linguagem
de sinais; livros (publicação de -); microfilmagem;
modelos vivos para artistas (serviços de-); notícias
(agências de -); oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento]; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização
de
competições
desportivas;
organização de concursos de beleza; organização
de espetáculos [shows] [serviços de empresário];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; parques de diversão; planejamento de
festas; produção de filmes, exceto para fins de
publicidade; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows; produção de vídeos;
produção musical; publicação de livros; publicação
de textos [exceto para publicidade]; publicação online de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; rádio (programas de entretenimento
de -); rádio e televisão (aluguel de aparelhos de -);
rádio e televisão (produção de programas de -);
recreação (informações sobre -); redação de textos,
exceto publicitários; reservas de lugares para shows;
serviços de dj; serviços de layout, exceto para fins
publicitários; shows (produção de -); teatrais
(produções -); teatro de variedades [espetáculos
musicais]; televisão (aluguel de aparelhos de rádio e

-); televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
textos (publicação de -) [exceto para publicidade];
textos (redação de-), exceto publicitários; vídeos
(produção de -); animação de festa; banda de
música [serviços de entretenimento]; clube de livro e
disco [lazer ou educação]; clube de vídeo game e
vídeo cassete [lazer ou educação]; companhia
teatral (serviços de -); decoração de festa, cerimonial
e outros eventos; distribuição de brinquedos para
caridade; distribuição de filmes; edição de texto,
exceto de publicidade [copidesque]; empresário
[organização e produção de espetáculos]; fã clube;
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio); grupo musical; guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download]; história [ensino de -]; jornalismo
(reportagens); organização de programas de
intercâmbio cultural e educativo.; parque de
diversão; redação de textos, exceto para publicidade
[ompi]; repórter (serviço de -) [agência de notícia];
reserva e emissão de bilhetes para shows; salas de
cinema; serviços de educação, prestados a título de
assistência
social;
serviços
de
lazer
e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento; sonorização;
sonorização de eventos para empresas e similares;
venda de ingressos para shows e espetáculos;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905587626 26/11/2012
003
Tit.GEMFIELDS, PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853509
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MONTEPUEZ
NCL(10) 42 engenharia; análise para exploração de
jazida; pesquisa de bens minerais;
Prior.:85771476
05/11/2012 US
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.

No.905587634 26/11/2012
003
Tit.GEMFIELDS, PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853509
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MONTEPUEZ
NCL(10) 37 extração mineral - [consultoria em];
extração mineral; mineração - [consultoria em];
mineração;
Prior.:85771476
05/11/2012 US
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905587642 26/11/2012
003
Tit.ASAS PRODUÇÕES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21949458000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Conhecer para Cuidar
NCL(10) 16 arquitetura (maquetes de -); blocos
[papelaria]; blocos de notas [cadernos]; blocos de
papel em múltiplas vias [papelaria]; blocos para
anotações; blocos para desenho; brochuras;
calendários; cartão postal; catálogos; desenhar
(artigos para -); desenhar (instrumentos para -);
desenho (esquadros para -); desenhos impressos;
encadernação (artigos para -); encerado (papel -);
folhetos;
formulários
[impressos];
gráficas
(reproduções -); gravuras; imagens [representações
gráficas]; impressão (conjuntos portáteis para -)
[material de escritório]; impressas (publicações -);
impresso (material -); impressos [gravuras]; livros;
livros para escrever ou desenhar; manuais
[impressos]; maquetes de arquitetura; material
didático [exceto aparelhos]; material escolar
[papelaria]; modelar (materiais para -); modelar
(pasta para -); molduras para compor [quadros];
panfletos [flyers]; papéis soltos (fichários para -);
papel para embrulho; papelão (artigos de -); papelão
*; periódicos; prospectos; publicações impressas;
reproduções gráficas; revistas [periódicos]; revistas
em quadrinhos; cartão postal sonoro; kits
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educacionais, compreendendo livros e cassetes de
áudio, embalados como uma unidade; kits
educacionais, compreendendo livros e cds ou dvds,
embalados como uma unidade; kits educacionais,
compreendendo
livros
e
mídia
magnética,
embalados como uma unidade; livro de bolso; livro
didático; publicações em fascículos impressos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905587650 26/11/2012
003
Tit.GEMFIELDS, PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853509
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MONTEPUEZ
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;
comércio (através de qualquer meio) de pedras
preciosas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Prior.:85771476
05/11/2012 US
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905587669 26/11/2012
003
Tit.SONHO LAR CONSULTORIA EM IMÓVEIS
LTDA EPP. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12667703000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SONHO LAR
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industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial] - [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial]; assessoria,
consultoria
e
informação
relacionadas
ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [informação em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos governamentais [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos governamentais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre assuntos governamentais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre assuntos governamentais; gestão
pública/privada
[informação
em];
gestão
pública/privada
[consultoria
em];
gestão
pública/privada
[assessoria
em];
gestão
pública/privada;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905587685 26/11/2012
Tit.FAMA ENTRETENIMENTOS ARTÍSTICOS
LTDA. - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15630058000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PINTINHO AMARELINHO

003

CFE(4) 7.1.24; 26.1.1; 27.5.1; 29.1.11
NCL(10) 36 administração de imóveis; aluguel de
escritórios [imóveis]; imóveis (arrendamento de -);
locação de apartamentos (agências imobiliárias de ); aluguel de loja [imóvel]; comércio de imóveis;
imóveis [compra e venda de -]; incorporação de
imóvel;
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905587677 26/11/2012
003
Tit.APLANE TECNOLOGIAS DE PLANEJAMENTO
LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04081870000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: APLANE

CFE(4) 26.2.7; 26.7.25; 27.5.1,17
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores

organização de concursos de beleza; organização
de espetáculos [shows] [serviços de empresário];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; parques de diversão; planejamento de
festas; produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; produção
musical; publicação de textos [exceto para
publicidade]; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos;
publicações
eletrônicas
on-line
(provimento de-) [não downloadable]; rádio
(programas de entretenimento de -); rádio e televisão
(aluguel de aparelhos de -); rádio e televisão
(produção de programas de -); recreação
(informações sobre -); redação de textos, exceto
publicitários; reservas de lugares para shows;
serviços de dj; serviços de layout, exceto para fins
publicitários; shows (produção de -); teatrais
(produções -); teatro de variedades [espetáculos
musicais]; televisão (aluguel de aparelhos de rádio e
-); televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
textos (redação de-), exceto publicitários; vídeos
(produção de -); animação de festa; banda de
música [serviços de entretenimento]; clube de livro e
disco [lazer ou educação]; clube de vídeo game e
vídeo cassete [lazer ou educação]; companhia
teatral (serviços de -); decoração de festa, cerimonial
e outros eventos; distribuição de brinquedos para
caridade; distribuição de filmes; edição de texto,
exceto de publicidade [copidesque]; empresário
[organização e produção de espetáculos]; fã clube;
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio); grupo musical; guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download]; história [ensino de -]; jornalismo
(reportagens); organização de programas de
intercâmbio cultural e educativo.; parque de
diversão; redação de textos, exceto para publicidade
[ompi]; repórter (serviço de -) [agência de notícia];
reserva e emissão de bilhetes para shows; salas de
cinema; serviços de educação, prestados a título de
assistência
social;
serviços
de
lazer
e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento; sonorização;
sonorização de eventos para empresas e similares;
venda de ingressos para shows e espetáculos;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905587693 26/11/2012
Tit.FAMA ENTRETENIMENTOS ARTÍSTICOS
LTDA. - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15630058000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DUDINHA

CFE(4) 27.5.1,6
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
cinema (estúdios de -); circos; clubes (serviços de -)
[lazer ou educação]; colônia de férias; desportivos
(serviços de acampamentos -); diversão (parques de
-); divertimento; dublagem; educação (informações
sobre -) [instrução]; educação (serviços de -);
empréstimos de livros [biblioteca]; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); estúdios de cinema; estúdios de
gravação (serviços de -); eventos desportivos
(cronometragem de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; férias (colônia de ); festas (planejamento de -); filmagem em vídeo;
filmes de cinema (aluguel de -); fotografia;
fotográficas (reportagens -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; informações sobre recreação;
instrução (serviços de -); interpretação de linguagem
de sinais; livros (publicação de -); microfilmagem;
modelos vivos para artistas (serviços de-); notícias
(agências de -); oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento]; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização
de
competições
desportivas;

003

CFE(4) 27.5.1,6
NCL(10) 41 agências de notícias; aluguel de
aparelhos de rádio e televisão; apresentação de
espetáculos ao vivo; cinema (estúdios de -); circos;
clubes (serviços de -) [lazer ou educação]; colônia de
férias; desportivos (serviços de acampamentos -);
diversão (parques de -); divertimento; dublagem;
edição de videoteipe; educação (informações sobre ) [instrução]; educação (serviços de -); empréstimos
de livros [biblioteca]; entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -); espetáculos (serviços
de -); espetáculos ao vivo (apresentação de -);
estúdios de cinema; estúdios de cinema; estúdios de
gravação (serviços de -); eventos desportivos
(cronometragem de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; férias (colônia de -
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); festas (planejamento de -); filmagem em vídeo;
filmes de cinema (aluguel de -); fotografia;
fotográficas (reportagens -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; informações sobre recreação;
instrução (serviços de -); interpretação de linguagem
de sinais; livros (publicação de -); microfilmagem;
modelos vivos para artistas (serviços de-); notícias
(agências de -); oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento]; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de competições
desportivas;
organização
de
competições
desportivas; organização de concursos de beleza;
organização de concursos de beleza; organização
de espetáculos [shows] [serviços de empresário];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; parques de diversão;
planejamento de festas; produção de filmes, exceto
para fins de publicidade; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; produção de
vídeos; produção musical; publicação de livros;
publicação de textos [exceto para publicidade];
publicações eletrônicas on-line (provimento de-) [não
downloadable]; rádio e televisão (aluguel de
aparelhos de -); rádio e televisão (produção de
programas de -); recreação (informações sobre -);
recreação (provimento de instalações para -);
redação de textos, exceto publicitários; reservas de
lugares para shows; reservas de lugares para
shows; serviços de dj; serviços de layout, exceto
para fins publicitários; shows (produção de -);
teatrais (produções -); teatro de variedades
[espetáculos musicais]; televisão (aluguel de
aparelhos de rádio e -); televisão e rádio (produção
de programas de -); textos (publicação de -) [exceto
para publicidade]; textos (redação de-), exceto
publicitários; vídeos (produção de -); animação de
festa; banda de música [serviços de entretenimento];
clube de livro e disco [lazer ou educação]; clube de
vídeo game e vídeo cassete [lazer ou educação];
companhia teatral (serviços de -); conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento];
decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
distribuição
de
brinquedos
para
caridade;
distribuição de filmes; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque]; empresário [organização e
produção de espetáculos]; fã clube; gravações
musicais em vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo
musical; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; história
[ensino de -]; jornalismo (reportagens); organização
de programas de intercâmbio cultural e educativo.;
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo.; parque de diversão; redação de textos,
exceto para publicidade [ompi]; repórter (serviço de ) [agência de notícia]; salas de cinema; serviços de
educação, prestados a título de assistência social;
serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento; sonorização;
sonorização de eventos para empresas e similares;
venda de ingressos para shows e espetáculos;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905587707 26/11/2012
003
Tit.APLANE TECNOLOGIAS DE PLANEJAMENTO
LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04081870000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: APLANE WEB
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CFE(4) 26.2.7; 26.7.25; 27.5.1; 27.5.17,24
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
programas de computador [para download];
programas de computador gravados;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905587715 26/11/2012
003
Tit.GAFOR LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61288940000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NDG LOGISTICS
NCL(10)
39
afretamento;
armazenagem;
armazenagem de mercadorias; corretagem de
transporte; serviços de logística em matéria de
transporte; transporte; assessoria, consultoria e
informações sobre transportes; serviços de
transporte de mercadorias e mudanças terrestres
estaduais e interestaduais;
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905587723 26/11/2012
Tit.FAMA ENTRETENIMENTOS ARTÍSTICOS
LTDA. - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15630058000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARIANA

003

CFE(4) 27.5.1,6
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; bibliotecas [empréstimo de
livros]; circos; colônia de férias; cronometragem de
eventos desportivos; diversão (parques de -);
divertimento; dublagem; educação (informações
sobre -) [instrução]; educação (serviços de -);
empréstimos de livros [biblioteca]; ensino (serviços
de -); entretenimento; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -); estúdios de
gravação (serviços de -); exposições (organização
de -) para fins culturais ou educativos; férias (colônia
de -); festas (planejamento de -); filmagem em vídeo;
fotografia; fotográficas (reportagens -); informações
sobre educação [instrução]; informações sobre
entretenimento [lazer]; informações sobre recreação;
instrução (serviços de -); interpretação de linguagem
de sinais; linguagem de sinais (interpretação de -);
microfilmagem; modelos vivos para artistas (serviços
de-); notícias (agências de -); oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de competições
desportivas; organização de concursos de beleza;
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de oficinas de trabalho [treinamento]; parques de
diversão; planejamento de festas; produção de

filmes, exceto para fins de publicidade; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows;
produção de vídeos; produção musical; publicação
de livros; publicação de textos [exceto para
publicidade];
publicações
eletrônicas
on-line
(provimento de-) [não downloadable]; rádio
(programas de entretenimento de -); rádio e televisão
(aluguel de aparelhos de -); rádio e televisão
(produção de programas de -); recreação
(informações sobre -); redação de textos, exceto
publicitários; reservas de lugares para shows;
serviços de dj; serviços de layout, exceto para fins
publicitários; shows (produção de -); teatrais
(produções -); teatro de variedades [espetáculos
musicais]; televisão (aluguel de aparelhos de rádio e
-); televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
textos (publicação de -) [exceto para publicidade];
textos (redação de-), exceto publicitários; vídeos
(produção de -); animação de festa; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
banda de música [serviços de entretenimento]; clube
de livro e disco [lazer ou educação]; clube de vídeo
game e vídeo cassete [lazer ou educação];
companhia teatral (serviços de -); conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento];
copidesque [edição de texto, exceto de publicidade];
decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
distribuição
de
brinquedos
para
caridade;
distribuição de filmes; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque]; empresário [organização e
produção de espetáculos]; fã clube; gravações
musicais em vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo
musical; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; história
[ensino de -]; jornalismo (reportagens); parque de
diversão; redação de textos, exceto para publicidade
[ompi]; repórter (serviço de -) [agência de notícia];
reserva e emissão de bilhetes para shows; salas de
cinema; serviços de educação, prestados a título de
assistência
social;
serviços
de
lazer
e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento; sonorização;
sonorização de eventos para empresas e similares;
venda de ingressos para shows e espetáculos;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905587740 26/11/2012
003
Tit.GAFOR LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61288940000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GND LOGISTICS
NCL(10)
39
afretamento;
armazenagem;
armazenagem de mercadorias; corretagem de
transporte; serviços de logística em matéria de
transporte; transporte; assessoria, consultoria e
informação em transportes; serviços de transporte
de mercadorias e mudanças terrestres estaduais e
interestaduais;
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905587758 26/11/2012
Tit.FAMA ENTRETENIMENTOS ARTÍSTICOS
LTDA. - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15630058000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GALINHA DORA

003

CFE(4) 27.5.1,6
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
cinema (estúdios de -); circos; clubes (serviços de -)
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[lazer ou educação]; colônia de férias; desportivos
(serviços de acampamentos -); diversão (parques de
-); divertimento; dublagem; educação (informações
sobre -) [instrução]; educação (serviços de -);
empréstimos de livros [biblioteca]; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); estúdios de cinema; estúdios de
gravação (serviços de -); eventos desportivos
(cronometragem de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; férias (colônia de ); festas (planejamento de -); filmagem em vídeo;
filmes de cinema (aluguel de -); fotografia;
fotográficas (reportagens -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; informações sobre recreação;
instrução (serviços de -); interpretação de linguagem
de sinais; livros (publicação de -); microfilmagem;
modelos vivos para artistas (serviços de-); notícias
(agências de -); oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento]; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização
de
competições
desportivas;
organização de concursos de beleza; organização
de espetáculos [shows] [serviços de empresário];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; parques de diversão; planejamento de
festas; produção de filmes, exceto para fins de
publicidade; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows; produção de vídeos;
produção musical; publicação de livros; publicação
de textos [exceto para publicidade]; publicação online de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; rádio (programas de entretenimento
de -); rádio e televisão (aluguel de aparelhos de -);
rádio e televisão (produção de programas de -);
recreação (informações sobre -); redação de textos,
exceto publicitários; reservas de lugares para shows;
serviços de dj; serviços de layout, exceto para fins
publicitários; shows (produção de -); teatrais
(produções -); teatro de variedades [espetáculos
musicais]; televisão (aluguel de aparelhos de rádio e
-); televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
textos (publicação de -) [exceto para publicidade];
textos (redação de-), exceto publicitários; vídeos
(produção de -); animação de festa; banda de
música [serviços de entretenimento]; clube de livro e
disco [lazer ou educação]; clube de vídeo game e
vídeo cassete [lazer ou educação]; companhia
teatral (serviços de -); decoração de festa, cerimonial
e outros eventos; distribuição de brinquedos para
caridade; distribuição de filmes; edição de texto,
exceto de publicidade [copidesque]; empresário
[organização e produção de espetáculos]; fã clube;
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio); grupo musical; guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download]; história [ensino de -]; jornalismo
(reportagens); organização de programas de
intercâmbio cultural e educativo.; parque de
diversão; redação de textos, exceto para publicidade
[ompi]; repórter (serviço de -) [agência de notícia];
reserva e emissão de bilhetes para shows; salas de
cinema; serviços de educação, prestados a título de
assistência
social;
serviços
de
lazer
e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento; sonorização;
sonorização de eventos para empresas e similares;
venda de ingressos para shows e espetáculos;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905587766 26/11/2012
003
Tit.GEMFIELDS, PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853509
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MONTEPUEZ
NCL(10) 14 abotoaduras; arte (objetos de -) de metal
precioso; chaveiros de bijuteria; cronométricos
(instrumentos -); estátuas de metal precioso;
estatuetas de metal precioso; imitações de pedras
preciosas; joalheria / bijuteria (artigos de -); ligas de
metal precioso; metais preciosos não trabalhados ou
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semitrabalhados;
pedras
preciosas;
pedras
semipreciosas; relógios de pulso;
Prior.:85771476
05/11/2012 US
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905587774 26/11/2012
003
Tit.MAIRA BRITTO NAMURA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36788999864
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GERA GRUPO DE ESTUDOS REFLEXÃO E
AÇÃO

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de colóquios;
seminários (organização e apresentação de -);
simpósios (organização e apresentação de -);
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905587782 26/11/2012
Tit.FAMA ENTRETENIMENTOS ARTÍSTICOS
LTDA. - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15630058000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EFIGÊNIA GALINHA TCHÊ TCHÊ

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 agências de notícias; aluguel de
aparelhos de rádio e televisão; apresentação de
espetáculos ao vivo; bibliotecas [empréstimo de
livros]; circos; clubes (serviços de -) [lazer ou
educação];
colônia
de
férias;
competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
concursos de beleza (organização de -);
cronometragem de eventos desportivos; diversão
(parques de -); divertimento; dublagem; educação
(informações sobre -) [instrução]; empréstimos de
livros [biblioteca]; entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -); espetáculos (serviços
de -); espetáculos ao vivo (apresentação de -);
estúdios de gravação (serviços de -); eventos
desportivos (cronometragem de -); exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
férias (colônia de -); festas (planejamento de -);
filmagem em vídeo; fotografia; informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; informações sobre recreação;
instrução (serviços de -); interpretação de linguagem
de sinais; linguagem de sinais (interpretação de -);
livros (publicação de -); microfilmagem; modelos
vivos para artistas (serviços de-); notícias (agências
de -); oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento]; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];

organização
de
competições
desportivas;
organização de concursos de beleza; organização
de desfiles de moda para fins de entretenimento;
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de oficinas de trabalho [treinamento]; parques de
diversão; planejamento de festas; produção de
filmes, exceto para fins de publicidade; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows;
produção de vídeos; produção musical; publicação
de livros; publicação de textos [exceto para
publicidade]; rádio (programas de entretenimento de
-); rádio e televisão (aluguel de aparelhos de -); rádio
e televisão (produção de programas de -); recreação
(informações sobre -); redação de textos, exceto
publicitários; reservas de lugares para shows;
serviços de dj; serviços de layout, exceto para fins
publicitários; shows (produção de -); teatrais
(produções -); teatro de variedades [espetáculos
musicais]; televisão (aluguel de aparelhos de rádio e
-); televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
textos (publicação de -) [exceto para publicidade];
textos (redação de-), exceto publicitários; vídeos
(produção de -); animação de festa; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer]; assessoria, consultoria e
informação ensino; banda de música [serviços de
entretenimento]; cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -); clube de livro e disco [lazer ou
educação]; companhia teatral (serviços de -);
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento]; copidesque [edição de texto, exceto
de publicidade]; decoração de festa, cerimonial e
outros eventos; desfile de moda somente para
entretenimento;
disc-jóquei;
distribuição
de
brinquedos para caridade; distribuição de filmes;
edição de texto, exceto de publicidade [copidesque];
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; fã clube; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo musical;
guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; história
[ensino de -]; jornalismo (reportagens); organização
de programas de intercâmbio cultural e educativo.;
parque de diversão; redação de textos, exceto para
publicidade [ompi]; reserva e emissão de bilhetes
para shows; salas de cinema; serviços de educação,
prestados a título de assistência social; serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social; serviços de representação de
classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento;
sonorização; sonorização de eventos para empresas
e similares; venda de ingressos para shows e
espetáculos;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905587790 26/11/2012
003
Tit.GEMFIELDS, PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853509
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KARIBA
NCL(10) 14 abotoaduras; arte (objetos de -) de metal
precioso; chaveiros de bijuteria; cronométricos
(instrumentos -); estátuas de metal precioso;
estatuetas de metal precioso; imitações de pedras
preciosas; joalheria / bijuteria (artigos de -); ligas de
metal precioso; metais preciosos não trabalhados ou
semitrabalhados; pedras preciosas; relógios de
pulso;
Prior.:85771514
05/11/2012 US
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905587804 26/11/2012
003
Tit.ASAS PRODUÇÕES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21949458000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IHQ - História em Quadrinhos Digital
NCL(10) 28 baralho (cartas de -); brinquedos; cartas
de baralho; construção (jogos de -); fichas para
jogos; jogos (fichas para -); jogos *; jogos
eletrônicos, exceto aqueles adaptados para uso
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apenas com aparelhos de televisão; jogos portáteis
com tela de cristal líquido; kits de miniaturas para
montar [brinquedos]; videogames; jogo de cartas;
passatempo [divertimento, diversão, entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905587812 26/11/2012
003
Tit.GEMFIELDS, PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853509
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KARIBA
NCL(10) 42 engenharia; análise para exploração de
jazida; pesquisa de bens minerais;
Prior.:85771514
05/11/2012 US
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905588010 26/11/2012
003
Tit.ANDREA RAW IRACEMA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04748138785
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Congresso Brasileiro de Dança Moderna
NCL(10)
41
congressos
(organização
e
apresentação de -); organização e apresentação de
congressos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905588029 26/11/2012
003
Tit.GEMFIELDS, PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853509
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KARIBA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;
comércio (através de qualquer meio) de pedras
preciosas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Prior.:85771514
05/11/2012 US
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905588037 26/11/2012
003
Tit.GEMFIELDS, PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8853509
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KARIBA
NCL(10) 37 extração mineral - [consultoria em];
extração mineral; mineração - [consultoria em];
mineração;
Prior.:85771514
05/11/2012 US
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905588045 26/11/2012
Tit.QUALIFÓRMULA ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09199074000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Fórmula Farmacêutica

003

CFE(4) 27.1.2; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 44 farmacêutica (consultoria em -) [informação em]; farmacêutica (consultoria em -) [consultoria em]; farmacêutica (consultoria em -) [assessoria em]; farmacêutica (consultoria em -);
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905588240 26/11/2012
003
Tit.CAROLINE APARECIDA ZERBATO OSTI
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30117922838
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Estopinha
NCL(10) 41 redação de textos, exceto para
publicidade [ompi] - [informação em]; redação de
textos, exceto para publicidade [ompi];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905588258 26/11/2012
003
Tit.INOVE DESIGN DE ELEVADORES LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17103035000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Inove Elevadores
NCL(10) 37 elevadores (instalação e reparo de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905588614 27/11/2012
003
Tit.HAMILTON SEKINO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02264529806
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Techpad
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905588819 27/11/2012
003
Tit.NATURAL PRODUCTS & TECHNOLOGIES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04480530000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Nanomega
NCL(10) 05 alimentos dietéticos (preparações para -)
adaptados para uso medicinal; medicinal (óleos para
uso -); nutricionais (complementos -); óleos para uso
medicinal; preparações farmacêuticas; suplemento
alimentar para animais; suplementos alimentares
minerais;
vitaminas
(preparações
para
-);
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; matéria prima para a indústria
farmacêutica; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplemento nutricional
de óleo comestível para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em pó para uso
medicinal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905588924 27/11/2012
003
Tit.MILENIA AGROCIÊNCIAS S.A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02290510000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MILAGRO
NCL(10) 44 ervas daninhas (destruição de -);
extermínio de animais nocivos [para agricultura,
horticultura e silvicultura]; fertilizantes e outras
substâncias químicas agrícolas (aspersão, aérea ou
de superfície, de -); colheita [serviços de agricultura];
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.905588940 27/11/2012
003
Tit.MARCIO BITTENCOURT (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67147038991
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Grupo MB
NCL(10) 35 consultoria em organização de negócios
- [informação em]; consultoria em organização de
negócios - [consultoria em]; consultoria em
organização de negócios - [assessoria em];
consultoria
em
organização
de
negócios;
administração comercial - [informação em];
administração comercial - [consultoria em];
administração comercial - [assessoria em];
administração comercial; administração de empresa
- [informação em]; administração de empresa [consultoria em]; administração de empresa [assessoria em]; administração de empresa;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905589050 27/11/2012
Tit.PALMA & MARTINS LTAD ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11556403000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

003

Marca: CUSCO & CIA
NCL(10) 44 veterinária (assistência -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905589211 27/11/2012
003
Tit.ZURITA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44211936000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOLUZINC
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
anti-helmínticos; antioxidantes (pílulas); biológicas
(preparações -) para uso médico; bronzeamento
(pílulas
para
-);
contraceptivos
químicos;
emagrecimento (pílulas para -); hormônios para uso
medicinal; inibidor de apetite (pílulas de -);
medicamentos para uso humano; pomadas para uso
medicinal; preparações farmacêuticas; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso medicinal; sais para uso
medicinal; suplementos alimentares minerais;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; emético e antiemético; estimulante da
respiração; estimulante do apetite; expectorante;
quimioterápico;
vasoconstritor;
vasodilatador;
vitamina e sais minerais;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905589254 27/11/2012
003
Tit.ZURITA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44211936000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZINCUM
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
anti-helmínticos; antioxidantes (pílulas); biológicas
(preparações -) para uso médico; bronzeamento
(pílulas
para
-);
contraceptivos
químicos;
emagrecimento (pílulas para -); emagrecimento
(pílulas para -); hormônios para uso medicinal;
inibidor de apetite (pílulas de -); medicamentos para
uso humano; pomadas para uso medicinal;
preparações farmacêuticas; químicas (preparações ) para uso farmacêutico; químicas (preparações -)
para uso medicinal; sais para uso medicinal;
suplementos alimentares minerais; bloqueador
neuromuscular
[medicamento];
complemento/
suplemento alimentar para uso medicinal; emético e
antiemético; estimulante da respiração; estimulante
do
apetite;
expectorante;
quimioterápico;
vasoconstritor; vasodilatador; vitamina e sais
minerais;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905589289 27/11/2012
003
Tit.JORGE LUIS CHAMMAS CAMASMIE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08984559873
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INDMAR
NCL(10) 07 barcos (motores para -); barcos
(motores para -); motores para barcos; motores para
barcos; motores propulsores, exceto para veículos
terrestres; motores, exceto para veículos terrestres;
motores,
exceto
para
veículos
terrestres;
transmissões, exceto para veículos terrestres;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905589297 27/11/2012
003
Tit.ROSSANO SOARES TAVARES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02177088895
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NORM OF MATURITY IN MANAGEMENT,
GOVERNANCE AND DATA QUALITY
NCL(10) 42 atualização de informação em banco de
dados de computador [serviço de informática] [informação em]; atualização de informação em
banco de dados de computador [serviço de
informática] - [consultoria em]; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática] - [assessoria em];
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
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e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros) - [informação
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros) - [consultoria em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros) - [assessoria
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905589300 27/11/2012
003
Tit.JORGE LUIS CHAMMAS CAMASMIE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08984559873
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PCM
NCL(10) 07 barcos (motores para -); barcos
(motores para -); motores para barcos; motores para
barcos; motores propulsores, exceto para veículos
terrestres; motores, exceto para veículos terrestres;
motores,
exceto
para
veículos
terrestres;
transmissões, exceto para veículos terrestres;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905589343 27/11/2012
003
Tit.LAURA CRISTINA BRAGA LIMA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00038353679
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CINEMA SHADOW
NCL(10) 41 edição de videoteipe; modelos vivos
para artistas (serviços de-) - [consultoria em];
modelos vivos para artistas (serviços de-);
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [informação em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [consultoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos - [assessoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento]; produção de filmes,
exceto para fins de publicidade - [assessoria em];
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de vídeos; serviços de layout, exceto para
fins publicitários; vídeos (produção de -) [informação em]; vídeos (produção de -); videoteipe
(edição de -) - [informação em]; videoteipe (edição
de -); assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais; distribuição de
filmes; promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: MATHEUS DOS SANTOS BUARQUE
EICHLER
No.905589416 27/11/2012
Tit.ROMY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03553012000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PÃO DE QUEIJO IMPÉRIO MINEIRO
NCL(10) 30 pãezinhos; pão;
Procurador: CLAUDINEY DE ANGELO

003

No.905589637 27/11/2012
003
Tit.HERBOFARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO
LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72013006000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HERBOFÓRMULA FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO
NCL(10) 44 farmácia de manipulação [manipulação
de medicamentos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905589670 27/11/2012
Tit.FLORENTINO VEIGA DE SOUZA (BR/SP)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67864945872
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Design Cabeleireiros Souza
NCL(10) 44 cabeleireiro (salões de -); salões de
cabeleireiro; assessoria, consultoria e informação em
estética capilar; corte de cabelo masculino, feminino
e infantil; manicure e pedicure;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905589688 27/11/2012
003
Tit.MEU PEQUENO ANJO MÓVEIS E
DECORAÇÃO INFANTIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11204305000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEU PEQUENO ANJO PINTURAS
ESPECIAIS
NCL(10) 37 aplicação de tinta e impermeabilizante;
serviços de pinturas viárias;
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.905589726 27/11/2012
003
Tit.LU-MAQUIAGEM DEFINITIVA LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05192659000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAKE UP LU
NCL(10) 03 algodão para fins cosméticos (hastes
com pontas de -); bronzear (preparações para-)
[cosméticos]; cílios (produtos cosméticos para os-);
cosméticos; cosméticos (estojos de); cosméticos
para os cílios; cremes cosméticos; hastes com
pontas de algodão para fins cosméticos; maquiagem
(pó para -); maquiagem (produtos para -);
maquiagem (produtos para remover -); maquiagem
para o rosto; pele (produtos cosméticos para
cuidados da -); pó para maquiagem; sobrancelhas
(cosméticos para as -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905589785 27/11/2012
003
Tit.LUCIANA CAROLINE ZANARDI - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15665558000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NaGaragem
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de peles de
animais; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas; comércio (através
de qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de produtos abrasivos
para limpeza; comércio (através de qualquer meio)
de produtos para a destruição dos animais nocivos,
fungicidas e herbicidas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos para absorver, molhar e
ligar a pó; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de tintas, vernizes, lacas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905589793 27/11/2012
003
Tit.ZUNNER CALÇADOS ESPORTIVOS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00904109000153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIA AÉREA
NCL(10) 25 alpercatas; botas *; botinas; calçados *;
calçados em geral *; chinelos [pantufas]; palmilhas;
saltos de sapatos; sandálias; sapatos de futebol;
solas para calçados; calçado esportivo; chinelo
[vestuário comum];
Procurador: EDUARDO LÍVIO DAIMOND
No.905589874 27/11/2012
Tit.E. M. DIAS DE FREITAS-ME (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37424199000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RESTAURANTE PANELA DE FERRO
SABOR DE MINAS
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905589890 27/11/2012
003
Tit.EFICIENTE SOLUCOES FLORESTAIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09334062000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

Marca: MICRODRONES
NCL(10) 44 ervas daninhas (destruição de -) [informação em]; ervas daninhas (destruição de -) [consultoria em]; ervas daninhas (destruição de -) [assessoria em]; ervas daninhas (destruição de -);
extermínio de animais nocivos [para agricultura,
horticultura e silvicultura] - [informação em];
extermínio de animais nocivos [para agricultura,
horticultura e silvicultura] - [consultoria em];
extermínio de animais nocivos [para agricultura,
horticultura e silvicultura] - [assessoria em];
extermínio de animais nocivos [para agricultura,
horticultura e silvicultura]; fertilizantes e outras
substâncias químicas agrícolas (aspersão, aérea ou
de superfície, de -) - [informação em]; fertilizantes e
outras substâncias químicas agrícolas (aspersão,
aérea ou de superfície, de -) - [consultoria em];
fertilizantes e outras substâncias químicas agrícolas
(aspersão, aérea ou de superfície, de -) - [assessoria
em]; fertilizantes e outras substâncias químicas
agrícolas (aspersão, aérea ou de superfície, de -);
horticultura - [informação em]; horticultura [consultoria em]; horticultura - [assessoria em];
horticultura; viveiros de plantas - [informação em];
viveiros de plantas - [consultoria em]; viveiros de
plantas - [assessoria em]; viveiros de plantas;
assessoria consultoria e informação na área agrícola
- [informação em]; assessoria consultoria e
informação na área agrícola - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação na área agrícola
- [assessoria em]; assessoria consultoria e
informação na área agrícola; assessoria, consultoria
e informação na área de horticultura de parreirais [informação em]; assessoria, consultoria e
informação na área de horticultura de parreirais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação na área de horticultura de parreirais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação na área de horticultura de parreirais;
assessoria, consultoria e informação sobre aplicação
de pesticidas e sobre resíduos de pesticidas em
alimentos - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação sobre aplicação de pesticidas e sobre
resíduos de pesticidas em alimentos - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
aplicação de pesticidas e sobre resíduos de
pesticidas em alimentos - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre aplicação
de pesticidas e sobre resíduos de pesticidas em
alimentos; assessoria, consultoria e informações
sobre florestamento e reflorestamento - [informação
em]; assessoria, consultoria e informações sobre
florestamento e reflorestamento - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
florestamento e reflorestamento - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
florestamento
e
reflorestamento;
assessoria,
consultoria e informações sobre pesquisas no campo
de agricultura - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre pesquisas no campo
de agricultura - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre pesquisas no campo
de agricultura - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre pesquisas no campo
de agricultura; desmatamento - [informação em];
desmatamento - [consultoria em]; desmatamento [assessoria em]; desmatamento; extração florestal [informação em]; extração florestal - [consultoria em];
extração florestal - [assessoria em]; extração
florestal; horticultura [serviço agropecuário] [informação em]; horticultura [serviço agropecuário] [consultoria em]; horticultura [serviço agropecuário] [assessoria em]; horticultura [serviço agropecuário];
pulverização [agropecuária] - [informação em];
pulverização [agropecuária] - [consultoria em];
pulverização [agropecuária] - [assessoria em];
pulverização [agropecuária];
Procurador: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
No.905589904 27/11/2012
Tit.BRUNO VINICIUS PESSOAS SANTOS
04713765406 (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16901433000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Campus Festival

003
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NCL(10)
41
congressos
(organização
e
apresentação de -); festas (planejamento de -);
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [informação em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [consultoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [assessoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; organização e apresentação de
congressos - [informação em]; organização e
apresentação de congressos - [consultoria em];
organização e apresentação de congressos [assessoria em]; organização e apresentação de
congressos; produção de shows; shows (produção
de -); assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais; promotor de
eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905589912 27/11/2012
003
Tit.BRUNO KOERICH DE PAULA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03601378906
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Baralhada
NCL(10) 38 fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
o provimento de acesso a um website);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905589920 27/11/2012
Tit.RENATO ZONA LIBRE S.A. (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8855056
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AMERICA TODAY 157

003

CFE(4) 3.1.14; 27.5.1
NCL(10) 25 bermudas; blazers [vestuário]; calçados
*; calçados em geral *; calças; camisas; camisetas;
chapéus (armações de -); chapéus, bonés etc;
coletes; meias; roupa de baixo; roupa íntima; roupa
para ginástica; roupas de banho; saias; vestuário *;
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.905589939 27/11/2012
003
Tit.LARANJAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDAEPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11297448000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Outros na TV
NCL(10) 38 acesso à rede global de computadores
(aluguel de tempo de-) - [informação em]; acesso à
rede global de computadores (aluguel de tempo de-)
- [consultoria em]; acesso à rede global de
computadores (aluguel de tempo de-) - [assessoria
em]; acesso à rede global de computadores (aluguel
de tempo de-); agências de notícias - [informação
em]; agências de notícias - [consultoria em];
agências de notícias - [assessoria em]; agências de
notícias; aluguel de aparelhos de fac-símile [fax] [informação em]; aluguel de aparelhos de fac-símile
[fax] - [consultoria em]; aluguel de aparelhos de facsímile [fax] - [assessoria em]; aluguel de aparelhos
de fac-símile [fax]; aluguel de aparelhos de telefones
- [informação em]; aluguel de aparelhos de telefones
- [consultoria em]; aluguel de aparelhos de telefones
- [assessoria em]; aluguel de aparelhos de telefones;
aluguel de aparelhos de transmissão de mensagens
- [informação em]; aluguel de aparelhos de
transmissão de mensagens - [consultoria em];
aluguel de aparelhos de transmissão de mensagens
- [assessoria em]; aluguel de aparelhos de

transmissão
de
mensagens;
aluguel
de
equipamentos de telecomunicação - [informação
em]; aluguel de equipamentos de telecomunicação [consultoria em]; aluguel de equipamentos de
telecomunicação - [assessoria em]; aluguel de
equipamentos de telecomunicação; aluguel de
tempo de acesso à rede global de computadores [informação em]; aluguel de tempo de acesso à rede
global de computadores - [consultoria em]; aluguel
de tempo de acesso à rede global de computadores
- [assessoria em]; aluguel de tempo de acesso à
rede global de computadores; canais de
telecomunicação (provimento de-), para serviços de
telecompras - [informação em]; canais de
telecomunicação (provimento de-), para serviços de
telecompras - [consultoria em]; canais de
telecomunicação (provimento de-), para serviços de
telecompras - [assessoria em]; canais de
telecomunicação (provimento de-), para serviços de
telecompras; informações sobre telecomunicação [informação
em];
informações
sobre
telecomunicação - [consultoria em]; informações
sobre
telecomunicação
[assessoria
em];
informações sobre telecomunicação; notícias
(agências de -) - [informação em]; notícias (agências
de -) - [consultoria em]; notícias (agências de -) [assessoria em]; notícias (agências de -);
radiodifusão - [informação em]; radiodifusão [consultoria em]; radiodifusão - [assessoria em];
radiodifusão; radiodifusão - [informação em];
radiodifusão - [consultoria em]; radiodifusão [assessoria em]; radiodifusão; satélite (transmissão
por -) - [informação em]; satélite (transmissão por -) [consultoria em]; satélite (transmissão por -) [assessoria em]; satélite (transmissão por -); serviços
de difusão sem fim [telecomunicações] - [informação
em]; serviços de difusão sem fim [telecomunicações]
- [consultoria em]; serviços de difusão sem fim
[telecomunicações] - [assessoria em]; serviços de
difusão sem fim [telecomunicações]; telechamadas
(serviços de -) [rádio, telefone ou outros meios de
comunicação eletrônica] - [informação em];
telechamadas (serviços de -) [rádio, telefone ou
outros meios de comunicação eletrônica] [consultoria em]; telechamadas (serviços de -) [rádio,
telefone ou outros meios de comunicação eletrônica]
- [assessoria em]; telechamadas (serviços de -)
[rádio, telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica]; telecomunicações (informações sobre -) [informação em]; telecomunicações (informações
sobre -) - [consultoria em]; telecomunicações
(informações sobre -) - [assessoria em];
telecomunicações
(informações
sobre
-);
telecomunicações (serviços de roteamento e junção
de -) - [informação em]; telecomunicações (serviços
de roteamento e junção de -) - [consultoria em];
telecomunicações (serviços de roteamento e junção
de -) - [assessoria em]; telecomunicações (serviços
de roteamento e junção de -); teleconferência
(serviços de -) - [informação em]; teleconferência
(serviços de -) - [consultoria em]; teleconferência
(serviços de -) - [assessoria em]; teleconferência
(serviços de -); teledifusão - [informação em];
teledifusão - [consultoria em]; teledifusão [assessoria
em];
teledifusão;
teledifusão
[informação em]; teledifusão - [consultoria em];
teledifusão - [assessoria em]; teledifusão; teledifusão
por cabo - [informação em]; teledifusão por cabo [consultoria em]; teledifusão por cabo - [assessoria
em]; teledifusão por cabo; telefone (comunicações
por -) - [informação em]; telefone (comunicações por
-) - [consultoria em]; telefone (comunicações por -) [assessoria em]; telefone (comunicações por -);
telefonia (serviços de -) - [informação em]; telefonia
(serviços de -) - [consultoria em]; telefonia (serviços
de -) - [assessoria em]; telefonia (serviços de -);
telegrafia (serviços de -) - [informação em]; telegrafia
(serviços de -) - [consultoria em]; telegrafia (serviços
de -) - [assessoria em]; telegrafia (serviços de -);
telegramas (comunicações por -) - [informação em];
telegramas (comunicações por -) - [consultoria em];
telegramas (comunicações por -) - [assessoria em];
telegramas (comunicações por -); telegramas
(transmissão de -) - [informação em]; telegramas
(transmissão de -) - [consultoria em]; telegramas
(transmissão de -) - [assessoria em]; telegramas

(transmissão de -); transmissão de arquivos digitais [informação em]; transmissão de arquivos digitais [consultoria em]; transmissão de arquivos digitais [assessoria em]; transmissão de arquivos digitais;
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador - [informação em]; transmissão de
mensagens e de imagens por meio de computador [consultoria em]; transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador - [assessoria em];
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador; agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações) - [informação
em];
agência
de
notícias/jornalismo
(se
transmissão/difusão de informações) - [consultoria
em];
agência
de
notícias/jornalismo
(se
transmissão/difusão de informações) - [assessoria
em];
agência
de
notícias/jornalismo
(se
transmissão/difusão de informações); aluguel de
caixas postais eletrônicas para e-mail - [informação
em]; aluguel de caixas postais eletrônicas para email - [consultoria em]; aluguel de caixas postais
eletrônicas para e-mail - [assessoria em]; aluguel de
caixas postais eletrônicas para e-mail; leasing de
espaço na internet - [informação em]; leasing de
espaço na internet - [consultoria em]; leasing de
espaço na internet - [assessoria em]; leasing de
espaço na internet; radioastronomia - [informação
em];
radioastronomia
[consultoria
em];
radioastronomia - [assessoria em]; radioastronomia;
rádio-chamada - [informação em]; rádio-chamada [consultoria em]; rádio-chamada - [assessoria em];
rádio-chamada; radiocomunicação - [informação
em];
radiocomunicação
[consultoria
em];
radiocomunicação
[assessoria
em];
radiocomunicação; radiocomunicação terrestre ou
espacial - [informação em]; radiocomunicação
terrestre
ou
espacial
[consultoria
em];
radiocomunicação terrestre ou espacial - [assessoria
em]; radiocomunicação terrestre ou espacial;
radiodeterminação [determinação, mediante o
emprego de ondas radioelétricas, da posição de um
móvel ou da direção ou distância em que este se
encontra em relação a um ou dois pontos
conhecidos] - [informação em]; radiodeterminação
[determinação, mediante o emprego de ondas
radioelétricas, da posição de um móvel ou da
direção ou distância em que este se encontra em
relação a um ou dois pontos conhecidos] [consultoria em]; radiodeterminação [determinação,
mediante o emprego de ondas radioelétricas, da
posição de um móvel ou da direção ou distância em
que este se encontra em relação a um ou dois
pontos
conhecidos]
[assessoria
em];
radiodeterminação [determinação, mediante o
emprego de ondas radioelétricas, da posição de um
móvel ou da direção ou distância em que este se
encontra em relação a um ou dois pontos
conhecidos];
serviços
de
carregamento,
compartilhamento e postagem de fotos áudio e vídeo
[transmissão] - [informação em]; serviços de
carregamento, compartilhamento e postagem de
fotos áudio e vídeo [transmissão] - [consultoria em];
serviços de carregamento, compartilhamento e
postagem de fotos áudio e vídeo [transmissão] [assessoria em]; serviços de carregamento,
compartilhamento e postagem de fotos áudio e vídeo
[transmissão]; serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação] - [informação em]; serviços de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento [telecomunicação] - [consultoria em];
serviços de comunicação para a transmissão de uma
transação eletrônica de um estabelecimento até uma
central de processamento [telecomunicação] [assessoria em]; serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação]; transmissão [emissão] de sinal
de telecomunicação por satélite - [informação em];
transmissão [emissão] de sinal de telecomunicação
por satélite - [consultoria em]; transmissão [emissão]
de sinal de telecomunicação por satélite [assessoria em]; transmissão [emissão] de sinal de
telecomunicação por satélite; transmissão de filmes
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de televisão via cabo, satélite, rede
telecomunicação - [informação em]; transmissão
filmes de televisão via cabo, satélite, rede
telecomunicação - [consultoria em]; transmissão
filmes de televisão via cabo, satélite, rede
telecomunicação - [assessoria em]; transmissão
filmes de televisão via cabo, satélite, rede
telecomunicação;
Procurador: BACILIERE E SOUZA SANTOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

de
de
de
de
de
de
de

No.905589947 27/11/2012
003
Tit.LAZZULI PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02934873000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Lounge Prime
NCL(10) 41 espetáculos (serviços de -); espetáculos
ao vivo (apresentação de -); organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário]; shows
(produção de -);
Procurador: MÁRIO SEBASTIÃO BRAGA AMORIM
No.905589955 27/11/2012
003
Tit.RENATO TSUWEY YANG (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36633297807
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Tralhas do Chef Tudo para você cozinhar

CFE(4) 7.3.5; 11.1.1; 11.1.10; 11.1.20,25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905589963 27/11/2012
Tit.ALFREDO JOSÉ CARNEIRO DE ARAÚJO
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05105749472
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AC PROMOÇÕES & EVENTOS

003

No.905590082 27/11/2012
Tit.INTELIGENCIA SOCIAL CONSULTORIA E
PESQUISA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10447896000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Works

003

CFE(4) 1.15.9
NCL(10) 39 entrega de mercadorias;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905590023 27/11/2012
003
Tit.THN NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16847018000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOINFANT
NCL(10) 29 albumina para uso culinário; albuminoso
(leite -); algas (extratos de -) para uso alimentar;
alimentos à base de vegetais fermentados [kimichi];
animal (tutano -) para uso alimentar; bebidas lácteas
[onde o leite predomina]; caldo (preparações para
fazer -); gelatina; geléias para uso alimentar;
laticínios; lecitina para uso culinário; leite; leite
albuminoso; leite de soja [substituto do leite]; milk
shakes [bebidas à base de leite]; óleos comestíveis;
ovos em pó; pó (ovos em -); preparações para sopas
[frutas, legumes e verduras]; sementes processadas;
soja (leite de - ) [substituto do leite]; sopa
(preparações para fazer -); sopas; sopas
(preparações para -) [frutas, legumes e verduras];
soro de leite; bebidas lácteas fermentadas; cápsula
de alga marinha para uso alimentar; cápsula de
cartilagem de tubarão para complemento alimentar;
cápsula de gelatina pura para uso alimentar;
complemento/ suplemento alimentar à base de
frutas [não medicinal]; enzimas para consumo
humano; leite de arroz; leite em pó; ovo desidratado;
ovo em conserva; ovo para alimentação; petiscos à
base de soja [alimentos em que a soja é
predominante]; pó para milk-shake à base de leite;
preparados,
complementos
e
suplementos
alimentares à base de albumina; preparados,
complementos e suplementos alimentares à base de
proteína;
Procurador: VALÉRIA CRISTINA BARCELLOS
FARIA

CFE(4) 20.5.5,20.5.13-14; 20.7.1
NCL(10) 16 material didático [exceto aparelhos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905590090 27/11/2012
003
Tit.MARIA DAS DORES NASCIMENTO (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19360843253
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MK NOIVAS E DAMAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 aluguel de roupas; aluguel de trajes a
rigor;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905590104 27/11/2012
Tit.SPORTAILOR, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8854548
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HOOK & TACKLE

003

No.905590031 27/11/2012
003
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HYALUDRATE
NCL(10) 03 preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal];
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CFE(4) 27.5.1,6
NCL(10) 37 ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -); encanamento (serviços de -);
montagem de estandes de feira de exposições e
lojas; assessoria, consultoria e informações sobre
montagem/construção
de
estrutura
predial;
construção de estante para feira, exposição e loja;
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905590015 27/11/2012
Tit.ANA LUIZA NOGUEIRA FRANCO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08326646776
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Pede Aí delivery de bebidas e
conveniências

003

No.905590040 27/11/2012
003
Tit.FAMILYS APART HOTEL LTDA (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08979715000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Jalapão
NCL(10) 43 acomodações temporárias (aluguel de ); acomodações temporárias (reservas de -);
agências de acomodações [hotéis, pensões]; aluguel
de acomodações temporárias; reservas de
acomodações temporárias;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905590058 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Colégio Cenecista Doutor José Ferreira
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; antiderrapantes para botas e sapatos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; axilares
(sudários -); babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
biqueiras; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; boné (palas
de -); bonés; borzeguins; botas (antiderrapantes
para -); botas (canos de -); botas (ferragens para -);
botas (viras para -); botas *; botas de esqui; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados (saltos
para-); calçados *; calçados de madeira; calçados
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em geral *; calcanheiras para meias; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; chapéus (armações de -);
chapéus [chapelaria]; chapéus de papel [vestuário];
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas]; chuteiras de
futebol (travas para -); ciclistas (vestuário para -);
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; colarinhos
postiços; coletes; coletes; coletes [roupa íntima];
coletes para pesca; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; culotes para bebês; dólmã
[veste militar]; dólmã [veste militar]; dormir
(máscaras para -); enxovais de bebês; escapulários;
espartilhos; esportes (botas para -) *; esportes
(sapatos para -) *; esqui (botas de -); estolas de pele;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); ferragens de metal para
sapatos e botas; forros confeccionados [parte de
vestuário]; futebol (sapatos de -); gabardines
[vestuário]; galochas; galochas; gáspeas para
sapatos; ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); gorros; gravatas; guarda-pós;
impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; mantilhas; máscaras
para dormir; meias; meias; meias (calcanheiras para
-); meias (ligas de -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; mitras [chapéus]; mitras
[chapéus]; orelheiras [vestuário]; palas de boné;
palas para camisas; paletós; palmilhas; papel
(chapéus de -) [vestuário]; parcas; pele (estolas de ); pelerines; peles [vestuário]; peliças; penhoar;
pesca (coletes para -); pescoço (lenços de -);
pijamas; pijamas; plastrom; polainas; polainas;
polainas; polainas (presilhas para -); ponchos; portamoedas (cintos -) [vestuário]; praia (roupas de -);
presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punhos de camisa; robe; roupa de baixo;
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; saltos de sapatos; saltos para
calçados; sandálias; sapatos (antiderrapantes para ); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas para
-); sapatos (viras para -); sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sarongues; sobretudos [vestuário];
solas para calçados; solidéus [barrete]; sudários
axilares;
suéteres;
sungas;
suspensórios;
suspensórios; sutiãs; ternos; togas; toucas de
banho; toucas de natação; trajes; trajes de banho;
travas para chuteiras de futebol; túnicas; turbantes;
uniformes; vestuário *; vestuário de papel; véus
[vestuário]; viras para botas e sapatos; viseiras;
viseiras; xales; alba [vestimenta de padre]; avental
descartável de uso não profissional; babador não
descartável;
baby-doll;
bandagem
elástica
[vestuário]; batina; beca; bermuda para prática de
esporte; biquíni; blusa militar; boné; bota para
operário; calça para equitação; calçado esportivo;
calçado para uso profissional; calçados para
snowboarding; calção para banho; camisa para
militar; camisola; canga; carapuça [barrete cônico;
gorro]; casaco para operador; casula [vestimenta
sacerdotal que se põe sobre a alva e a estola];
chinelo [vestuário comum]; chuteira; cinta [vestuário
comum]; cinta para menstruação; cobertura
descartável para calçado; coturno; cravo para
chuteira; culote [calça para montaria]; echarpe;
estolas; farda; fardão; fraque; jaleco; lenço de lapela
[parte anterior e superior de um casaco voltada para
fora]; maiô; poncho; quimono [vestuário]; roupa
íntima descartável; solado não ortopédico; spencer;
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sutiã para postura sem finalidade terapêutica; tira
(faixa) para a cabeça;
Procurador: NATAN BARIL
No.905590112 27/11/2012
Tit.MADAX LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12164714000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Madax Service

003

CFE(4) 27.1.1; 27.5.1
NCL(10) 42 análise de suporte e sistema [serviço de
informática]; armazenagem eletrônica de dados;
assistência técnica em software; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados;
Procurador: KELLY GERBIANY MARTARELLO
No.905590120 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Colégio Cenecista Elias Moreira
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905590147 27/11/2012
003
Tit.ROSEMARY MELO DOS SANTOS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25801135000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLARO SISTEMAS
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática] [informação em]; análise de sistemas [informática] [consultoria em]; análise de sistemas [informática] [assessoria em]; análise de sistemas [informática];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905590163 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Colégio Cenecista Pedro Antônio Fayal
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905590171 27/11/2012
003
Tit.J. PORTUGAL RAMOS VINHOS, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8854556
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARQUÊS DE BORBA
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS

CFE(4) 7.1.8; 27.5.1
NCL(10) 35 madeira (avaliação de -) em pé [para
construção]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
matérias para calafetar, vedar e isolar; comércio
(através de qualquer meio) de mordentes [fixador
para tintas]; comércio (através de qualquer meio) de
preservativos contra oxidação e contra a
deterioração da madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira;
comércio (através de qualquer meio) de tintas,
vernizes, lacas; comércio (através de qualquer meio)
de tubos flexíveis não metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de tubos metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos rígidos não
metálicos para a construção;
Procurador: JURANDIR ALVES DA COSTA FILHO
No.905590201 27/11/2012
003
Tit.PAULO CEZAR RONCONI FREIRE (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15258222000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LITTLE ROCK

CFE(4) 9.3.1; 9.9.1
NCL(10) 25 bermudas; calçados em geral *; calças
compridas; camisas; camisetas; casacos [vestuário];
confeccionado (vestuário -); culotes para bebês;
macacões; pijamas; roupas de fantasia; saias;
vestuário *; maiô;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905590210 27/11/2012
Tit.AMAZÔNIA CABO LTDAS (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02311604000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ERVAS & PLANTAS MEDICINAIS

No.905590180 27/11/2012
003
Tit.H.F.R. ALBUQUERQUE CIA LTDA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34561795000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTREL

CFE(4) 5.5.19; 26.1.1; 26.4.1; 27.7.3; 29.1.12

003
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NCL(10) 41 notícias (agências de -); rádio
(programas de entretenimento de -) - [informação
em]; rádio (programas de entretenimento de -); rádio
e televisão (produção de programas de -); televisão
e rádio (produção de programas de -) - [informação
em]; televisão e rádio (produção de programas de -);
agência de notícias/jornalismo (se for elaboração de
reportagens fotográficas ou não); jornalismo
(reportagens) - [informação em]; jornalismo
(reportagens); repórter (serviço de -) [agência de
notícia];
Procurador: FRANCISCA DANTAS LIMA
No.905590228 27/11/2012
003
Tit.RASTEC: TECNOLOGIA E COMUNICACAO
LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01709339000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RASTEC tecnologia

CFE(4) 15.9.1,9
NCL(10) 45 monitorização de alarmes anti-roubo e
de segurança - [informação em]; monitorização de
alarmes anti-roubo e de segurança - [consultoria
em]; monitorização de alarmes anti-roubo e de
segurança - [assessoria em]; monitorização de
alarmes anti-roubo e de segurança; bloqueio de
carro por satélite - [informação em]; bloqueio de
carro por satélite - [consultoria em]; bloqueio de
carro por satélite - [assessoria em]; bloqueio de carro
por satélite; monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança] - [informação em]; monitoramento e
rastreamento de veículos e cargas, contratação de
guarda [serviços de segurança] - [consultoria em];
monitoramento e rastreamento de veículos e cargas,
contratação de guarda [serviços de segurança] [assessoria em]; monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905590236 27/11/2012
003
Tit.ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SA (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7455216
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HOLLISTER SOLANA BEACH
NCL(10) 03 abrasivos *; alvejantes (produtos -)
[lavagem]; cosméticos; decapagem (soluções para ); dentifrícios; lavanderia (produtos para -); loções
capilares; óleos essenciais; perfumaria (produtos de
-); produtos para limpeza; produtos para polimento;
sabões;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905590244 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Colégio Cenecista Nossa Senhora do
Carmo
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905590252 27/11/2012
Tit.ROTH COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07844420000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

003

Marca: ROTH INFORMÁTICA

CFE(4) 1.15.5; 4.5.3; 27.5.1
NCL(10) 09 apoios para os pulsos [informática];
computador (periféricos de -); computador (teclados
de -); computadores; computadores (impressoras
para -); computadores portáteis [laptop]; disquetes
(drives de -) para computadores; fita magnética
(unidades de -) [para computadores]; impressoras
para computadores; interfaces [para computadores];
jogos de computador (programas de -); juke boxes
[informática]; monitores [periféricos de computador];
monitores [programas de computador]; mouse
[informática]; mouse pads [informática]; navegação
(dispositivos de -) para veículos [computador de
bordo]; notebook [computadores]; periféricos de
computador; processadores [unidades centrais de
processamento]
[informática];
programas
de
computador gravados; programas de jogos de
computador;
programas
operacionais
para
computador [gravados]; unidades centrais de
processamento
[processadores]
[informática];
disquete para computador; software para jogo e
entretenimento [programa de computador]; teclado
para computador;
Procurador: TÂNIA REGINA VILA-FLOR BATISTA

CFE(4) 27.7.3; 29.1.12
NCL(10) 41 notícias (agências de -); organização de
competições desportivas - [informação em]; rádio
(programas de entretenimento de -); rádio e televisão
(produção de programas de -); televisão (programas
de entretenimento de -) - [informação em]; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download]; repórter (serviço de -) [agência de
notícia];
Procurador: FRANCISCA DANTAS LIMA
No.905590414 27/11/2012
003
Tit.UNITOTAL CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07919708000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AMANARA

No.905590260 27/11/2012
003
Tit.MEALE ENGENHARIA E SERVICOS S/C LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05378196000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEALE ENGENHARIA

CFE(4) 1.3.7; 2.5.3; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bandanas;
bermudas; blazers [vestuário]; bonés; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; casacos [vestuário];
coletes; jaquetas; jardineiras [vestuário]; macacões;
biquíni; calção para banho; canga; maiô;
Procurador: DILERMAR RIBEIRO SCHAEWER

CFE(4) 7.11.10; 27.5.1
NCL(10) 42 construção (desenho de plantas para -);
desenho de plantas para construção; engenharia;
estudos para projetos técnicos; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia; cálculo
e dimensionamento na área de engenharia; criação
e projeto de planta para construção; engenharia civil
[projeto de -]; medição e análise de solo; perícia
técnica na área de engenharia; projeto de
engenharia de qualquer natureza;
Procurador: MERCOSUL SERVICOS
DOCUMENTAL LTDA. - ME
No.905590279 27/11/2012
Tit.AMAZÔNIA CABO LTDAS (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02311604000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPORTE AMAZÔNIA

003

No.905590422 27/11/2012
003
Tit.MARCIA A. DA SILVA BAIOCHI - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17001408000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MADAME CANELA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.905590430 27/11/2012
Tit.YOSI SAMRA, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8855218
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: YOSI SAMRA YS

003
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Marca: ConsultaRH Coaching & Treinamentos
Gerenciais

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 18 bolsas; bolsas de couro para
embalagem; bolsas de malhas; bolsas de mão;
bolsas de viagem; bolsas para equipamentos
esportivos*; estojos de cosméticos [nécessaire];
mochilas; mochilas (bornais); praia (bolsas de -);
sacolas de compras; sacolas escolares; valises;
bolsa do vestuário comum; bolsa para tênis; estojo
para cosméticos [nécessaire vazia, somente a
bolsa]; frasqueira [mala ou bolsa];
Procurador: MARLENE DA SILVA SANTOS
No.905590449 27/11/2012
Tit.CONSORCIO PUBLICIDADE SAO JOSE
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16576473000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SIGNA MÍDIA EXTERIOR

003

rádio e televisão (produção de programas de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
repórter (serviço de -) [agência de notícia];
Procurador: FRANCISCA DANTAS LIMA

CFE(4) 2.1.16; 2.7.1; 2.7.25; 29.1.3,5
NCL(10) 45 mediação; assessoria, consultoria e
informação na área de gerenciamento de tempo
voltado para propósitos pessoais - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação na área de
gerenciamento de tempo voltado para propósitos
pessoais - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação na área de gerenciamento de tempo
voltado para propósitos pessoais; assessoria,
consultoria e informação sobre motivação e
crescimento pessoal - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre motivação e
crescimento pessoal - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre motivação e
crescimento pessoal - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre motivação e
crescimento pessoal; assessoria, consultoria e
informação sobre técnicas para desenvolver a
criatividade pessoal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905590473 27/11/2012
003
Tit.G-9 INCORPORADORA E CONSTRUTORA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05384900000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: G-9 INCORPORADORA & CONSTRUTORA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; aluguel de espaço publicitário; espaço
publicitário (aluguel de -); externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors]; propaganda; publicidade;
publicidade externa [letreiros, outdoors];
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905590457 27/11/2012
Tit.YOSI SAMRA, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8855218
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: YOSI SAMRA YS

No.905590503 27/11/2012
003
Tit.ROSELI PEDRO BATISTA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07143549886
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Lizerro
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; calçados
em geral *; calças; camisas; camisetas;
confeccionado (vestuário -); couro (roupas de -);
couro (roupas de imitação de -); ginástica (roupa
para -) [colante]; jaquetas; leggings [calças]; lingerie
(fr.); malhas [vestuário]; saias; uniformes; bermuda
para prática de esporte; biquíni;
Procurador: CAROLINA GASPARINI
No.905590511 27/11/2012
Tit.AMAZÔNIA CABO LTDAS (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02311604000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NEGÓCIOS DA AMAZÔNIA

003

CFE(4) 26.13.25; 27.7.3; 29.1.6
NCL(10) 41 fotográficas (reportagens -); notícias
(agências de -); produção de programas de rádio e
televisão; rádio (programas de entretenimento de -);
agência de notícias/jornalismo (se for elaboração de
reportagens fotográficas ou não); jornalismo
(reportagens); repórter (serviço de -) [agência de
notícia];
Procurador: FRANCISCA DANTAS LIMA
No.905590520 27/11/2012
003
Tit.MR E G RESTAURANTE LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08104495000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MADÁ RESTAURATE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 construção *;
Procurador: ALEXANDRE PINHEIRO BREVILIERI
No.905590481 27/11/2012
Tit.AMAZÔNIA CABO LTDAS (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02311604000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LITERATURA EM FOCO

003

CFE(4) 5.5.4; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cantinas;
lanchonetes; restaurantes; restaurantes de autoserviço;
alimentação
natural,
macrobiótica
[preparação de alimentos para consumo];
Procurador: MINASMARCA & PATENTE SC LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 alpercatas; banho (chinelos de -); banho
(sandálias de -); calçados *; calçados em geral *;
sandálias; sapatos (antiderrapantes para -); sapatos
de praia; calçado esportivo; chinelo [vestuário
comum];
Procurador: MARLENE DA SILVA SANTOS
No.905590465 27/11/2012
003
Tit.CONSULTARH PROJETOS E TREINAMENTOS
EMPRESARIAIS (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06126121000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

No.905590538 27/11/2012
Tit.MRA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14061688000124
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto
CFE(4) 26.4.1; 27.7.1; 29.1.12
NCL(10) 41 educação (serviços de -) - [informação
em]; exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos - [informação em]; notícias
(agências de -); produção de programas de rádio e
televisão; publicação de livros - [informação em];

003
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No.905590929 27/11/2012
003
Tit.C&O PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17152910000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PANFOLIA
NCL(10) 43 cafeterias; lanchonetes; cestas de café
da manhã (fornecimento de -) [serviços de
alimentação];
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 18 baús [bagagem]; baús para viagem;
bebês (slings para carregar -); bolsas; bolsas
(armações para -); bolsas de caça; bolsas de couro
para embalagem; bolsas de couro para ferramentas;
bolsas de malhas; bolsas de mão; bolsas de viagem;
bolsas para alpinistas; bolsas para campistas; bolsas
para carregar bebês [slings]; bolsas para
equipamentos esportivos*; bolso (carteiras de -);
caixas de couro para chapéus; cartão-couro
[imitação de couro]; carteiras de bolso; cordões de
couro; couro (cordões de -); couro (cordões de -);
couro (imitações de -); couro (tiras de -); esportivos
(bolsas para equipamentos -)*; estojos de
cosméticos [nécessaire]; imitações de couro; malas
(alças de -); malas de roupas para viagem; malas de
viagem; maletas para documentos; mochilas;
mochilas; mochilas (bornais); mochilas à tiracolo
para transportar bebês; mochilas escolares; pastas
[malas]; pastas escolares; porta-cartão; portachaves; praia (bolsas de -); roupas (malas de -) para
viagem; valises; bolsa do vestuário comum; bolsa
para tênis; carteira para moeda; chaveiro [artigo de
couro, tipo carteira]; estojo para cosméticos
[nécessaire vazia, somente a bolsa]; pasta de
viagem; porta-cartão [carteiras]; porta-cheques
[carteiras]; porta-moedas [carteiras];
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905590546 27/11/2012
Tit.ARPEGE COMERCIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01479356000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BEM CASADO DÁ SORTE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 aluguel de cadeiras, mesas, toalhas de
mesa e artigos de vidro - [informação em]; aluguel de
cadeiras, mesas, toalhas de mesa e artigos de vidro
- [consultoria em]; aluguel de cadeiras, mesas,
toalhas de mesa e artigos de vidro - [assessoria em];
aluguel de cadeiras, mesas, toalhas de mesa e
artigos de vidro; bufê (serviço de -) - [informação
em]; bufê (serviço de -) - [consultoria em]; bufê
(serviço de -) - [assessoria em]; bufê (serviço de -);
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.905590619 27/11/2012
Tit.ZOO BRASIL RAÇOES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05698712000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ATRIUM DOG

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 31 alimentos para animais; ração para
animal;
Procurador: LONDON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905590643 27/11/2012
003
Tit.COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO
NOVO(COTRICAMPO) (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88094701000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COTRICAMPO
NCL(10) 31 alimento para gado; alimentos para
animais; cereais em grãos, não processados; farelo;
grãos [cereais]; grãos [sementes]; lentilhas frescas;
milho; sal para gado; trigo; aveia em grão; feijão
[grão, produto agrícola in natura]; ração para animal;
soja [fresca];
Procurador: PROMARK MARCAS & PATENTES
LTDA ME
No.905590724 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Colégio Cenecista Catanduvas
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905590732 27/11/2012
003
Tit.AMAZÔNIA CABO LTDAS (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02311604000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FEIRA LIVRE DA AMAZÔNIA
NCL(10) 41 exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos - [informação em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [informação em]; organização e
apresentação de congressos - [informação em];
organização e apresentação de seminários [informação em]; produção de programas de rádio e
televisão; rádio e televisão (produção de programas
de -); televisão (programas de entretenimento de -);
guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens);
Procurador: FRANCISCA DANTAS LIMA
No.905590759 27/11/2012
003
Tit.FABIO DUQUE DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30100044867
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INOVACLIMA
NCL(10) 37 ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -); instalação e reparo de
equipamentos de refrigeração;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.

003
No.905590848 27/11/2012
003
Tit.C&O PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17152910000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LA PANOTECA
NCL(10) 43 cafeterias; lanchonetes; cestas de café
da manhã (fornecimento de -) [serviços de
alimentação];
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905591011 27/11/2012
003
Tit.EUROFARMA LABORATORIOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61190096000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: 14 BI
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905591020 27/11/2012
003
Tit.RAMOS & COMINETTI LTDA - ME. (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02404379000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ECKO.PH
NCL(10) 35 amostras (distribuição de -) [informação em]; amostras (distribuição de -) [consultoria em]; amostras (distribuição de -) [assessoria em]; amostras (distribuição de -);
comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão;
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.905591046 27/11/2012
003
Tit.EUROFARMA LABORATORIOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61190096000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UM Bi
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905591054 27/11/2012
003
Tit.EXPRUDIU PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09328419000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BLOCO ROMANCE
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; divertimento - [informação em];
divertimento - [consultoria em]; divertimento [assessoria em]; divertimento; espetáculos (serviços
de -) - [informação em]; espetáculos (serviços de -) [consultoria em]; espetáculos (serviços de -) [assessoria em]; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [informação em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [consultoria em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [assessoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -); festas (planejamento de
-) - [informação em]; festas (planejamento de -) [consultoria em]; festas (planejamento de -) -
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[assessoria em]; festas (planejamento de -);
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [informação em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [consultoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [assessoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; planejamento de festas - [informação
em]; planejamento de festas - [consultoria em];
planejamento de festas - [assessoria em];
planejamento de festas; produção de shows [informação em]; produção de shows - [consultoria
em]; produção de shows - [assessoria em]; produção
de shows; serviços de dj - [informação em]; serviços
de dj - [consultoria em]; serviços de dj - [assessoria
em]; serviços de dj; shows (produção de -) [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); banda de música
[serviços de entretenimento] - [informação em];
banda de música [serviços de entretenimento] [consultoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [assessoria em]; banda de música
[serviços
de
entretenimento];
disc-jóquei
[informação em]; disc-jóquei - [consultoria em]; discjóquei - [assessoria em]; disc-jóquei; empresário
[organização e produção de espetáculos] [informação em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [consultoria em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [assessoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos];
Procurador: VIVIANE DE ARAUJO PORTO
No.905591062 27/11/2012
003
Tit.RAMOS & COMINETTI LTDA - ME. (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02404379000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECKO.PH
NCL(10) 16 guardanapos de papel; higiênico (papel ); papel *; papel higiênico; papel toalha;
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.905591089 27/11/2012
003
Tit.C&O PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17152910000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SLOW BAKERY
NCL(10) 43 cafeterias; lanchonetes; cestas de café
da manhã (fornecimento de -) [serviços de
alimentação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905591100 27/11/2012
003
Tit.INDUSBACK INDUSTRIAL PRODUTORA DE
BORRACHA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60493574000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TWW PNEUS
NCL(10) 39 armazenagem; armazenagem de
mercadorias;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905591119 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Escola Cenecista de Brasília
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905591143 27/11/2012
003
Tit.TECHFLEX DO BRASIL LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16513149000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Vitaltec
NCL(10) 20 artigos para cama [exceto roupa de
cama]; colchões *; poltronas; travesseiros; cadeira
ou poltrona [mobiliário]; cama [mobiliário]; colchão
não elétrico;
Procurador: O PRÓPRIO.

RPI 2207 de 24/04/2013

No.905591151 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Colégio Cenecista Presidente Kennedy
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905591160 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Colégio Cenecista Monsenhor Antônio de
Souza Gens
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905591208 27/11/2012
003
Tit.BLINDAFORT MONTAGEM E SOLDAGEM LTDA
- ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10533218000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BLINDAFORT
NCL(10) 06 abraçadeiras de metal; aço (chapas de ); aço (construções de -); aço (folhas de -); alumínio
(folhas de -) *; anéis de metal comum para chaves;
anilhos [arruelas] de metal; assoalhos de metal;
batentes de metal; batentes de metal para porta;
batentes de portas; blindagem (chapas para -);
caixas de metal comum; chapas e placas de metal;
chavetas de metal [contrapinos]; cofres de metal;
cofres de segurança; cofres-fortes; construções
transportáveis de metal; divisórias de metal;
dobradiças de metal; fechos; guarnições de metal
para móveis; guarnições de metal para portas;
mecanismos para fechar portas [não elétricos];
trancas de metal [exceto elétricas]; amortecedor para
porta [ferragem]; batedor de porta [aldrava]; cabo e
fio blindado não elétrico; caixa forte metálico [cofre];
chapa blindada; chapa metálica; chave para porta;
solda metálica; trava de metal, exceto elétrica;
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.905591275 27/11/2012
003
Tit.IMPORTADORA DE ALIMENTOS MENDOZA
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09030447000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LOS CLOP
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas alcoólicas contendo frutas; licores; vinho;
Procurador: CARLOS EDUARDO LEME DE JESUS
No.905591313 27/11/2012
003
Tit.CI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15049373000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Acorde Bem
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para bebês; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
aquecimento; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de cozimento; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sementes, plantas e
flores naturais; drogaria [comércio]; farmácia
[comércio de produtos farmacêuticos];
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905591372 27/11/2012
003
Tit.ROYALLE EMPREENDIMENTOS,
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16726368000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ROYALLE EMPREENDIMENTOS,
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
NCL(10) 37 asfaltamento - [informação em];
asfaltamento - [consultoria em]; asfaltamento [assessoria em]; asfaltamento; assentamento de
tijolos - [informação em]; assentamento de tijolos [consultoria em]; assentamento de tijolos [assessoria em]; assentamento de tijolos; cobertura
de telhado (serviços de -) - [informação em];
cobertura de telhado (serviços de -) - [consultoria
em]; cobertura de telhado (serviços de -) [assessoria em]; cobertura de telhado (serviços de -);
construção (informação sobre -) - [informação em];
construção (informação sobre -) - [consultoria em];
construção (informação sobre -) - [assessoria em];
construção (informação sobre -); construção * [informação em]; construção * - [consultoria em];
construção * - [assessoria em]; construção *;
construção civil (supervisão de trabalhos de -) [informação em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -) - [consultoria em]; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [assessoria em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -);
construção de fábricas - [informação em]; construção
de fábricas - [consultoria em]; construção de fábricas
- [assessoria em]; construção de fábricas;
construção de portos - [informação em]; construção
de portos - [consultoria em]; construção de portos [assessoria em]; construção de portos; construção
de quebra-mar - [informação em]; construção de
quebra-mar - [consultoria em]; construção de
quebra-mar - [assessoria em]; construção de quebramar; construção e manutenção de oleoduto [informação em]; construção e manutenção de
oleoduto - [consultoria em]; construção e
manutenção de oleoduto - [assessoria em];
construção e manutenção de oleoduto; construção e
reparos de armazém - [informação em]; construção e
reparos de armazém - [consultoria em]; construção e
reparos de armazém - [assessoria em]; construção e
reparos de armazém; consultoria na área de
construção civil - [informação em]; consultoria na
área de construção civil - [consultoria em];
consultoria na área de construção civil - [assessoria
em]; consultoria na área de construção civil;
demolição de edificações - [informação em];
demolição de edificações - [consultoria em];
demolição de edificações - [assessoria em];
demolição
de
edificações;
edificações
(impermeabilização de -) - [informação em];
edificações (impermeabilização de -) - [consultoria
em]; edificações (impermeabilização de -) [assessoria em]; edificações (impermeabilização de ); edifícações (limpeza de fachada de -) [informação em]; edifícações (limpeza de fachada de
-) - [consultoria em]; edifícações (limpeza de fachada
de -) - [assessoria em]; edifícações (limpeza de
fachada de -); informação sobre construção [informação em]; informação sobre construção [consultoria em]; informação sobre construção [assessoria em]; informação sobre construção;
informação sobre reparos - [informação em];
informação sobre reparos - [consultoria em];
informação sobre reparos - [assessoria em];
informação sobre reparos; isolamento (serviços de -)
para edificações - [informação em]; isolamento
(serviços de -) para edificações - [consultoria em];
isolamento (serviços de -) para edificações [assessoria em]; isolamento (serviços de -) para
edificações; pavimentação de rua - [informação em];
pavimentação de rua - [consultoria em];
pavimentação de rua - [assessoria em];
pavimentação de rua; supervisão de trabalhos de
construção civil - [informação em]; supervisão de
trabalhos de construção civil - [consultoria em];
supervisão de trabalhos de construção civil [assessoria em]; supervisão de trabalhos de
construção civil; assessoria consultoria e informação
em construções - [informação em]; assessoria
consultoria e informação em construções [consultoria em]; assessoria consultoria e informação
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em construções - [assessoria em]; assessoria
consultoria
e
informação
em
construções;
assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em supervisão de construção [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
supervisão
de
construção;
assessoria, consultoria e informações sobre
montagem/construção de estrutura predial [informação em]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção de estrutura predial [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; construção de fábrica - [informação
em]; construção de fábrica - [consultoria em];
construção de fábrica - [assessoria em]; construção
de fábrica; construção de porto - [informação em];
construção de porto - [consultoria em]; construção de
porto - [assessoria em]; construção de porto;
construção de vedação - [informação em];
construção de vedação - [consultoria em];
construção de vedação - [assessoria em];
construção de vedação; construção e reparação de
obra civil - [informação em]; construção e reparação
de obra civil - [consultoria em]; construção e
reparação de obra civil - [assessoria em]; construção
e reparação de obra civil; construção e reparação
em colocação de alvenaria - [informação em];
construção e reparação em colocação de alvenaria [consultoria em]; construção e reparação em
colocação de alvenaria - [assessoria em]; construção
e reparação em colocação de alvenaria; construção
e reparação em colocação de esquadria [informação em]; construção e reparação em
colocação de esquadria - [consultoria em];
construção e reparação em colocação de esquadria [assessoria em]; construção e reparação em
colocação de esquadria; construção e reparação em
colocação de piso - [informação em]; construção e
reparação em colocação de piso - [consultoria em];
construção e reparação em colocação de piso [assessoria em]; construção e reparação em
colocação de piso; construtor (serviços de -) [informação em]; construtor (serviços de -) [consultoria em]; construtor (serviços de -) [assessoria em]; construtor (serviços de -);
pavimentação de estrada - [informação em];
pavimentação de estrada - [consultoria em];
pavimentação de estrada - [assessoria em];
pavimentação de estrada;
Procurador: GABRIELA PEREIRA DE MELO
No.905591380 27/11/2012
003
Tit.INÊZ BENTIVOGLIO BENEFICIADORA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06995465000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DYNAMO
NCL(10) 03 água de javel [água sanitária] [hipoclorito
de potássio]; água sanitária [água de javel]
[hipoclorito de potássio]; álcali volátil [amoníaco]
[detergente]; alvejantes (produtos -) [lavagem];
amaciantes de tecidos [lavanderia]; amoníaco [álcali
volátil] [detergente]; canos de esgoto (produtos para
a limpeza de -); cera para assoalho; cera para
assoalhos; cera para polir; corantes para lavanderia;
cristais de soda para a limpeza; desengordurar
(produtos para -), exceto os utilizados durante o
processo de fabricação; desentupir (produtos para -)
canos de esgoto; desodorantes [perfumaria];
detergentes exceto os utilizados durante processo
de fabricação e para uso médico; lavagem a seco
(produtos para -); lavanderia (produtos para -); polir
(cera para -); produtos para alvejar roupa; produtos
para dar brilho [lavanderia]; produtos para enxaguar
a roupa [lavanderia]; produtos para limpeza;
produtos químicos de uso doméstico para avivar
cores [lavanderia]; removedores de cera para
assoalhos [produtos para decapagem]; sabão
desinfetante; sabões; tira-manchas;
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Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905591437 27/11/2012
003
Tit.FAMILYS APART HOTEL LTDA (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08979715000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Jalapao
NCL(10) 35 hoteleira (negócios de gestão -);
negócios de gestão hoteleira;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905591518 27/11/2012
Tit.UILSON ALVES DOS SANTOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05304097718
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RJSAMBA
NCL(10) 41 grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905591542 27/11/2012
003
Tit.SANTA CLARA COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS AGRÍCOLAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01810945000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ATIVO
NCL(10) 01 fertilizantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905591593 27/11/2012
003
Tit.TRB PHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E
FARMACÊUTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61455192000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EPADOR
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
pomadas para uso medicinal;
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905591666 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Colégio Cenecista Senador Eduardo
Amaral
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905591739 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Escola Cenecista João Régis Amorim
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905591755 27/11/2012
003
Tit.NEO-NUTRI SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02403427000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PANCWHEYKE
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; caseína (suplemento alimentar de -);
dietéticos (alimentos -) adaptados para uso
medicinal; enzimas (suplemento alimentar de -);
geléia real (suplemento alimentar de -); germe de
trigo (suplemento alimentar de -); glicose
(suplemento alimentar de-); lactose; lecitina
(suplemento alimentar de-); linhaça (suplemento
alimentar de -); nutricionais (complementos -);
nutritivas (substâncias -) para microorganismos; óleo
de linhaça (suplemento alimentar de -); pólen
(suplemento alimentar de -); própolis (suplemento
alimentar de -); proteína (suplemento alimentar de -);
suplementos alimentares
minerais; vitaminas
(preparações para -); aminoácido para tratamento de

desnutrição ou deficiência protéica; barra dietética
para suplementação nutricional, para fins medicinais;
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplemento nutricional
de óleo comestível para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em barra para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em líquido para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em pó para uso medicinal;
vitamina e sais minerais;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905591763 27/11/2012
003
Tit.W V FARIA MOVEIS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10719612000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: vianna moveis
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905591780 27/11/2012
003
Tit.STOKLOG SERVIÇOS LOGISTICOS EM
TRANSPORTE LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15384123000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STOKLOG
NCL(10) 39 armazenagem de mercadorias; entrega
de mercadorias; frete [transporte de mercadorias];
mercadorias (armazenagem de -); serviços de
logística em matéria de transporte; transporte por
caminhão; logística referente ao transporte de carga;
Procurador: SÍNESE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
No.905591801 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Faculdade Cenecista da Ilha do
Governador - FACIG
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905591844 27/11/2012
011
Tit.GHISOLFI LOGISTICA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08512037000100
*O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DA UNIÃO (GRU) RELATIVA AO PRESENTE
PEDIDO FOI REALIZADO FORA DO EXPEDIENTE
BANCÁRIO OU EM DATA POSTERIOR AO ENVIO
DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO. EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO MANUAL DO
USUÁRIO DO SISTEMA E-MARCAS, APRESENTE,
POR MEIO DE FORMULÁRIO ESPECÍFICO
(CÓDIGO DE SERVIÇO 338), CÓPIA DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO, CONTENDO
NÚMERO DA GRU, DATA/HORA DA OPERAÇÃO
BANCÁRIA E AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
LEGÍVEIS.
Procurador: DIONEI MARCIO FARIA DOS SANTOS
FERREIRA
No.905591879 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Faculdade Cenecista de Itaboraí - FACIT
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905591917 27/11/2012
Tit.CEMOI (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8854211
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMOUR DE CHOCOLATS
NCL(10) 30 cacau; chocolate; confeitos;
Prior.:12/3942680
30/08/2012 FR

003
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Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO
D'HANENS
No.905591950 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Faculdade de Itaboraí
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905592042 27/11/2012
Tit.VANES JORGE JUNIOR (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32568188898
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Seu Khalifa
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905592050 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Faculdade Cenecista de Rio Bonito FACERB
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905592093 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Faculdade Cenecista de Nova Petrópolis FACENP
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905592220 27/11/2012
003
Tit.LUIS ENRIQUE ARNAL FERNANDEZ (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8854831
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INSITUM
NCL(10) 35 consultoria em organização de negócios;
consultoria profissional em negócios; negócios
(consultoria em gestão de -); pesquisa em negócios;
pesquisa de mercado;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905592239 27/11/2012
003
Tit.CHROMACOLOR DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04556302000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLYCRAFT
NCL(10) 16 adesivas (substâncias -) [colas] para
papelaria ou uso doméstico; aquarelas; aquarelas
(godês para -); argila para modelar; blocos para
desenho; canetas; canetas para desenho; cavaletes
para pintura; cola para papelaria ou para uso
doméstico; desenhar (artigos para -); desenho
(esquadros para -); esquadros para desenho; estojos
de tintas [material escolar]; giz para escrever; godês
para aquarelas; lápis; massa para modelar, exceto
para uso odontológico; matérias plásticas para
modelar; modelar (materiais para -); moldes para
argila de modelagem [material para artistas];
nanquim (tinta -); paletas para pintores; papelaria
(artigos de -); pincéis para pintores; porta-canetas;
pranchetas para desenho; suportes para canetas e
lápis; telas para pintura; tintas *; apoio de mão para
pintor; caneta comum ou de precisão para desenho
técnico; tábua ou chapa para desenho; tinta para
artista;
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.905592255 27/11/2012

003

Tit.VINICOLA HIRAGAMI LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10280440000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TORII
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
vinho;
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.905592328 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Centro de Ensino Superior Cenecista de
Farroupilha - CESF
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905592336 27/11/2012
003
Tit.LUIS MATOSO E VASCONCELOS MIRANDA
MENDES (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8855501
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WIND PARADE
NCL(10) 41 organização de exposições para fins
culturais ou educativos; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905592352 27/11/2012
003
Tit.VINICOLA HIRAGAMI LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10280440000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KANPAI
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
vinho;
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.905592387 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Faculdade Cenecista de Campo Largo FACECLA
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905592395 27/11/2012
003
Tit.SOCIAL TENDENCY MIDIA ON LINE LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17031174000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Social 10dency
NCL(10) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; informação comercial e aconselhamento
a consumidores; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; assessoria promocional, consultoria e
informação
sobre
propaganda;
assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet;
publicidade por qualquer meio - [informação em];
publicidade por qualquer meio - [consultoria em];
publicidade por qualquer meio - [assessoria em];
publicidade por qualquer meio;
Procurador: AVAN ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO LTDA
No.905592425 27/11/2012
Tit.RODRIGO DIAS TAKEMOTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26733433850
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DNA Online

003

NCL(10) 35 agências de publicidade - [informação
em]; agências de publicidade - [consultoria em];
agências de publicidade - [assessoria em]; agências
de publicidade;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905592441 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Faculdade Cenecista de Rio das Ostras FACRO
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905592450 27/11/2012
003
Tit.TECNOPACK EMBALAGENS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18942003000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OXXO
NCL(10) 16 embalagem (material de -), feito de
amido; embalagens de papel para cremes; folhas
absorventes de papel ou de plástico para embalar
produtos alimentícios; folhas reguladoras de
umidade, feitas de papel ou de plástico, para
embalar produtos alimentícios; garrafas (embalagens
de papelão ou papel para -); papel para embalagem;
plástico bolha [para embalagem ou empacotamento];
sacos [invólucros, sacolas] para embalar, de papel
ou plástico; viscose (folhas de -) para embalar;
embalagens de papel ou plástico; embalagens feitas
de celulose regenerada;
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.905592492 27/11/2012
003
Tit.BIZ2BIZ DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05873342000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: bis2bis
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios [informação em]; assessoria em gestão de negócios
- [consultoria em]; assessoria em gestão de negócios
- [assessoria em];
Procurador: RODRIGO BOTEQUIO DE MORAES
No.905592506 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Instituto Cenecista Fayal de Ensino
Superior - IFES
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905592514 27/11/2012
003
Tit.THE GLENLIVET DISTILLERS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8795908
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NADURRA
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
destiladas [bebidas alcoólicas] [espirituosas]; licores;
vinho;
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905592522 27/11/2012
003
Tit.RAUL FÉLIX BORGES LOPES (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08821588483
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FORRÓ DO AMASSO
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; produção de filmes, exceto para fins
de publicidade; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo musical;
Procurador: ISAQUE PEREIRA DA SILVA
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No.905592530 27/11/2012
003
Tit.PIASTRELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARGAMASSAS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10578506000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Rejuntamento Pratiko
NCL(10) 19 materiais de construção, não metálicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905592549 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Instituto de Ensino Superior Cenecista INESC
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905592581 27/11/2012
003
Tit.THE GLENLIVET DISTILLERS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8795908
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE GLENLIVET
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
destiladas [bebidas alcoólicas] [espirituosas]; licores;
vinho;
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905592590 27/11/2012
003
Tit.DUNELLI & NANDIZ MAGAZINE LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50257120000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BOTA FORA DUNELLI
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de cozimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de produção de vapor; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de secagem; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de ventilação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
louça de faiança; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
(através de qualquer meio) de capachos e esteiras;
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes; comércio (através de qualquer meio) de
decorações para árvores de natal; comércio (através
de qualquer meio) de espelhos; comércio (através de
qualquer meio) de flores artificiais; comércio (através
de qualquer meio) de móveis; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de vime; comércio (através de qualquer meio)
de tecidos; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO
No.905592603 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves
- FACEBG
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
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Procurador: O PRÓPRIO.
No.905592620 27/11/2012
003
Tit.PIASTRELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARGAMASSAS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10578506000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Argamassa Pratiko
NCL(10) 19 argamassa para construção; materiais
de construção, não metálicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905592638 27/11/2012
003
Tit.TXKN CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09143344000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TXKN
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; antiderrapantes para botas e sapatos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; axilares
(sudários -); babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
biqueiras; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; boné (palas
de -); bonés; borzeguins; botas (antiderrapantes
para -); botas (canos de -); botas (ferragens para -);
botas (viras para -); botas *; botas de esqui; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados (saltos
para-); calçados *; calçados de madeira; calçados
em geral *; calcanheiras para meias; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; chapéus (armações de -);
chapéus [chapelaria]; chapéus de papel [vestuário];
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas]; chuteiras de
futebol (travas para -); ciclistas (vestuário para -);
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; colarinhos
postiços; coletes; coletes [roupa íntima]; coletes para
pesca; combinação [roupa íntima]; combinações
[vestuário];
confeccionado
(vestuário
-);
confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; culotes para bebês; dólmã
[veste militar]; dólmã [veste militar]; dormir
(máscaras para -); enxovais de bebês; escapulários;
espartilhos; esportes (botas para -) *; esportes
(sapatos para -) *; esqui (botas de -); estolas de pele;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); ferragens de metal para
sapatos e botas; forros confeccionados [parte de
vestuário]; futebol (sapatos de -); gabardines
[vestuário]; galochas; galochas; gáspeas para
sapatos; ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); gorros; gravatas; guarda-pós;
impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; mantilhas; máscaras
para dormir; meias; meias; meias (calcanheiras para
-); meias (ligas de -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; mitras [chapéus]; mitras
[chapéus]; orelheiras [vestuário]; palas de boné;
palas para camisas; paletós; palmilhas; papel
(chapéus de -) [vestuário]; parcas; pele (estolas de ); pelerines; peles [vestuário]; peliças; penhoar;
pesca (coletes para -); pescoço (lenços de -);
pijamas; pijamas; plastrom; polainas; polainas;
polainas; polainas (presilhas para -); ponchos; portamoedas (cintos -) [vestuário]; praia (roupas de -);
presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punhos de camisa; robe; roupa de baixo;
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupas íntimas absorventes de

transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; saltos de sapatos; saltos para
calçados; sandálias; sapatos (antiderrapantes para ); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas para
-); sapatos (viras para -); sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sarongues; sobretudos [vestuário];
solas para calçados; solidéus [barrete]; sudários
axilares;
suéteres;
sungas;
suspensórios;
suspensórios; sutiãs; ternos; togas; toucas de
banho; toucas de natação; trajes; trajes de banho;
travas para chuteiras de futebol; túnicas; turbantes;
uniformes; vestuário *; vestuário de papel; véus
[vestuário]; viras para botas e sapatos; viseiras;
viseiras; xales; alba [vestimenta de padre]; avental
descartável de uso não profissional; babador não
descartável;
baby-doll;
bandagem
elástica
[vestuário]; batina; beca; bermuda para prática de
esporte; biquíni; blusa militar; bota para operário;
calça para equitação; calçado esportivo; calçado
para uso profissional; calçados para snowboarding;
calção para banho; camisa para militar; camisola;
canga; carapuça [barrete cônico; gorro]; casaco para
operador; casula [vestimenta sacerdotal que se põe
sobre a alva e a estola]; chinelo [vestuário comum];
chuteira; cinta [vestuário comum]; cinta para
menstruação; cobertura descartável para calçado;
coturno; cravo para chuteira; culote [calça para
montaria]; echarpe; estolas; farda; fardão; fraque;
jaleco; lenço de lapela [parte anterior e superior de
um casaco voltada para fora]; maiô; poncho;
quimono [vestuário]; roupa íntima descartável;
solado não ortopédico; spencer; sutiã para postura
sem finalidade terapêutica; tira (faixa) para a cabeça;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905592654 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Faculdade Cenecista Nossa Senhora dos
Anjos - FACENSA
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905592700 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Faculdade Cenecista de Varginha FACECA
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905592743 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Faculdade Cenecista de Joinville - FCJ
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905592778 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Faculdade Cenecista de Osório - FACOS
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905592786 27/11/2012
003
Tit.DUNELLI & NANDIZ MAGAZINE LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50257120000147
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOTA FORA DUNELLI
NCL(10) 20 almofadas; anéis de cortinas;
aparadores [bufê]; apoio de cabeça [móveis];
armários; armários [guarda-louças]; armários para
medicamentos; armários para toalhas [móveis];
arquivos [móveis]; arquivos para fichas [móveis]; arte
(obras de -) de madeira, cera, gesso ou plástico;
artigos para cama [exceto roupa de cama]; assentos
[cadeiras]; assentos de metal; balcões; bambu;
bambu (cortinas de -); bancadas de lavatório
[mobiliário]; bancadas de trabalho; bancos [móveis];
bandejas de mesas; bandejas não metálicas *;
banquinhos para os pés; baú para brinquedos; baús
não metálicos; berços; bibliotecas (prateleiras para ); biombos; braçadeiras não têxteis para cortinas;
cabideiros não metálicos; cabides; cabides não
metálicos para vestuário; cabides para vestuário;
cadeiras [assentos]; cadeiras altas para bebês;
caixas de correio, exceto de metal ou alvenaria;
caixas de madeira ou matérias plásticas; caixilhos
para molduras [ripas]; caixões (guarnições não
metálicas para -); camas (guarnições não metálicas
para -); camas (rodízios não metálicos para -);
camas *; camas d'água, exceto para uso medicinal;
camas hidrostáticas, exceto para uso medicinal;
canapés [móveis]; capas para vestuário [guardaroupa]; carrinhos [mobiliário]; carrinhos de chá;
carrinhos de servir à mesa [móveis]; carteiras
[móveis]; cavaletes [mobiliário]; cercadinhos infantis
(tapetes para -); cercados para bebê; cestaria;
cestos [canastras]; chá (carrinhos de -); chaminés
(guarda-fogo para -) [doméstico]; chaves (quadros
para pendurar -); cofres não metálicos; colchões *;
colchões de ar, exceto para uso medicinal; colchões
de molas; computadores (mesas com rodinhas para
-); conchas; contas (cortinas de -) para decoração;
cortinas (anéis de -); cortinas (ganchos para -);
cortinas (rodízios para -); cortinas (trilhos para -);
cortinas (varas para -); cortinas de bambu; cortinas
de contas para decoração; cubas não metálicas;
degraus não metálicos [escadas portáteis]; desenho
(mesas para -); dispensadores fixos não metálicos
de toalhas; divãs; divisórias de madeira para móveis;
dobradiças não metálicas; escadas (barras para
passadeiras de -); escadas portáteis, de madeira ou
plástico; escolar (mobiliário -); escritório (móveis
para -); escrivaninhas; espelho (placas de vidro para
-); espelhos; espelhos portáteis [espelhos para
banheiro]; espreguiçadeiras [cadeiras]; estátuas de
madeira, cera, gesso ou plástico; estatuetas de
madeira, cera, gesso ou plástico; estrados [madeira]
para cama; faixas de cortiça; fichas (arquivos para -)
[móveis]; flores (pedestais para vasos de -); fogo
(guarda-) para chaminés; ganchos não metálicos
para cabideiros; ganchos para cortinas; garrafeiras;
guarda-fogo
para
chaminés;
guarda-louças;
jardineiras [móveis]; lamelas (persianas -) de interior;
leques; maçanetas de porta, não metálicas;
maçanetas, não metálicas; marcenaria (trabalhos de
-); marfim, não trabalhado ou semitrabalhado;
medicamentos (armários para -); mesa (carrinhos de
servir à -) [móveis]; mesas *; mesas com rodinhas
para computadores; mesas de massagem; mesas de
metal; mesas para datilografia; móbiles [decoração];
móbiles sonoros [decoração]; mobiliário (peças de -);
mobiliário escolar; molas (colchões de -); molduras
(ripas
para
-)
[caixilhos];
molduras
[encaixilhamentos]; molduras para quadros; móveis
(divisórias de madeira para -); móveis (guarnições
não metálicas para -); móveis (rodízios não
metálicos para -); móveis de metal; móveis para
escritório; obras de arte de madeira, cera, gesso ou
plástico; passadeiras de escadas (barras para -);
pateras para cortinas; pedestais para vasos de
flores; penteadeiras; persianas de lamelas de
interior; persianas de madeira trançada [mobiliário];
persianas de papel; persianas feitas de matéria têxtil
para janelas; persianas internas para janelas
[mobiliário]; pias (revestimentos removíveis para -);
placas de vidro para espelho; poltronas; porta
(maçanetas de -), não metálicas; porta-chapéus;
porta-livros
[móveis];
porta-revistas;
portas
(guarnições não metálicas para -); portas para
móveis; portáteis (espelhos -) [espelhos para
banheiro]; prateado (vidro -) [espelhos]; prateleiras
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para armas; prateleiras para armazenagem;
prateleiras para arquivos [móveis]; prateleiras para
máquinas de escrever; prateleiras para móveis;
quadros
(molduras
para
-);
quadros
[encaixilhamentos]; racks (ingl.); rattan (fr.); ripas
para molduras [caixilhos]; rodízios não metálicos
para móveis; rodízios para cortinas; roldanas de
plástico para persianas; rolos de cama [travesseiros];
sinos-dos-ventos [decoração]; sofás; suportes para
guarda-chuvas; suportes para máquinas de calcular;
tapetes para cercadinhos infantis; toalhas (armários
para -) [móveis]; toalhas (dispensadores fixos não
metálicos de -); travesseiros; travesseiros de ar,
exceto para uso medicinal; trilhos para cortinas;
varas não metálicas; varas para cortinas; vestuário
(cabides para -); vestuário (capas para -)
[armazenamento]; vidro prateado [espelhos]; vitrines;
vitrines [móveis]; altar [tipo de móvel]; apoio para
braço [móvel]; apoio para cardápio [móvel]; apoio
para livro [móvel]; apoio para telefone [móvel]; arca;
armação de cadeira e poltrona; armário bar; balcão
[móvel]; banqueta [móvel]; banquinho [móvel]; bufê
[mobiliário]; bureau [escrivaninha com gaveta];
cabide não metálico para chapéu; cadeira de
balanço; cadeira ou poltrona [mobiliário]; cadeira
para bebê; cama [mobiliário]; cama guarda-roupa;
cama-beliche; cama-mesa [mobiliário]; camiseiro
[mobiliário]; cantoneira [mobiliário]; carrinho para
eletrodoméstico [mobiliário]; celulares falsos [objetos
de decoração]; chapeleira [mobiliário]; chaveiro
[porta-chave, parte do mobiliário]; coluna [mobiliário];
console; cortina de madeira; coxim [almofada];
criado mudo; cristaleira; descanso ou apoio para o
pé [mobiliário]; encosto de espuma; estantes
[móveis]; estrado para cama; estrutura ou base
(metálica ou não metálica) com mecanismo interno
de regulagem de altura com finalidade única de ser
componente de cadeiras e poltronas de escritório;
gaveta; laminados plásticos para revestimento de
móveis; móvel modulado; oratório [peça do
mobiliário]; otomana [sofá]; pé para móvel (não
metálico); porta-cd [móvel]; pufe; quadro decorativo;
rodízio não metálico para cortina; rodízio não
metálico para móvel; rolo para estofado, cama e
berço; sofá-cama; trocador de fralda portátil
[mobiliário]; venezianas não metálicas para
interiores; vime;
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO
No.905592816 27/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Instituto Cenecista de Ensino Superior de
Santo Ângelo - IESA
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905592832 27/11/2012
003
Tit.BIMBO DO BRASIL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35402759000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANA MARIA ROLL
NCL(10) 30 alimentares (massas -); alimentos
farináceos; biscoitos; bolo (massa para -); bolo (pó
para -); bolos; bolos (flavorizantes para -), exceto
óleos essenciais; brioches; farinhas*; fermento (pão
sem -); massas [alimentares]; massas alimentares;
pãezinhos; pão; bolo, preparado para consumo final,
confeitado ou não;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905592891 27/11/2012
003
Tit.COSTA & PARRA GROUP - CORRETORA E
ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12842591000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COSTA & PARRA
NCL(10) 36 consultoria em seguros; financeira
(avaliação -) [seguros, bancos, imóveis]; informações
sobre seguros; previdência (serviços de fundos de-);
seguros de vida; administração de seguro;

administração financeira; assessoria consultoria e
informação técnica em seguro; assessoria,
consultoria e informação em seguros; capitalização
[serviços financeiros];
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905592913 27/11/2012
003
Tit.MABLI CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09657596000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FANYGIRL
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário];
confeccionado (vestuário -);
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905593618 27/11/2012
003
Tit.THIAGO VALADÃO FURQUIM LEITE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71316825191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Mad Mustache
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; bandanas; banho (calções de -);
banho (chinelos de -); banho (roupas de -); banho
(roupões de -); banho (sandálias de -); banho
(toucas de -); bermudas; blazers [vestuário]; bolsos;
bolsos para roupas; boné (palas de -); bonés; botas
(antiderrapantes para -); botas de esqui; botas para
esportes *; botinas; calçados (saltos para-); calçados
*; calçados de madeira; calçados em geral *; calças;
calções de banho [sungas]; camisa (punho de -);
camisas; camisas (palas para -); camisas (peitilhos
de -); camisetas; camisetas (peitilhos de -); capotes;
capuzes [vestuário]; cartolas; casacos [vestuário];
chapéus (armações de -); chapéus [chapelaria];
chapéus de papel [vestuário]; chapéus, bonés etc;
chinelos [pantufas]; chuteiras de futebol (travas para
-); ciclistas (vestuário para -); cintos [vestuário];
cintos
porta-moedas
[vestuário];
colarinhos
[vestuário]; coletes; coletes; coletes para pesca;
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); couro (roupas de -); cuecas; enxovais de bebês;
esportes (botas para -) *; esportes (sapatos para -) *;
esqui (botas de -); faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); forros confeccionados [parte
de vestuário]; gorros; gravatas; jaquetas; jardineiras
[vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings [calças];
lenços de pescoço; librés; lingerie (fr.); luvas
[vestuário]; luvas de esqui; luvas sem dedos;
macacões; malhas [vestuário]; manípulos [estolas];
mantilhas; meias; meias; meias (calcanheiras para ); meias (ligas de -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; mitras [chapéus]; mitras
[chapéus]; paletós; palmilhas; pijamas; pijamas;
praia (roupas de -); punhos de camisa; robe; roupa
de baixo; roupa de baixo; roupa íntima; roupa para
ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas de
banho; roupas de couro; roupas de fantasia; roupas
de imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; sandálias; sapatos (antiderrapantes
para -); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas
para -); sapatos (viras para -); sapatos de futebol;
sapatos de praia; sobretudos [vestuário]; suéteres;
sungas; suspensórios; ternos; trajes de banho;
turbantes; uniformes; vestuário *; viseiras; viseiras;
beca; bermuda para prática de esporte; biquíni;
blusa militar; boné; bota para operário; calça para
equitação; calçado esportivo; calçado para uso
profissional; calçados para snowboarding; camisa
para militar; camisola; canga; carapuça [barrete
cônico; gorro]; chinelo [vestuário comum]; chuteira;
cinta [vestuário comum]; coturno; jaleco; lenço de
lapela [parte anterior e superior de um casaco
voltada para fora]; maiô; quimono [vestuário]; tira
(faixa) para a cabeça;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905593626 27/11/2012
Tit.INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS
ZURUNA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01996816000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VYSTU

003
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NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bandanas;
banho (calções de -); banho (chinelos de -); banho
(roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
blazers [vestuário]; botas *; cachecóis; calçados *;
calçados em geral *; calças; calças compridas;
calções de banho [sungas]; camisas; camisetas;
casacos [vestuário]; chapéus [chapelaria]; chapéus,
bonés etc; chinelos [pantufas]; cintas [roupa íntima];
cintos [vestuário]; coletes; combinação [roupa
íntima]; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; faixas [vestuário]; faixas para
a cabeça [vestuário]; ginástica (roupa para -)
[colante]; gravatas; jaquetas; jardineiras [vestuário];
leggings [calças]; lenços de pescoço; lingerie (fr.);
macacões; malhas [vestuário]; meias; meias-calças;
peles [vestuário]; pescoço (lenços de -); pijamas;
praia (roupas de -); roupa de baixo; roupa íntima;
roupa para ginástica; roupas de banho; roupas de
couro; roupas de imitação couro; saias; sandálias;
sobretudos [vestuário]; sungas; sutiãs; ternos;
toucas de banho; trajes; vestuário *; viseiras; xales;
baby-doll; bermuda para prática de esporte; biquíni;
boné; calçado esportivo; calção para banho;
camisola; canga; chinelo [vestuário comum];
chuteira; cinta [vestuário comum]; coturno; echarpe;
maiô;
Procurador: GLAUCO ZOLINE
No.905593642 27/11/2012
003
Tit.STIVAL ALIMENTOS IND. E COM LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76727122000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STIVALI
NCL(10) 31 alimento para gado; alimentos para
animais; amendoins [frutos]; arroz não processado;
aveia; azeitonas frescas; batatas frescas; castanhas;
castanhas frescas; centeio; cereais em grãos, não
processados; cevada *; cocos; ervas frescas; farelo;
farinha de arroz para forragem; farinha de linhaça
[forragem]; farinha de linhaça para consumo animal;
forragem;
gergelim;
grãos
[cereais];
grãos
[sementes]; grãos de cacau em bruto; lúpulo; milho;
sal para gado; sementes de plantas; trigo; alpiste;
aveia em grão; broto de bambu; broto de feijão;
cacau em grão; caju fresco; coentro; damasco
[fresco];
grão-de-bico;
hortelã;
manjericão;
manjerona; palmito (fresco); semente de gergelim;
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.905593669 27/11/2012
003
Tit.VALERIA FERREIRA LIMA CAETANO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26736239818
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: showbi
NCL(10) 30 doces*;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905593740 27/11/2012
Tit.PIZZA PONTO NET LTDA-ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15262101000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Pizza Ponto Net
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905593820 27/11/2012
003
Tit.STIVAL ALIMENTOS IND. E COM LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76727122000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STIVALI
NCL(10) 30 açúcar *; água do mar [para cozinha];
aletrias [massas]; algas [condimentos]; alimentares
(massas -); alimentos farináceos; amido para uso
alimentar; anis [grãos]; anis estrelado; arroz; aveia
descascada; aveia moída; batata (farinha de -) para
uso alimentar; baunilha [flavorizante]; bicarbonato de
sódio para fins culinários; biscoitos; bolachas; bolo
(massa para -); bolos; café; canjica; cereais secos
(flocos de -); chutney [condimento]; condimentos;
conservar alimentos (sal para -); cozinha (sal de -);
cravos-da-índia [especiaria]; creme [culinária];
culinários (bicarbonato de sódio para fins -);
descascada
(aveia
-);
doces*;
espaguete;
especiarias; farináceos (alimentos -); farinha de

rosca; farinha de canjica; farinha de milho; farinha de
milho; farinha moída (produtos de -); farinhas*;
fermento; flocos de aveia; flocos de milho; flocos de
milho; fondants [confeitos]; geléia real; gengibre
(bolo ou pão de -); gengibre [especiaria]; grãos de
canjica; hortelã-pimenta (doces com -); macarrão;
massa para bolo; massa para bolo; massas
[alimentares]; massas alimentares; massas com
ovos [talharim]; milho (farinha de -); milho (farinha de
-); milho (flocos de -); milho (flocos de -); milho
moído; milho para pipoca; milho torrado; moído
(milho -); mostarda; mousses de chocolate;
pãezinhos; panquecas; pão; papas de farinha
alimentares à base de leite [mingau]; pimenta;
pipoca (milho para -); pizzas; pó para bolo; pudins;
sagu; sal de cozinha; sal para conservar alimentos;
sanduíches; tabule; talharim; talharim; tapioca;
tapioca (farinha de -) para uso alimentar; tempero
[condimento]; temperos; trigo (farinha de -); vinagre;
alecrim; alfafa [condimento]; alho [condimento]; aveia
integral em pó; café solúvel; canapé; capeletti
[massa
alimentícia];
colorau
[v.d.
urucum]
[condimento]; cominho; empada; farinha com
levedura comestível; farinha de arroz [para uso
alimentar]; farinha de aveia; farinha de batata;
farinha de cevada; farinha de mandioca; farinha de
tapioca; farinha de trigo; farinha integral [uso
alimentar]; farinha para sopa; farofa; fécula de arroz;
floco de cereal; fubá; goiabada; guaraná [pó para
preparar bebida]; lasanha; louro; nhoque; orégano;
pastel; pipoca doce [pronta]; pipoca salgada [pronta];
polvilho; quibe; suspiro; tomilho; vinagre de álcool;
vinagre de vinho;
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.905593863 27/11/2012
003
Tit.AMANDA DE GOULART DORIA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10346006724
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO MAIS BARATO
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-) - [informação em];
aconselhamento a consumidores (informação
comercial e-) - [consultoria em]; aconselhamento a
consumidores
(informação
comercial
e-)
[assessoria em]; aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-); bancos de dados de
computador (compilação de informação em -) [informação em]; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -) - [consultoria em];
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -) - [assessoria em]; bancos de dados
de computador (compilação de informação em -);
informação comercial e aconselhamento a
consumidores - [informação em]; informação
comercial e aconselhamento a consumidores [consultoria
em];
informação
comercial
e
aconselhamento a consumidores - [assessoria em];
informação comercial e aconselhamento a
consumidores; assessoria, consultoria e informação
ao consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em agências de
modelos para publicidade ou promoção de vendas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em agências de modelos para
publicidade ou promoção de vendas - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
agências de modelos para publicidade ou promoção
de vendas; assessoria, consultoria e informação em
compilação de informações em bancos de dados de
computador - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em compilação de
informações em bancos de dados de computador -

[consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de
computador; assessoria, consultoria e informação
em investigações, avaliações e pesquisas em
negócios - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria, consultoria e informação sobre pesquisa
de dados em arquivos de computador para terceiros
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros;
Procurador: FLÁVIA DE FIGUEIREDO BRAZIL
No.905593901 27/11/2012
Tit.PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD. (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8819637
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ORLANDO WINES
NCL(10) 33 vinho;
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

No.905593928 27/11/2012
003
Tit.GUSTAVO VIEIRA IGNÁCIO DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12197576000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: gustavo vierini
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [consultoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [assessoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; produção de
shows - [assessoria em]; produção de shows; shows
(produção de -); assessoria, consultoria e informação
em atividades desportivas e culturais; promotor de
eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905593952 27/11/2012
Tit.NATURAL PRODUCTS INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04123496000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRUTOBEM
NCL(10) 32 frutas (sucos de -);
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS

003

No.905593979 27/11/2012
Tit.NATURAL PRODUCTS INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04123496000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRUTABEM
NCL(10) 32 frutas (sucos de -);
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS

003

No.905594029 27/11/2012
003
Tit.AMAZÔNIA CABO LTDAS (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02311604000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRILHA DA EDUCAÇÃO
NCL(10) 41 educação (serviços de -) - [informação
em]; ensino (serviços de -) - [informação em];
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos - [informação em]; informações sobre
educação [instrução] - [informação em]; publicação
de livros - [informação em]; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não) - [informação em]; jornalismo
(reportagens);
Procurador: FRANCISCA DANTAS LIMA
No.905594045 27/11/2012
003
Tit.FRANCISCA CECILIA DOS SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12235077000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Feirão do Jeans
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NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905594053 27/11/2012
003
Tit.AMAZÔNIA CABO LTDAS (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02311604000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIA CRUVIANA
NCL(10) 41 entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [informação em]; teatro de variedades
[espetáculos musicais] - [informação em]; banda de
música [serviços de entretenimento] - [informação
em]; conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [informação em]; jornalismo
(reportagens); repórter (serviço de -) [agência de
notícia];
Procurador: FRANCISCA DANTAS LIMA
No.905594061 27/11/2012
003
Tit.VICENTE DATENA NETO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21847885896
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BRUNO E THIAGO
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
composição musical (serviços de -); entretenimento;
espetáculos ao vivo (apresentação de -); animação
de festa; assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer];
banda de música [serviços de entretenimento];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento]; grupo musical;
Procurador: EMILIO MARQUES DE ANTONIO
JUNIOR
No.905594088 27/11/2012
003
Tit.CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6903240
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESTD. 1801
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
destiladas [bebidas alcoólicas] [espirituosas]; licores;
vinho;
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Procurador: O PRÓPRIO.
No.905594436 27/11/2012
003
Tit.ALEXANDRE DE CAMARGO 93380089672
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16851754000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MECSEG
NCL(10) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905594452 27/11/2012
003
Tit.MARIA JOSE FERREIRA QUIXABEIRA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12889592000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Maria Domitilla
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; casacos [vestuário]; coletes;
confeccionado (vestuário -); jaquetas; jardineiras
[vestuário]; lenços de pescoço; macacões; malhas
[vestuário]; paletós; parcas; saias; saias-calças;
sobretudos [vestuário]; ternos; trajes; túnicas;
uniformes; vestuário *; bermuda para prática de
esporte; canga; farda; fraque; jaleco; spencer;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905594509 27/11/2012
003
Tit.CARLOS ALBERTO LOMBARDI CYRILLO
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11771721000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Stick & Molde
NCL(10) 03 cosméticos; cremes cosméticos; estojo
de cosméticos de brinquedo (com cosméticos reais);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905594622 27/11/2012
Tit.FABIO MONDEGO CARDOSO DE LEMOS
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07072386769
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Rocka Rocka

003

No.905594100 27/11/2012
003
Tit.CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6903240
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ABERLOUR
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
destiladas [bebidas alcoólicas] [espirituosas]; licores;
vinho;
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905594118 27/11/2012
003
Tit.AMAZÔNIA CABO LTDAS (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02311604000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AMAZÔNIA MULHER
NCL(10) 41 agências de notícias; concursos de
beleza (organização de -) - [informação em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [informação em]; organização e apresentação de
congressos - [informação em]; organização e
apresentação de seminários - [informação em];
produção de programas de rádio e televisão;
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [informação em]; jornalismo
(reportagens); serviços de lazer e entretenimento,
prestados a título de assistência social - [informação
em]; serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento - [informação
em];
Procurador: FRANCISCA DANTAS LIMA
No.905594240 27/11/2012
Tit.DENISE ARUQUIA SANTOS 81465165215
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17002134000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: rir Brigaderia
NCL(10) 30 brigadeiro, cajuzinho e quindim;

003

CFE(4) 27.1.1; 27.1.3; 27.1.25; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
chapelaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de chapelaria - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905594827 27/11/2012
003
Tit.MAGNA SORAIDE GOIS DE AZEVEDO COSTA
- ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08191236000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PORTTÃO4

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
41
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais] - [informação em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [consultoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [assessoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905594819 27/11/2012
Tit.MIHALY SEPRENY MARTINS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33203959801
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOP BRAZIL

003
CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 25 calçados em geral *; combinações
[vestuário]; confeccionado (vestuário -); roupa íntima;
roupas de banho; vestuário *;
Procurador: LEYDSON RENDL SILVA RODRIGUES
No.905594843 27/11/2012
003
Tit.SERGIO GALVÃO DE PINHO COSTA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76177912168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SER 3D DIAGNÓSTICO E
PLANEJAMENTO
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CFE(4) 27.5.1; 27.5.11; 27.5.17; 27.7.1
NCL(10) 44 odontologia - [informação em];
odontologia - [consultoria em]; odontologia;
odontologia [cirurgião-dentista] - [informação em];
odontologia [cirurgião-dentista] - [consultoria em];
odontologia [cirurgião-dentista];
Procurador: MARTA APARECIDA ROCHA
No.905595017 28/11/2012
003
Tit.JEAN-CHRISTOPHE BURLAUD (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23297434830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: On va Manger
NCL(10) 43 bar (serviços de -) - [informação em]; bar
(serviços de -) - [consultoria em]; bar (serviços de -) [assessoria em]; bar (serviços de -); bufê (serviço de
-) - [informação em]; bufê (serviço de -) - [consultoria
em]; bufê (serviço de -) - [assessoria em]; bufê
(serviço de -); cafés [bares] - [informação em]; cafés
[bares] - [consultoria em]; cafés [bares] - [assessoria
em]; cafés [bares]; cafeterias - [informação em];
cafeterias - [consultoria em]; cafeterias - [assessoria
em]; cafeterias; cantinas - [informação em]; cantinas
- [consultoria em]; cantinas - [assessoria em];
cantinas;
lanchonetes
[informação
em];
lanchonetes - [consultoria em]; lanchonetes [assessoria em]; lanchonetes; restaurantes [informação em]; restaurantes - [consultoria em];
restaurantes - [assessoria em]; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço - [informação em];
restaurantes de auto-serviço - [consultoria em];
restaurantes de auto-serviço - [assessoria em];
restaurantes de auto-serviço; assessoria consultoria
e informação em culinária - [informação em];
assessoria consultoria e informação em culinária [consultoria em]; assessoria consultoria e informação
em culinária - [assessoria em]; assessoria
consultoria e informação em culinária; assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre restaurante - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante
[assessoria
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante; cestas
de café da manhã (fornecimento de -) [serviços de
alimentação] - [informação em]; cestas de café da
manhã (fornecimento de -) [serviços de alimentação]
- [consultoria em]; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação] [assessoria em]; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905595211 28/11/2012
Tit.JEAN-CHRISTOPHE BURLAUD (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23297434830
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: On va manger

003

CFE(4) 7.3.5; 11.1.10; 13.1.10-12
NCL(10) 43 bar (serviços de -) - [informação em]; bar
(serviços de -) - [consultoria em]; bar (serviços de -) [assessoria em]; bar (serviços de -); bufê (serviço de
-) - [informação em]; bufê (serviço de -) - [consultoria
em]; bufê (serviço de -) - [assessoria em]; bufê
(serviço de -); cafés [bares] - [informação em]; cafés
[bares] - [consultoria em]; cafés [bares] - [assessoria
em]; cafés [bares]; cafeterias - [informação em];
cafeterias - [consultoria em]; cafeterias - [assessoria
em]; cafeterias; cantinas - [informação em]; cantinas
- [consultoria em]; cantinas - [assessoria em];
cantinas;
lanchonetes
[informação
em];
lanchonetes - [consultoria em]; lanchonetes [assessoria em]; lanchonetes; restaurantes [informação em]; restaurantes - [consultoria em];
restaurantes - [assessoria em]; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço - [informação em];
restaurantes de auto-serviço - [consultoria em];
restaurantes de auto-serviço - [assessoria em];
restaurantes de auto-serviço; cestas de café da
manhã (fornecimento de -) [serviços de alimentação]
- [informação em]; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação] [consultoria em]; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação] [assessoria em]; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação];
churrascaria [restaurante];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905595220 28/11/2012
Tit.JOMARA PETERLE ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16455893000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Casa de Carnes Loss Beef

003

consumo]; assessoria consultoria e informação em
culinária - [informação em]; assessoria consultoria e
informação em culinária - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em culinária [assessoria em]; assessoria consultoria e informação
em culinária; assessoria, consultoria e informação
em culinária - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em culinária - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
culinária - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em culinária; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento [informação em]; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relativa à produção de alimento [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relativa à produção de alimento;
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre restaurante - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905595424 28/11/2012
003
Tit.PAULO ROBERTO DE JESUS SANTOS - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09380613000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Santos City Tattoo

CFE(4) 19.13.25; 27.5.1,27.5.9-10
NCL(10) 44 tatuagem (serviço de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 3.4.1; 3.4.4; 3.4.13; 3.4.24; 27.5.1
NCL(10) 29 carne; carne fresca;
Procurador: RICARDO DA SILVA MALINI
No.905595238 28/11/2012
003
Tit.JEAN-CHRISTOPHE BURLAUD (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23297434830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Bistroquet
NCL(10) 43 bar (serviços de -) - [informação em]; bar
(serviços de -) - [consultoria em]; bar (serviços de -) [assessoria em]; bar (serviços de -); bufê (serviço de
-) - [informação em]; bufê (serviço de -) - [consultoria
em]; bufê (serviço de -) - [assessoria em]; bufê
(serviço de -); cafés [bares] - [informação em]; cafés
[bares] - [consultoria em]; cafés [bares] - [assessoria
em]; cafés [bares]; cafeterias - [informação em];
cafeterias - [consultoria em]; cafeterias - [assessoria
em]; cafeterias; cantinas - [informação em]; cantinas
- [consultoria em]; cantinas - [assessoria em];
cantinas;
lanchonetes
[informação
em];
lanchonetes - [consultoria em]; lanchonetes [assessoria em]; lanchonetes; restaurantes [informação em]; restaurantes - [consultoria em];
restaurantes - [assessoria em]; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço - [informação em];
restaurantes de auto-serviço - [consultoria em];
restaurantes de auto-serviço - [assessoria em];
restaurantes de auto-serviço; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo] - [informação em]; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo] - [consultoria em]; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo] - [assessoria em]; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para

No.905595432 28/11/2012
Tit.ASSOCIACAO DE MEIAS ORFAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10690896000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Meias Órfãs

003

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 41 exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos; oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento]; orientação [treinamento];
prático (treinamento -) [demonstração]; treinamento
prático [demonstração]; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento]; assessoria, consultoria
e informação em atividades desportivas e culturais;
promotor de eventos [se artísticos/culturais]; serviços
de educação, prestados a título de assistência
social; serviços de lazer e entretenimento, prestados
a título de assistência social;
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.905595610 28/11/2012
Tit.KATMAI INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14797235000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KATMAI
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003

No.905595645 28/11/2012
Tit.A.S. DE ALMEIDA LIMPEZA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13052036000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MULTCLEAN

CFE(4) 3.1.14; 6.1.2; 6.1.4; 27.5.1,8
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: DEPOSITT MARCAS LTDA
No.905595629 28/11/2012
003
Tit.INTERFILL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74515503000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRAFI
NCL(10) 40 fotocomposição (serviços de -);
impressão;
impressão
fotográfica;
impressão
litográfica; impressão ofsete;
Procurador: JOSÉ EDUARDO VICENTE
No.905595637 28/11/2012
Tit.A.S. DE ALMEIDA LIMPEZA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13052036000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MULTCLEAN

Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05886517000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: mStore
003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 abrasivos *; alvejantes (produtos -)
[lavagem]; amoníaco [álcali volátil] [detergente]; anil
para lavanderia; antiferrugem (produtos -); assoalhos
(cera para -); avivar cores (produtos químicos de uso
doméstico para -) [lavanderia]; brilhar (produtos para
fazer -) [polir]; canos de esgoto (produtos para a
limpeza de -); cera para assoalho; cera para
assoalhos (removedores de -) [produtos para
decapagem]; cera para polir; decapagem (soluções
para -); desengordurar (produtos para -), exceto os
utilizados durante o processo de fabricação;
diamantina [abrasivo]; lavagem a seco (produtos
para -); produtos para limpeza; produtos para
polimento; produtos para remover a pintura;
removedores de cera para assoalhos [produtos para
decapagem]; vernizes (produtos para remover -);
água para tirar mancha; aguarrás; cera para lustrar;
preparado antiembaçante para limpeza; produto
antiderrapante e antideslizante para pisos;
substância abrasiva para limpeza; substância
química para desengraxar de uso doméstico;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905595653 28/11/2012
003
Tit.AFYLIFE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14978293000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAVE ENERGY

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 01 abrandar água (preparações para -);
abrasivos (fluidos auxiliares para uso com -);
absorção de óleo (materiais sintéticos para -);
agentes químicos para fluidificar amido [agentes de
descolagem]; aglutinantes para concreto; amoníaco
*; amoníaco [álcali volátil] para uso industria;
anidridos; antiincrustantes; branquear (substâncias
químicas para -) ceras; branquear gorduras
(substâncias químicas para -); cerâmicas técnicas
(composições para manufatura de -); ceras
(substâncias químicas para branquear -); cimento
(produtos para conservação de-) exceto tintas e
óleos; clarificação (preparações de-); conservantes
para telhas exceto tintas e óleos; corrosivas
(preparações -); desengordurantes (preparações -)
para
uso
em
processo
de
manufatura;
desengordurar (preparações para -) para uso em
processo de fabricação; desincrustantes; despolir
(substâncias para -); impermeabilização de cimento
(preparações para -), exceto tintas; substâncias
químicas para avivar cores para uso industrial; tijolos
(produtos para conservação de-) exceto tintas e
óleos; vernizes (solventes para -); ácido clorídrico
usado como produto de limpeza; solventes/ diluentes
destinados à indústria; substância química para
desengraxar de uso industrial;

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
35
administração
comercial
do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
compilação de informação para bancos de dados de
computador; compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas]; informações de negócios; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
refrigeração; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de ventilação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos
e
instrumentos
cinematográficos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
de calcular; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas distribuidoras automáticas; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório;
representação comercial [ompi]; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: SÁVIO FARIA NEVES
No.905595670 28/11/2012
003
Tit.ALEXANDRE HENRIQUE ALVES BRANQUINHO
FRANCA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00866976000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ULLIK
NCL(10) 25 alpercatas; botas *; botinas; calçados *;
calçados em geral *; sandálias; chinelo [vestuário
comum]; coturno;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905595688 28/11/2012
Tit.M.H. DE ANDRADE TAVEIRA DA GAMA
RESTAURANTE EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05902628000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Agamat Restaurante

CFE(4) 13.1.6; 13.1.17; 26.3.12; 27.5.8
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
iluminação - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de iluminação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de iluminação [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação;
Procurador: DEPOSITT MARCAS LTDA
No.905595661 28/11/2012
003
Tit.MANSUR & MANSUR BIOCONTROLE LTDA
(BR/MG)

003

CFE(4) 27.5.1-2; 27.5.25
NCL(10) 43 restaurantes; restaurantes de autoserviço; churrascaria [restaurante];
Procurador: TERESA CRISTINA ZIMMER
No.905595696 28/11/2012
003
Tit.ALEXANDRE HENRIQUE ALVES BRANQUINHO
FRANCA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00866976000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ULLIK
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NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sapatos;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905595700 28/11/2012
003
Tit.EFP PRODUCOES ARTISTICAS E
FONOGRAFICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14758289000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DOCTOR PHEABES
NCL(10) 09 compactos (discos -) [áudio e vídeo];
compactos (discos -), rom (ingl.); discos compactos
[áudio e vídeo]; discos fonográficos; fonográficos
(discos -); videocassetes [fitas]; dvd, disco digital de
vídeo;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905595718 28/11/2012
003
Tit.EFP PRODUCOES ARTISTICAS E
FONOGRAFICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14758289000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DOCTOR PHEABES
NCL(10) 35 propaganda; publicidade; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em publicidade e propaganda através de qualquer
meio; publicidade por qualquer meio;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905595726 28/11/2012
003
Tit.MATADOURO FRIGORÍFICO SAN FRANCISCO
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01918514000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MFSF FRIGORÍFICO SAN FRANCISCO
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matéria de transporte; transporte; transporte por
caminhão; transporte por ônibus; logística referente
ao transporte de carga;
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.905595742 28/11/2012
003
Tit.EFP PRODUCOES ARTISTICAS E
FONOGRAFICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14758289000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DOCTOR PHEABES
NCL(10) 38 comunicação por redes de fibra óptica;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
assessoria
consultoria
e
informação
em
telecomunicação; noticiário [serviço de transmissão
de -]; radiocomunicação; transmissão [emissão] de
sinal de telecomunicação por satélite; transmissão
de filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905595750 28/11/2012
003
Tit.EFP PRODUCOES ARTISTICAS E
FONOGRAFICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14758289000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DOCTOR PHEABES
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -);
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; organização e regência de concertos;
produção de shows; produção de vídeos; produção
musical; rádio e televisão (produção de programas
de -); shows (produção de -); vídeos (produção de -);
videoteipe (edição de -); banda de música [serviços
de entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo musical;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

CFE(4) 25.1.9-10; 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
conferências (organização e apresentação de -);
divertimento; edição de videoteipe; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
espetáculos (serviços de -); informações sobre
entretenimento [lazer]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows;
produção de vídeos; produção musical; rádio
(programas de entretenimento de -); rádio e televisão
(produção de programas de -); teatrais (produções -);
teatro de variedades [espetáculos musicais];
televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer]; cenografia (serviços de -);
companhia teatral (serviços de -); empresário
[organização e produção de espetáculos]; serviços
de concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.905595831 28/11/2012
003
Tit.INPRECOL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E
COMERCIO LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17354671000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INPRECOL

No.905595815 28/11/2012
003
Tit.RETIFICADORA DE MOTORES CASSITA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60089158000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Cassita RETÍFICA E AUTO PEÇAS

CFE(4) 26.1.4; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 29 banha de porco para uso alimentar;
carne; carne de porco; carne em conserva; carne
enlatada; carnes salgadas; extratos de carne;
salgadas (carnes -); carne fresca; charque ou carne
seca; chispe [pé de porco]; pé de porco [chispe];
pele de porco frita [torresmo]; rabada [de boi, de
porco ou de vitela];
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905595734 28/11/2012
003
Tit.AZULÃO EXPRESS LOCAÇÃO E TRANSPORTE
DE CARGAS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08692581000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AZULÃO EXPRESS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 conserto de bomba; lubrificação de
veículos; manutenção de veículos; manutenção e
reparo de automóveis; recondicionamento de
motores desgastados ou parcialmente destruídos;
veículos (lubrificação de -); veículos (manutenção de
-);
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905595823 28/11/2012
003
Tit.FUNDACAO NOSSA SENHORA APARECIDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43665629000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RANCHO DA SAUDADE

CFE(4) 26.11.14; 27.5.1,11
NCL(10) 39 frete [transporte de mercadorias];
reservas para transporte; serviços de logística em

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 19 cimento (placas de -); cimento (postes
de -); concreto (elementos de -) para construção;
estruturas não metálicas para construção; materiais
de construção, não metálicos; traves [vigas] não
metálicas;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905595840 28/11/2012
003
Tit.CASA DI CONTI LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46842894000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DaFeira
NCL(10) 32 água mineral [bebida]; águas [bebidas];
águas minerais engarrafadas; bebidas nãoalcoólicas; cerveja; néctares de fruta [não
alcoólicos]; suco de fruta; suco de tomate [bebida];
bebida energética não alcoólica; pó para suco;
refrigerante [bebida]; xarope de fruta;
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.905595858 28/11/2012
Tit.TRAMONTINA S/A CUTELARIA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90050238000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: colorcut

003
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 08 facas *; facas para cortar frutar, verduras
e legumes; facas para escamar; facas para picar
frutas, verduras e legumes; faca (utensílio de
cozinha ou cutelaria);
Procurador: CREAZIONE MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905595866 28/11/2012
003
Tit.RIO LAPA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13498728000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RIOLAPA NEWS
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desodorantes [perfumaria]; essenciais (óleos -);
extratos de flores [perfumaria]; flores (extratos de -)
[perfumaria]; géis de massagem, exceto para uso
medicinal; géis para clareamento dental; loções
capilares; loções cosméticas (lenços impregnados
com -); loções para uso cosmético; loções pósbarba; maquiagem (pó para -); maquiagem (produtos
para -); maquiagem (produtos para remover -);
maquiagem para o rosto; perfumes; perfumes de
flores (bases para -); preparações cosméticas para
emagrecimento; preparações de aloe vera para uso
cosmético; preparações de babosa para uso
cosmético; preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal]; preparações para perfumar ambientes;
produtos depilatórios; roupa (sachês para perfumar ); sabonete antitranspirante para os pés; sabonete
desodorante; sabonete medicinal; sabonete para
barbear; sabonetes; sabonetes; sais de banho,
exceto
para
uso
medicinal;
sobrancelhas
(cosméticos para as -); sobrancelhas (lápis de -);
tinturas cosméticas; tinturas para os cabelos;
xampus; acetona (removedor de esmalte de unhas);
acetona para uso pessoal; algodão para a higiene
pessoal; banho de espuma (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; condicionador [cosmético]; odorizadores
de uso pessoal; papel impregnado de substância
para higiene pessoal; preparação cosmética para
redução da gordura localizada; produto de higiene
pessoal à base de própole; produto desodorizante
de ambiente, em líquido, em pó, em sachê, em
spray; produto para limpeza e hidratação da pele
não medicamentoso; removedor de cosmético;
Procurador: ANTONIO MARCIO DOS SANTOS
No.905595882 28/11/2012
Tit.BENDITHO BAR LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12343900000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BENDITHO BAR

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 jornais; livros; periódicos; revistas
[periódicos];
Procurador: PALO ALTO MARCAS E PATENTES
LTDA ME

de construção, não metálicos; traves [vigas] não
metálicas;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905595904 28/11/2012
Tit.SEVLA PRODUCOES ARTISTICAS E
CULTURAIS EIRILI ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15511276000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEVLA PRODUÇÕES

003

CFE(4) 26.7.25
NCL(10) 41 espetáculos (serviços de -); espetáculos
ao vivo (apresentação de -); exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
produção de shows; produção musical; shows
(produção de -); teatrais (produções -); teatro de
variedades [espetáculos musicais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905595912 28/11/2012
003
Tit.NILTON CESAR RANIEL ATA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02618467000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARAÇATUBOM
NCL(10) 29 cebolas em conserva; ervilhas em
conserva; feijões em conserva; grãos de soja, em
conserva, para uso alimentar; lentilhas em conserva;
sopa (preparações para fazer -); caldo de legume
para cozinha; feijão em conserva [ou ensacado];
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905595920 28/11/2012
003
Tit.ALBERTINA BORGES ALVES (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14852746000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: 3 ELAS SEMI JÓIAS E COMPLEMENTOS

No.905595874 28/11/2012
003
Tit.INTERCIENCE COMERCIAL LTDA-ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09154000000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIE L'AMOUR

CFE(4) 2.1.3; 5.7.2; 11.3.3; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); lanchonetes;
restaurantes;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 5.5.19; 27.5.1
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de colônia; água de javel [água sanitária] [hipoclorito
de potássio]; água de lavanda; algodão para fins
cosméticos (hastes com pontas de -); algodão para
uso cosmético; antitranspirante (sabonete -);
antitranspirantes [produtos de toalete]; banhos
(preparações cosméticas para -); barbear (produtos
para -); batons para os lábios; brilho para os lábios;
bronzear (preparações para-) [cosméticos]; cabelos
(preparações para ondular -); cabelos (tinturas para
os -); cabelos postiços (substâncias adesivas para
fixar -); cílios postiços (substâncias adesivas para
fixar -); clareamento de couro (produtos para -);
clarear (cremes para -) a pele; cosméticos; cremes
cosméticos; cremes para clarear pele; cremes para
couro; dentifrícios; depilatórios (produtos -);
descolorantes (produtos -); descolorantes (produtos ); descolorantes (produtos -) para uso cosmético;

No.905595890 28/11/2012
003
Tit.PRATA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12919709000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRATA ARTEFATOS DE CONCRETO

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 19 cimento (placas de -); cimento (postes
de -); concreto (elementos de -) para construção;
estruturas não metálicas para construção; materiais

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 14 adereços [jóias e bijuterias]; alfinetes de
metal precioso; amuletos [jóias e bijuterias]; anéis
[jóias e bijuterias]; arte (objetos de -) de metal
precioso; berloques [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); brincos; broches [jóias e
bijuterias]; caixas para jóias; chaveiros de bijuteria;
colares [jóias e bijuterias]; correntes [jóias e
bijuterias]; diamantes; emblemas de metal precioso;
fios de metal precioso [jóias e bijuterias]; imitações
de pedras preciosas; joalheria / bijuteria (artigos de ); jóias (caixas para -); jóias e bijuterias de âmbar
amarelo; medalhões [jóias e bijuterias]; metal
precioso (fios de -) [jóias e bijuterias]; ornamentos de
chapéus [de metal precioso]; ouro (fios de -)
[joalheria]; pedras preciosas; pedras preciosas
(imitações
de
-);
pedras
semipreciosas;
penduricalhos [jóias e bijuterias]; pérolas [jóias e
bijuterias]; preciosas (imitações de pedras -);
pulseiras [jóias e bijuterias]; pulseiras de relógios;
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argola de uso pessoal [bijuteria]; balangandã
[ornamento ou amuleto, ordinariamente de metal, em
forma de figa, medalha, pendente de broche, argola
ou pulseira]; botton/broche; bracelete de qualquer
material [jóia/bijuteria]; brilhante [jóia]; camafeu
(broche); esmeralda; lápis-lazúli [lazurita=pedra
ornamental]; rubi; safira; topázio; tornozeleira
(jóia/bijuteria); turmalina [pedra preciosa]; turquesa
[pedra preciosa];
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.905595939 28/11/2012
003
Tit.MAXI MASSAS MANIPULADORA LTDA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00494317000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAXI MASSAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905595971 28/11/2012
003
Tit.CARLOS MAURÍCIO GOMES DE SOUZA MOÇO
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81066821704
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NOM (Núcleo de Óperas e Musicais)

CFE(4) 26.1.18; 26.1.24; 26.3.24; 27.3.15; 27.5.1
NCL(10) 41 disc-jóquei;
Procurador: RICARDO NOGUEIRA GARCEZ
No.905596005 28/11/2012
003
Tit.MR. CLEAN CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE
BENS IMOVEIS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07436420000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MR.CLEAN

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905595947 28/11/2012
003
Tit.ANTONIO FELIX DOS SANTOS FILHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42649900849
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MPLIFE
NCL(10) 44 estética facial e corporal;
Prior.:231208097166
26/11/2012 FR
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905595955 28/11/2012
003
Tit.SULEBLON PRESTADORA DE SERVIÇOS
LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11281642000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SULEBLON GPS TAXI

CFE(4) 3.7.1; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 39 transporte; transporte por táxi;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905595963 28/11/2012
003
Tit.CERRADO MINEIRO AGRONEGOCIOS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10560553000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CERRADO MINEIRO

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 37 limpeza de fachada de edificações;
limpeza de interiores de edifícios; zelador;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
CFE(4) 26.4.18
NCL(10) 41 teatro de variedades [espetáculos
musicais]; conjunto musical (serviços de -) [serviços
de entretenimento]; grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905596013 28/11/2012
003
Tit.HORTMAQ AGRONEGOCIOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15690189000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HortMaq

No.905595980 28/11/2012
003
Tit.VIA CAMPO REPRESENTAÇÃO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10411545000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Via Campo

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905595998 28/11/2012
Tit.ALESSANDRO LOPES DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12207930866
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: B BANANA RECORDS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos agrícolas não manuais; comércio
(através de qualquer meio) de sementes, plantas e
flores naturais; comércio (através de qualquer meio)
de substâncias químicas destinadas à agricultura, à
horticultura e à silvicultura;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905596021 28/11/2012
003
Tit.VOLPI & BATISTA ROSAS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16101913000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VBR VETSTORE
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bebida energética não alcoólica; pó para suco;
refrigerante [bebida]; xarope de fruta;
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.905596064 28/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO
FAMILIAR E SOCIAL (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33164450000330
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COLÉGIO ISBA EDUCAÇÃO QUE
TRANSFORMA

CFE(4) 3.1.16; 3.3.15; 26.11.3; 27.7.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para
animais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para animais; comércio (através
de qualquer meio) de animais vivos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de animais
vivos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de animais vivos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de animais
vivos; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para animais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
animais;
Procurador: EDMILA ADRIANA DENIG
No.905596048 28/11/2012
003
Tit.AMAHIL SERVIÇOS EM CONDOMINIOS LTDA
ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14122662000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMAHIL

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10)
35
fornecimento
de
mão-de-obra
[terceirização];
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905596056 28/11/2012
Tit.CASA DI CONTI LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46842894000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DaFeira

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 educação (serviços de -); educação
religiosa;
organização
e
apresentação
de
seminários;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];
Procurador: DE SOUZA, GUEUDEVILLE & CIA
LTDA
No.905596072 28/11/2012
003
Tit.JEFFERSON BASTOS DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15783117000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IMPE CAR
NCL(10) 37 lavagem de veículos automotivos;
limpeza de veículo; manutenção de veículos;
manutenção e reparo de automóveis; polimento de
veículo; veículo (limpeza de -); veículo (polimento de
-); veículos (lavagem de -); veículos (lubrificação de ); veículos (manutenção de -); assessoria,
consultoria e informação em reparo e manutenção
de veículos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em reparo e manutenção
de veículos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905596080 28/11/2012
003
Tit.ORTODENTEK COMÉRCIO DISTRIBUIDOR
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03511849000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: USILIX
NCL(10) 40 destruição de lixo e resíduos;
incineração de lixo e resíduos; lixo (tratamento de -)
[transformação]; lixo e resíduos (destruição de -); lixo
e resíduos (incineração de -); lixo e resíduos
(reciclagem de -); reciclagem de resíduos e lixo;
triagem de lixo e de material reciclável
[transformação];
assessoria,
consultoria
e
informação em tratamento de materiais; separação
de resíduo urbano para reciclagem;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905596099 28/11/2012
Tit.RELGIS COMERCIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60645629000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PORTAL DO ÓCULOS

CFE(4) 26.1.1; 26.2.1; 27.5.1
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas;
Procurador: MERCAP MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905596102 28/11/2012
Tit.COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE
MARANGUAPE LTDA. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07634785000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MARANGUAPE

003

CFE(4) 3.4.1; 26.1.15; 27.5.1
NCL(10) 33 amargas (bebidas -); aperitivos *;
bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; bebidas
alcoólicas contendo frutas; coquetéis *; digestivos
[licores e destilados]; extratos alcoólicos; extratos de
fruta [alcoólicos]; bebida energética alcoólica; bebida
fermentada alcoólica;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905596110 28/11/2012
003
Tit.MAF CÓMERCIO ELETRÔNICO LTDA. - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13920446000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Alegria Brinquedos

003

CFE(4) 21.1.25; 21.3.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos;
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 5.7.12; 27.5.1
NCL(10) 32 água mineral [bebida]; águas [bebidas];
águas minerais engarrafadas; bebidas nãoalcoólicas; cerveja; néctares de fruta [não
alcoólicos]; suco de fruta; suco de tomate [bebida];

No.905596129 28/11/2012
003
Tit.SKALLIBONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04873442000101
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Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SKALLIBONE SORVETES

Tit.ECOS FESTAS E EVENTOS LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07712614000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Cocktail Week

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 30 confeitos; sorvetes; tortas;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905596137 28/11/2012
003
Tit.VOLPI & BATISTA ROSAS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16101913000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VBR VETSTORE

CFE(4) 28.11
NCL(10) 41 organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905596161 28/11/2012
Tit.FINALIZZARE DECORACOES LTDA - ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03173632000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: D'JAN

003

CFE(4) 3.7.24-25; 9.7.19; 16.3.13
NCL(10) 30 bolo (massa para -); bolo (pó para -);
bolos; carne (produtos para amaciar -) para uso
doméstico; carne (sucos de -); carne (tortas de -);
doces [confeitos]; empadas [tortas]; espaguete;
especiarias; gelados comestíveis; macarrão; massa
para
bolo;
massas
[alimentares];
massas
alimentares; pãezinhos; panquecas; pão; pizzas;
quiches; ravióli; rolinhos primavera; sanduíches;
sucos de carne; tabule; talharim; tortas; tortas de
carne; tortillas; capeletti [massa alimentícia]; crepe;
empada; empadão; esfiha; fígado; lasanha; nhoque;
quibe; salgadinho, exceto croquete; tortas [doces e
salgadas];
Procurador: SUSANA COSTA SANTOS
No.905596188 28/11/2012
003
Tit.COPICAD CÓPIAS E PLOTAGENS LTDA - ME
(BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73666612000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEW BOX

CFE(4) 3.1.16; 3.3.15; 26.11.3; 27.7.1
NCL(10) 44 animais (toalete de-) - [informação em];
animais (toalete de-) - [consultoria em]; animais
(toalete de-) - [assessoria em]; animais (toalete de-);
animais de estimação (toalete de -) - [informação
em]; animais de estimação (toalete de -) [consultoria em]; animais de estimação (toalete de -)
- [assessoria em]; animais de estimação (toalete de ); toalete de animais - [informação em]; toalete de
animais - [consultoria em]; toalete de animais [assessoria em]; toalete de animais; toalete de
animais de estimação - [informação em]; toalete de
animais de estimação - [consultoria em]; toalete de
animais de estimação - [assessoria em]; toalete de
animais de estimação; veterinária (assistência -);
clínica veterinária - [informação em]; clínica
veterinária - [consultoria em]; clínica veterinária [assessoria em]; clínica veterinária;
Procurador: EDMILA ADRIANA DENIG
No.905596145 28/11/2012
003
Tit.RESTAURANTE E PIZZARIA SCAVOLLO LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78459591000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Scavollo

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
cafés [bares]; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
Procurador: ANDREA ARIADNES DA SILVA
No.905596153 28/11/2012

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro; comércio (através de qualquer meio) de
capachos e esteiras; comércio (através de qualquer
meio) de carpetes e tapetes; comércio (através de
qualquer meio) de espelhos; comércio (através de
qualquer meio) de flores artificiais; comércio (através
de qualquer meio) de molduras; comércio (através
de qualquer meio) de móveis; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum;
comércio (através de qualquer meio) de produtos em
matérias plásticas semiprocessadas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
junco; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de marfim;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de papel ou papelão; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
redes; comércio (através de qualquer meio) de
rendas e bordados; comércio (através de qualquer
meio) de revestimentos de assoalhos; comércio
(através de qualquer meio) de tapeçarias murais;
comércio (através de qualquer meio) de tecidos;
comércio (através de qualquer meio) de toldos;
Procurador: DULCEMARA BUGANÇA - ALTERADO
P/ DULCEMARA BUGANÇA ROSSIN
No.905596170 28/11/2012
Tit.SADIA S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20730099000194
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 22 embalagem (material para -)
[enchimento, acolchoamento] exceto de borracha e
de matérias plásticas; sacos [invólucros, sacolas]
para embalagem, de matéria têxtil; embalagens de
matéria têxtil;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905596196 28/11/2012
003
Tit.KELLI CRISTINA PEREIRA SALES 05433238709
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17196472000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KELLI BAUMANN
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
chapelaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de chapelaria - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
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(através de qualquer meio) de artigos de iluminação
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho] - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de
armarinho] - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de botões [artigos de armarinho] [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de botões [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços; comércio
(através de qualquer meio) de loções para os
cabelos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de loções para os cabelos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de loções para
os cabelos; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de rendas e bordados [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de rendas e bordados - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de rendas e
bordados - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de rendas e bordados; comércio
(através de qualquer meio) de roupas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de roupas
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de sapatos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905596200 28/11/2012
003
Tit.INSTITUTO NEUROLOGICO DE SÃO PAULO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05740120000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INESP
NCL(10) 44 centro médico;
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Procurador: O PRÓPRIO.
No.905596218 28/11/2012
003
Tit.ITHIBAN PAISAGISMO LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05724425000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ITHIBAN PAISAGISMO

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905596226 28/11/2012
003
Tit.ANTONIO FELIX DOS SANTOS FILHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42649900849
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SITE PARA HOMENS
NCL(10) 44 médica (serviços de clínica-);
Prior.:231208097190
26/11/2012 FR
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905596234 28/11/2012
Tit.EDIÇÕES SM LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05699378000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PROJETO IMPACTO LITERATURA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 livros; periódicos; publicações
impressas; revistas [periódicos]; livro didático;
publicações em fascículos impressos;
Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905596242 28/11/2012
003
Tit.BAHIA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA EPP (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06290551000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BAHIA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

[partes de veículos terrestres]; caçamba para
veículo; carreta;
Procurador: PROMARK MARCAS & PATENTES
LTDA ME
No.905596250 28/11/2012
003
Tit.ALLECO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06092402000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALLECO
NCL(10) 09 aparelhos para medição; aparelho ou
instrumento de aferição; aparelho ou instrumento de
alarme; aparelho ou instrumento de controle;
aparelho ou instrumento de inspeção; aparelho ou
instrumento de pesagem; aparelho ou instrumento
de proteção; aparelho ou instrumento de segurança;
aparelho ou instrumento de sinalização; aparelho
para produção, distribuição e conversão de energia
elétrica;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905596269 28/11/2012
003
Tit.ELFE - ÓLEO E GÁS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13851273000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STS - Spin Trade Solutions
NCL(10) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; demonstração de produtos; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; promoção de vendas [para terceiros];
publicidade; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação em serviços de recursos humanos para
empresas;
fornecimento
de
mão-de-obra
[terceirização]; promotor de eventos [se comerciais];
terceirização [fornecimento de mão-de-obra];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905596277 28/11/2012
Tit.ALPHACASA EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12346866000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Alpha Casa

CFE(4) 26.3.3; 27.5.1
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial; agências imobiliárias; corretores imobiliários;
imóveis (administração de -); locação de
apartamentos
(agências
imobiliárias
de
-);
administração de carteira locatícia; administração de
condomínio; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária; incorporação de imóvel;
loteamento imobiliário; participação em outras
sociedades;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905596285 28/11/2012
Tit.BMA - AMBIENTAL LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08281012000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BMA AMBIENTAL BIOTECMA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 caminhões; carrocerias; carrocerias
basculantes [caçambas basculantes]; engates para
veículos terrestres; painel elevador de carroceria

003

003
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para festas [aparelhos e decorações]; decoração de
festa, cerimonial e outros eventos;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 5.3.13; 26.11.13; 27.5.1
NCL(10) 37 assessoria, consultoria e informação em
manutenção
de
instalações
de
esgoto;
desentupimento e limpeza de cano e tubulação;
limpeza, reparo, e manutenção de rede de esgoto;
Procurador: WELINTON JARBAS DE SOUZA
No.905596293 28/11/2012
Tit.BMA - AMBIENTAL LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08281012000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BMA AMBIENTAL BIOTECMA

003

No.905596633 28/11/2012
003
Tit.SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA,
IMPORTADOR, EXPORTADOR E DISTRIBUIDORA
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL
ELÉTRICO NO ESTADO DE SÃO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61786075000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: Certific.
Marca: SINCOMACO
NCL(10) 42 entidades sindicais. sindicato do
comércio atacadista, importador, exportador e
distribuidor de material de construção e material
elétrico no estado de são paulo.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905596722 28/11/2012
Tit.BANDA APOSTOLO'Z (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06503832907
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Banda Apostolo'Z
NCL(10) 15 musicais (instrumentos -);
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905596773 28/11/2012
003
Tit.NILSON DOS SANTOS BARBOSA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05288312000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Argamassa ISOFLOC-NSB
NCL(10) 19 argamassa para construção;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 5.3.13; 26.11.13; 27.5.1
NCL(10) 39 frete [transporte de mercadorias];
transporte; transporte e armazenagem de detritos;
transporte e armazenagem de lixo; transporte por
caminhão; assessoria, consultoria e informação em
transportes;
Procurador: WELINTON JARBAS DE SOUZA
No.905596374 28/11/2012
003
Tit.RICARDO SERPA AZAMBUJA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 98589610063
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Grêmio Rock
NCL(10) 41 provimento de web site disponibilizando
fotos, áudio e vídeo não downloadble [serviço de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905596447 28/11/2012
003
Tit.ALLECO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06092402000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALLECO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de controle (inspeção);
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de medição; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
pesagem; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos
e
instrumentos
de
sinalização;
representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905596595 28/11/2012
003
Tit.V P DE VASCONCELOS CASA DE FESTAS ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11044735000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇO UNICO FESTA
NCL(10) 41 boates; discoteca (serviços de -);
entretenimento; planejamento de festas; aluguel de
salão de festas para eventos; aluguel de utensílios

No.905596846 28/11/2012
003
Tit.LINCOLN D'AQUINO FILOCRE (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43674372649
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Academia de Segurança Pública
NCL(10) 41 academias [educação] - [informação
em]; academias [educação] - [consultoria em];
academias [educação] - [assessoria em]; academias
[educação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905596870 28/11/2012
003
Tit.CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA
COMUNIDADE-CNEC (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33621384000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Colégio Cenecista Nossa Senhora dos
Anjos - GENSA
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905597028 28/11/2012
003
Tit.MC15 CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14709734000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MC15
NCL(10) 35 marketing (estudos de -) - [informação
em]; marketing (estudos de -) - [consultoria em];
marketing (estudos de -) - [assessoria em];
marketing (estudos de -); negócios (pesquisa em -) [informação em]; negócios (pesquisa em -) [consultoria em]; negócios (pesquisa em -) [assessoria em]; negócios (pesquisa em -); opinião
(pesquisas de -) - [informação em]; opinião
(pesquisas de -) - [consultoria em]; opinião
(pesquisas de -) - [assessoria em]; opinião
(pesquisas de -); pesquisa de marketing [informação em]; pesquisa de marketing [consultoria em]; pesquisa de marketing - [assessoria
em]; pesquisa de marketing; pesquisa em negócios [informação em]; pesquisa em negócios [consultoria em]; pesquisa em negócios - [assessoria
em]; pesquisa em negócios; pesquisas de opinião [informação em]; pesquisas de opinião - [consultoria
em]; pesquisas de opinião - [assessoria em];
pesquisas de opinião; assessoria, consultoria e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios - [informação em];

assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria, consultoria e informação em marketing [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas de opinião - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas de opinião
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião; pesquisa de
mercado - [informação em]; pesquisa de mercado [consultoria em]; pesquisa de mercado - [assessoria
em]; pesquisa de mercado;
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905597052 28/11/2012
003
Tit.ADS LABORATÓRIO NUTRICIONAL LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03335431000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CUT EXTREME LIQUIDFAST CAPSULES
NCL(10) 05 alimentos dietéticos (preparações para -)
adaptados para uso medicinal; aminoácidos para
uso medicinal; bebidas dietéticas adaptadas para
uso medicinal; dietéticas (substâncias -) adaptadas
para uso medicinal; dietéticos (alimentos -)
adaptados para uso medicinal; nutricionais
(complementos
-);
suplementos
alimentares
minerais; vitaminas (preparações para -); aminoácido
para tratamento de desnutrição ou deficiência
protéica; complemento/ suplemento alimentar para
uso medicinal; composição de aminoácido para
tratamento de desnutrição ou deficiência protéica;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em barra para uso medicinal; vitamina e
sais minerais;
Procurador: OCTAVIO TINOCO SOARES FILHO
No.905597249 28/11/2012
Tit.CORPUS CLIN FISIOTERAPIA LTDA SC
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04205349000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Corpus Clin
NCL(10) 44 serviços de terapia;
Procurador: OSVANDIL SILVEIRA QUIMAS

003

No.905597621 28/11/2012
003
Tit.TANGÊ IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA. "EPP" (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01931457000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Marejet
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas; sais de
sódio para uso medicinal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905597672 28/11/2012
003
Tit.HARIMA DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76176643000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HARMIDE
NCL(10) 01 resinas acrílicas não processadas;
resinas artificiais não processadas; resinas epóxi
não
processadas;
resinas
sintéticas
não
processadas;
Procurador: VALOR MARCAS E PATENTES S/S
LTDA
No.905597737 28/11/2012
003
Tit.HARIMA DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76176643000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HARPENTINE
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NCL(10) 01 resinas acrílicas não processadas;
resinas artificiais não processadas; resinas epóxi
não
processadas;
resinas
sintéticas
não
processadas; substâncias químicas industriais;
Procurador: VALOR MARCAS E PATENTES S/S
LTDA
No.905597818 28/11/2012
003
Tit.MARYSTELLA MONTEIRO GONÇALVES
(BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62008129268
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Prova de resistência do cavalo marajoara
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação ou entretenimento] - [informação em];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] - [consultoria em]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento] [assessoria em]; competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
competições
desportivas (organização de -) - [informação em];
competições desportivas (organização de -) [consultoria
em];
competições
desportivas
(organização de -) - [assessoria em]; competições
desportivas (organização de -); eventos desportivos
(cronometragem de -) - [informação em]; eventos
desportivos (cronometragem de -) - [consultoria em];
eventos desportivos (cronometragem de -) [assessoria
em];
eventos
desportivos
(cronometragem de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos - [informação em];
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos
[consultoria
em];
exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos [assessoria em]; exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos; organização de
competições [educação ou entretenimento] [informação em]; organização de competições
[educação ou entretenimento] - [consultoria em];
organização de competições [educação ou
entretenimento] - [assessoria em]; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização de competições desportivas [informação em]; organização de competições
desportivas - [consultoria em]; organização de
competições desportivas - [assessoria em];
organização
de
competições
desportivas;
treinamento de animais - [informação em];
treinamento de animais - [consultoria em];
treinamento de animais - [assessoria em];
treinamento de animais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905597885 28/11/2012
003
Tit.TANGÊ IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA. "EPP" (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01931457000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Sorojet
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas; sais de
sódio para uso medicinal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905597907 28/11/2012
003
Tit.PAULO CIRINO DA COSTA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16996260000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: nego boy
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
bonés; calças; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisa (punho de -); camisas; camisetas;
capuzes [vestuário]; casacos [vestuário]; coletes;
cuecas; gorros; jaquetas; leggings [calças]; saias;
saias-calças; vestuário *; calção para banho; jaleco;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905597923 28/11/2012
003
Tit.HEMELSAM COMERCIO DE DROGAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58195413000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DROGAN SUPER
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para bebês - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para bebês
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
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meio) de alimentos para bebês - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para bebês; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos dentários - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos dentários - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos dentários - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos dentários; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos ópticos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos ópticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos ópticos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos veterinários - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos veterinários - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos veterinários - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos veterinários; comércio (através de
qualquer meio) de artigos ortopédicos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos ortopédicos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos; comércio (através de qualquer meio) de
cera dentária - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de cera dentária - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de cera
dentária - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de cera dentária; comércio (através
de qualquer meio) de cosméticos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de goma - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de goma [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de goma - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de goma; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de material de limpeza [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de material de limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de material de sutura - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
material de sutura - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de material de sutura [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de material de sutura; comércio (através de
qualquer meio) de material para a fabricação de
escovas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de material para a fabricação de
escovas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de material para a fabricação de
escovas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de material para a fabricação de
escovas; comércio (através de qualquer meio) de
material para curativos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de material para
curativos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de material para curativos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de material para curativos; comércio (através
de qualquer meio) de material para obturações
dentárias - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de material para obturações
dentárias - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de material para obturações
dentárias - [assessoria em]; comércio (através de

qualquer meio) de material para obturações
dentárias; comércio (através de qualquer meio) de
membros, olhos ou dentes artificiais - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
membros, olhos ou dentes artificiais - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
membros, olhos ou dentes artificiais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
membros, olhos ou dentes artificiais; comércio
(através de qualquer meio) de pentes e esponjas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de pentes e esponjas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de pentes e
esponjas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de pentes e esponjas; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de preparações farmacêuticas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações farmacêuticas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas; comércio (através de
qualquer meio) de preparações higiênicas para uso
medicinal - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações higiênicas para uso
medicinal - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações higiênicas para uso
medicinal - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações higiênicas para uso
medicinal; comércio (através de qualquer meio) de
preparações veterinárias - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
veterinárias - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações veterinárias [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações veterinárias; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
sabões - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de sabões - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sabões [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sabões; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias dietéticas para uso medicinal [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias dietéticas para uso medicinal [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias dietéticas para uso medicinal [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias dietéticas para uso medicinal;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a
cozinha - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha; comércio (através de qualquer
meio) de xaropes e preparações para bebidas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de xaropes e preparações para bebidas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de xaropes e preparações para bebidas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de xaropes e preparações para bebidas;
distribuição de utensílio para diálise [comércio] [informação em]; distribuição de utensílio para diálise
[comércio] - [consultoria em]; distribuição de utensílio
para diálise [comércio] - [assessoria em]; distribuição
de utensílio para diálise [comércio]; drogaria
[comércio] - [informação em]; drogaria [comércio] [consultoria em]; drogaria [comércio] - [assessoria
em]; drogaria [comércio]; farmácia [comércio de
produtos farmacêuticos] - [informação em]; farmácia
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[comércio de produtos farmacêuticos] - [consultoria
em]; farmácia [comércio de produtos farmacêuticos] [assessoria em]; farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos];
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.905597931 28/11/2012
003
Tit.UDIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08647715000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UDIMAR
NCL(10) 36 assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária; comércio de imóveis [informação em]; comércio de imóveis - [consultoria
em]; comércio de imóveis - [assessoria em];
comércio de imóveis; imóveis [compra e venda de -]
- [informação em]; imóveis [compra e venda de -] [consultoria em]; imóveis [compra e venda de -] [assessoria em]; imóveis [compra e venda de -];
incorporação de imóvel - [informação em];
incorporação de imóvel - [consultoria em];
incorporação de imóvel - [assessoria em];
incorporação de imóvel; loteamento imobiliário [informação em]; loteamento imobiliário - [consultoria
em]; loteamento imobiliário - [assessoria em];
loteamento imobiliário;
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.905597990 28/11/2012
003
Tit.MARIA DE LOURDES PINA VAREJ&#257;O ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03537905000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PIZZARIA SABOR DA MASSA
NCL(10) 43 lanchonetes; restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905598083 28/11/2012
003
Tit.MATHEUS TRINDADE SOUZA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01911212664
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MARCELO HENRIQUE & MATHEUS
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -);
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); produção de shows; produção
musical; conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento]; grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905598113 28/11/2012
003
Tit.VALBRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00277740000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: Certific.
Marca: VALBRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA
LTDA
NCL(10) 42 comercialização de válvulas conexões,
bombas, registros, vedações, juntas, acessórios
hidráulicos, tubos, ferro e aços; industrialização de
válvulas, conexões, bombas, registros, vedações,
junta, acessórios hidráulicos, podendo inclusive
contratar a fabricação desses produtos sob
encomenda com marcas de sua propriedade ou
terceiros; reparação e manutenção de bombas,
válvulas e acessórios industriais; consultoria
administrativa e empresas em projetos e elaboração
de produtos para industrialização.
engenharia,
projeto e inspeção. compra e venda de imóveis.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905598121 28/11/2012
003
Tit.MSA-INFOR SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA.
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19138940000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SPREAD CORP WEB SERVER
NCL(10) 42 aluguel de software de computador;
análise de sistemas [informática]; atualização de
software de computador; duplicação de programas
de computador; manutenção de software de
computador;
programação
de
computador
[informática]; recuperação de dados [informática];
software de computador (elaboração [concepção]
de-); software de computador (instalação de -);
análise de suporte e sistema [serviço de informática];
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análise e processamento de dados [serviço de
informática]; armazenagem eletrônica de dados;
assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação; assistência técnica em software;
automação industrial [desenvolvimento, instalação e
manutenção de sistemas]; criação de software de
computação gráfica; implantação de sistema
[informática];
Procurador: ELVIS FERNANDO REGONASCHI
No.905598210 28/11/2012
003
Tit.MSA-INFOR SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA.
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19138940000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SPREAD CORP WEB SERVER
NCL(10) 09 compactos (discos -), rom (ingl.);
computadores; discos compactos [áudio e vídeo];
discos magnéticos; periféricos de computador;
programas de computador [para download];
programas de computador gravados; programas
operacionais para computador [gravados]; aparelho
de comunicação; aparelho de telecomunicação; cdrom [disco]; disquete para computador; dvd, disco
digital de vídeo;
Procurador: ELVIS FERNANDO REGONASCHI
No.905598229 28/11/2012
003
Tit.DIAGEO PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8305960
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIAGEO
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905598415 28/11/2012
003
Tit.MARQUES E HERMANN LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14524966000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALVENAREX
NCL(10) 19 argamassa; argamassa para construção;
argamassa de amianto;
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.905598440 28/11/2012
003
Tit.HARIMA DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76176643000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HAROSIN
NCL(10) 01 resinas acrílicas não processadas;
resinas artificiais não processadas; resinas epóxi
não
processadas;
resinas
sintéticas
não
processadas; substâncias químicas industriais;
Procurador: VALOR MARCAS E PATENTES S/S
LTDA
No.905598547 28/11/2012
003
Tit.HARIMA DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76176643000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HARITACK
NCL(10) 01 resinas acrílicas não processadas;
resinas artificiais não processadas; resinas epóxi
não
processadas;
resinas
sintéticas
não
processadas; substâncias químicas industriais;
Procurador: VALOR MARCAS E PATENTES S/S
LTDA
No.905598555 28/11/2012
003
Tit.BARAH ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10358193000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BARAH ENGENHARIA
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
asfaltamento; assentamento de tijolos; cobertura de
telhado (serviços de -); construção (informação
sobre -); construção *; construção civil (supervisão
de trabalhos de -); consultoria na área de construção
civil; demolição de edificações; edificações
(impermeabilização de -); informação sobre
construção; assessoria, consultoria e informação em

serviços de revestimentos; assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; construção de fábrica; construção
de porto; construção e reparação de obra civil;
construção e reparação em colocação de alvenaria;
construção e reparação em colocação de calha;
construção e reparação em colocação de piso;
construtor (serviços de -); impermeabilização em
obra civil; maquete [construção de protótipos,
maquetes e miniaturas para projetos arquitetônicos,
empreendimentos imobiliários, de acordo com
projeto]; reconstrução de construção [ato ou efeito
de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou]; terraplanagem;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905598571 28/11/2012
003
Tit.CAROLINA CALAZANS DEMETRIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30726198838
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Mulher de Peito
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; cachecóis; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; combinação [roupa
íntima]; combinações [vestuário]; jérseis [vestuário];
leggings [calças]; lenços de pescoço; lingerie (fr.);
macacões; malhas [vestuário]; pijamas; saias; sutiãs;
túnicas; baby-doll; biquíni; camisola; maiô;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905598598 28/11/2012
003
Tit.BARAH ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10358193000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BARAH ENGENHARIA
NCL(10) 42 arquitetura; engenharia; planejamento
urbano; projetos técnicos (estudos para -); cálculo e
dimensionamento
na
área
de
engenharia;
engenharia civil [projeto de -]; perícia técnica na área
de engenharia; projeto de arquitetura; projeto de
engenharia de qualquer natureza; projeto de
tubulação; serviços de sinalização [projetos
arquitetônicos e engenharia];
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905598610 28/11/2012
003
Tit.BRINQUEPINK BRINQUEDOTECA
ENTRETENIMENTO INFANTIL LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12300799000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 3A3P
NCL(10) 42 fornecimento de mecanismos de busca
para a internet; software de computador (elaboração
[concepção] de-); armazenagem eletrônica de
dados; assessoria, consultoria e informações no
campo da manutenção da segurança e integridade
de banco de dados [serviço de informática];
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática]; banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática];
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros); fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores [se for uma
ferramenta de busca]; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática];
tratamento de informação/dados [serviço de
informática];
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905598628 28/11/2012
003
Tit.JORGE THOMÉ EL WARD (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05392594000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ICE BABY
NCL(10) 11 gelo (caixas de -); fabricador de gelo
para uso industrial e comercial;
Procurador: ÉDIMO DEBARBA JUNIOR
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No.905598652 28/11/2012
003
Tit.L4H PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09655551000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POWER MOTO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de veículos;
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905598687 28/11/2012
003
Tit.HARIMA DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76176643000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HARIPHENOL
NCL(10) 01 resinas acrílicas não processadas;
resinas artificiais não processadas; resinas epóxi
não
processadas;
resinas
sintéticas
não
processadas; substâncias químicas industriais;
Procurador: VALOR MARCAS E PATENTES S/S
LTDA
No.905598709 28/11/2012
003
Tit.ADEGA MÃE - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
(PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8857741
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PINTA NEGRA
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas alcoólicas contendo frutas; digestivos
[licores e destilados]; licores; vinho;
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.905598903 28/11/2012
003
Tit.MARCELO BRITO BIANCAMANO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95050639034
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Porto Alegre Beer Company
NCL(10) 39 armazenagem; armazenagem de
mercadorias; entrega de mercadorias; mercadorias
(armazenagem de -); assessoria, consultoria e
informação em embalagem; assessoria, consultoria
e informação em serviços de entrega;
Procurador: ROBERTA DIAS FERNANDES
No.905598911 28/11/2012
003
Tit.HARIMA DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76176643000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HARIMAC
NCL(10) 01 resinas acrílicas não processadas;
resinas artificiais não processadas; resinas epóxi
não
processadas;
resinas
sintéticas
não
processadas; substâncias químicas industriais;
Procurador: VALOR MARCAS E PATENTES S/S
LTDA
No.905598954 28/11/2012
Tit.HAILTON SEVERINO DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64722473749
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SÓ CANAL
NCL(10) 44 odontologia [cirurgião-dentista];
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905598962 28/11/2012
003
Tit.ABAPLAY SOCIEDAD ANONIMA (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8857768
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STANFORD
NCL(10) 08 abridores de latas, não elétricos; afiar
[amolar]
(instrumentos
para
-);
agrícolas
(implementos -) [manuais]; alavancas; alicates;
alicates [pinças]; almofarizes [pilão] para pilar
[esmagar]; amoladores de facas; amolar (pedras
para -) [ferramentas manuais]; amolar navalhas
(instrumentos para -); ancinhos [ferramentas
manuais]; animais de matadouro (aparelhos e
instrumentos para esfolar -); aparelho para furar
orelhas; aríetes [ferramentas manuais]; arrancapregos; atomizadores para inseticidas [ferramentas
manuais]; bilhetes (instrumentos para perfurar -);

brocas; brocas (extensões de berbequins para -);
brocas [partes de ferramentas manuais]; buris
[ferramentas manuais]; caixa de meia esquadria
[ferramentas manuais]; calafetar (ferros para -);
camartelos; cardas [ferramentas]; carne (moedores
de -) [ferramentas manuais]; chaves de fenda;
chaves de fenda do tipo "catraca" [ferramentas
manuais]; chaves inglesas [ferramentas manuais];
cintas metálicas (esticadores para cintas -)
[ferramentas manuais]; conchas [ferramentas
manuais]; cortadores *; cortadores de grama
[instrumentos manuais]; corta-tubos [ferramentas
manuais]; cravadores [ferramentas]; cravadores de
pregos [ferramentas]; cutelaria *; decantar líquidos
(aparelhos para -) [ferramentas manuais]; diamantes
de vidraceiros [partes de ferramentas manuais];
enxadas
[ferramentas
manuais];
enxós
[ferramentas]; escardilhos [ferramentas manuais];
escavadoras [ferramentas manuais]; esmerilhar
(instrumentos
manuais
para
-);
espátulas
[ferramentas manuais]; estampilhas [ferramentas
manuais]; esticadores para fios e cintas metálicas
[ferramentas manuais]; extensões de berbequins
para brocas; facas (amoladores de -); fatiadores de
ovos [não-elétricos]; fatiadores de queijo [nãoelétricos]; ferramentas manuais para abrir valas;
ferramentas manuais para estampilhar; ferros
[ferramentas manuais não elétricas]; foles para
lareira [ferramentas manuais]; fresas [ferramentas
manuais]; frutos (ferramentas manuais para colher -);
furadores; goivas [ferramentas manuais]; inseticidas
(atomizadores para -) [ferramentas manuais];
inseticidas (pulverizadores para -) [ferramentas
manuais]; inseticidas (vaporizadores para -)
[ferramentas manuais]; jardinagem (ferramentas de ) [operadas manualmente]; lâminas [ferramentas
manuais]; lareira (foles para -) [ferramentas
manuais]; limas [ferramentas]; macacos manuais;
maços [ferramentas manuais]; moletas [ferramentas
manuais]; pás [instrumentos manuais]; pedras para
amolar; pentes para abrir roscas [ferramentas
manuais]; perfuradores [furador]; picaretas; pilões
[ferramentas manuais]; pisoamento (ferramentas
manuais para -); pistolas para extrusão de
mástiques, acionadas manualmente; porta-brocas
[ferramentas
manuais];
porta-cossinetes
[ferramentas manuais]; porta-tarraxas [ferramentas
manuais];
pulverizadores
para
inseticidas
[ferramentas manuais]; puxavantes [ferramentas
manuais]; raspadeiras [ferramentas manuais];
rebolos [pedras para amolar] [ferramentas manuais];
serras (lâminas para -) [partes de ferramentas
manuais]; serras [ferramentas manuais]; talhadeiras
[cinzéis]
[ferramentas];
tarraxas;
tesouras;
vaporizadores
para
inseticidas
[ferramentas
manuais]; vazadores [saca-bocados] [ferramentas
manuais]; verrumas [brocas] [ferramentas manuais];
afiador manual para instrumento de corte [acionado
por força muscular]; aparador de grama manual
[propulsão muscular]; aparelho manual [de propulsão
muscular] para encher pneus; aparelho manual [de
propulsão muscular] sugador de solda não elétrico;
arado manual [de propulsão muscular]; bombas
d'água manuais [propulsão muscular]; cabo de
ferramenta manual; chave para porca ou parafuso;
cortadeira manual de papel [exceto material de
escritório]; descarregador de feno [ferramenta
manual];
descascador
[ferramenta
manual];
desencapador de fio [ferramenta]; extensão para
macho [ferramenta manual]; macaco hidráulico
manual;
quebra-pedra
[ferramenta
manual];
roçadeira [foice de cabo alto, própria para roçar mato
- ferramenta de propulsão muscular]; roda
[ferramenta de propulsão muscular]; serra manual
[de propulsão muscular]; trolha [ferramenta manual];
Procurador: LEALVI MARCAS E PATENTES
No.905598970 28/11/2012
003
Tit.REVESTALIC REVESTIMENTO METALICO
LTDA. ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04954652000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REVESTALIC
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
cobertura de telhado (serviços de -); construção *;
assessoria, consultoria e informação em serviços de

revestimentos; assessoria, consultoria e informação
em
supervisão
de
construção;
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura
predial;
construção de vedação; construção e reparação de
obra civil; construção e reparação em colocação de
alvenaria; construção e reparação em colocação de
piso; impermeabilização em obra civil; reconstrução
de construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício,
ou parte dele, que se reconstruiu ou reformou];
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905598997 28/11/2012
003
Tit.HARIMA DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76176643000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HARIFLOC
NCL(10) 01 resinas acrílicas não processadas;
resinas artificiais não processadas; resinas epóxi
não
processadas;
resinas
sintéticas
não
processadas; substâncias químicas industriais;
Procurador: VALOR MARCAS E PATENTES S/S
LTDA
No.905599012 28/11/2012
003
Tit.CAMILA AGOSTINI (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12365191754
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Lá Vem Ela
NCL(10) 14 anéis [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); brincos; colares [jóias e
bijuterias]; joalheria / bijuteria (artigos de -);
medalhões [jóias e bijuterias]; pulseiras [jóias e
bijuterias]; relógios de pulso; bracelete de qualquer
material
[jóia/bijuteria];
tiara;
tornozeleira
(jóia/bijuteria);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905599020 28/11/2012
003
Tit.EDITORA ATICA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61259958000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XERETA
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; atlas; impresso
(material -); jornais; livros; mapas geográficos;
material didático [exceto aparelhos]; periódicos;
publicações impressas; revistas [periódicos]; apostila
para fim educacional; caderno de caligrafia; caderno
escolar; livro didático;
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.905599063 28/11/2012
003
Tit.EDITORA ATICA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61259958000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: E AGORA
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; atlas; impresso
(material -); jornais; livros; mapas geográficos;
material didático [exceto aparelhos]; periódicos;
publicações impressas; revistas [periódicos]; apostila
para fim educacional; caderno de caligrafia; caderno
escolar; livro didático;
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.905599101 28/11/2012
003
Tit.TEXTO EDITORES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08108543000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOLOGIA INTERAÇÃO E TECNOLOGIA
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; atlas; impresso
(material -); jornais; livros; manuais [impressos];
mapas geográficos; material didático [exceto
aparelhos]; periódicos; publicações impressas;
revistas [periódicos]; revistas em quadrinhos;
apostila para fim educacional; caderno de caligrafia;
caderno escolar; dicionário; livro didático;
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.905599110 28/11/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS
DE SUCO DE UVA - ASBRASUCO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14108376000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ASBRASUCO
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NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de seminários; organização e
apresentação de simpósios; curso técnico de
formação; cursos livres [ensino]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários;
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
No.905599144 28/11/2012
003
Tit.HARIMA DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76176643000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HARIESTER
NCL(10) 01 resinas acrílicas não processadas;
resinas artificiais não processadas; resinas epóxi
não
processadas;
resinas
sintéticas
não
processadas; substâncias químicas industriais;
Procurador: VALOR MARCAS E PATENTES S/S
LTDA
No.905599187 28/11/2012
003
Tit.TEXTO EDITORES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08108543000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FISICA INTERAÇÃO E TECNOLOGIA
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; atlas; impresso
(material -); jornais; livros; manuais [impressos];
mapas geográficos; material didático [exceto
aparelhos]; periódicos; publicações impressas;
revistas [periódicos]; revistas em quadrinhos;
apostila para fim educacional; caderno de caligrafia;
caderno escolar; dicionário; livro didático;
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.905599195 28/11/2012
003
Tit.TEXTO EDITORES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08108543000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FILOSOFIA LEITURAS, CONCEITOS E
INTERAÇÃO
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; atlas; impresso
(material -); jornais; livros; manuais [impressos];
mapas geográficos; material didático [exceto
aparelhos]; periódicos; publicações impressas;
revistas [periódicos]; revistas em quadrinhos;
apostila para fim educacional; caderno de caligrafia;
caderno escolar; dicionário; livro didático;
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.905599241 28/11/2012
003
Tit.TEXTO EDITORES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08108543000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GEOGRAFIA LEITURAS E INTERAÇÃO
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; atlas; impresso
(material -); jornais; livros; manuais [impressos];
mapas geográficos; material didático [exceto
aparelhos]; periódicos; publicações impressas;
revistas [periódicos]; revistas em quadrinhos;
apostila para fim educacional; caderno de caligrafia;
caderno escolar; dicionário; livro didático;
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.905599268 28/11/2012
003
Tit.HARIMA DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76176643000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HARISIZE
NCL(10) 01 resinas acrílicas não processadas;
resinas artificiais não processadas; resinas epóxi
não
processadas;
resinas
sintéticas
não
processadas; substâncias químicas industriais;
Procurador: VALOR MARCAS E PATENTES S/S
LTDA
No.905599284 28/11/2012

003

Tit.THINK-SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00584537000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOMAMAIS
NCL(10) 35 compilação de informação para bancos
de dados de computador; gestão computadorizada
de arquivos; pesquisa de dados em arquivos de
computador [para terceiros]; sistematização de
informações em bancos de dados de computador;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino; comércio (através de
qualquer meio) de equipamento de processamento
de dados e computadores; gerenciamento de banco
de dados;
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.905599365 28/11/2012
003
Tit.THINK-SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00584537000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NOX
NCL(10) 35 compilação de informação para bancos
de dados de computador; gestão computadorizada
de arquivos; pesquisa de dados em arquivos de
computador [para terceiros]; sistematização de
informações em bancos de dados de computador;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino; comércio (através de
qualquer meio) de equipamento de processamento
de dados e computadores; gerenciamento de banco
de dados;
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.905599420 28/11/2012
Tit.BORGES COMERCIO DE FRUTAS E
TRANSPORTES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94480050000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BANABORGES
NCL(10) 29 banana;
Procurador: RONER GUERRA FABRIS

003

No.905599446 28/11/2012
003
Tit.THINK-SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00584537000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FENIX
NCL(10) 35 compilação de informação para bancos
de dados de computador; gestão computadorizada
de arquivos; pesquisa de dados em arquivos de
computador [para terceiros]; sistematização de
informações em bancos de dados de computador;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino; comércio (através de
qualquer meio) de equipamento de processamento
de dados e computadores; gerenciamento de banco
de dados;
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.905599470 28/11/2012
003
Tit.RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11677441000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Radix
NCL(10) 37 computadores (instalação, manutenção
e reparo de -) - [informação em]; computadores
(instalação, manutenção e reparo de -) - [consultoria
em]; computadores (instalação, manutenção e
reparo de -) - [assessoria em]; computadores
(instalação, manutenção e reparo de -); assistência
técnica e manutenção de computador [hardware] [informação em]; assistência técnica e manutenção
de computador [hardware] - [consultoria em];
assistência técnica e manutenção de computador
[hardware] - [assessoria em]; assistência técnica e
manutenção de computador [hardware]; instalação,
manutenção e conserto de computador [hardware] [informação em]; instalação, manutenção e conserto
de computador [hardware] - [consultoria em];

instalação, manutenção e conserto de computador
[hardware]
[assessoria
em];
instalação,
manutenção e conserto de computador [hardware];
Procurador: MARINA MACEDO
No.905599632 28/11/2012
003
Tit.FELIZ CIDADE COMUNICAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61115572000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Praensino
NCL(10) 41 cursos por correspondência [informação em]; cursos por correspondência [consultoria em]; cursos por correspondência [assessoria em]; cursos por correspondência;
educação (serviços de -) - [informação em];
educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); ensino (serviços de -) [informação em]; ensino (serviços de -) - [consultoria
em]; ensino (serviços de -) - [assessoria em]; ensino
(serviços de -); instrução (serviços de -) [informação em]; instrução (serviços de -) [consultoria em]; instrução (serviços de -) [assessoria em]; instrução (serviços de -); livros
(publicação de -) - [informação em]; livros
(publicação de -) - [consultoria em]; livros
(publicação de -) - [assessoria em]; livros (publicação
de -); publicação de livros - [informação em];
publicação de livros - [consultoria em]; publicação de
livros - [assessoria em]; publicação de livros;
publicação de textos [exceto para publicidade] [informação em]; publicação de textos [exceto para
publicidade] - [consultoria em]; publicação de textos
[exceto para publicidade] - [assessoria em];
publicação de textos [exceto para publicidade];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos [informação em]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos - [consultoria em]; publicação online de livros e jornais eletrônicos - [assessoria em];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
publicações eletrônicas on-line (provimento de-) [não
downloadable] - [informação em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [consultoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [assessoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable];
redação
de
textos,
exceto
publicitários - [informação em]; redação de textos,
exceto publicitários - [consultoria em]; redação de
textos, exceto publicitários - [assessoria em];
redação de textos, exceto publicitários; tutoria
(serviços de -) - [informação em]; tutoria (serviços de
-) - [consultoria em]; tutoria (serviços de -) [assessoria em]; tutoria (serviços de -); assessoria,
consultoria e informação em edição; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação ensino [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino; cursos
livres [ensino] - [informação em]; cursos livres
[ensino] - [consultoria em]; cursos livres [ensino] [assessoria em]; cursos livres [ensino]; edição de
texto, exceto de publicidade [copidesque] [informação em]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque] - [consultoria em]; edição
de texto, exceto de publicidade [copidesque] [assessoria em]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque]; redação de textos, exceto
para publicidade [ompi] - [informação em]; redação
de textos, exceto para publicidade [ompi] [consultoria em]; redação de textos, exceto para
publicidade [ompi] - [assessoria em]; redação de
textos, exceto para publicidade [ompi];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905599667 28/11/2012
003
Tit.Z. K. ESTACIONAMENTO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05743975000123
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POLO VIRACOPOS PARKING
NCL(10) 39 aluguel de garagem; estacionamento de
carros; operação de estacionamento;
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905599683 28/11/2012
003
Tit.ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8858071
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARCOR 4D
NCL(10) 30 biscoitos; caramelos [doces]; chocolate;
confeitos; doces*; gelados comestíveis; gomas de
mascar; pastilhas [confeitos]; bala comestível;
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.905599705 28/11/2012
Tit.ADRIANO RIOS BORGES (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89301471515
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Jornal da Van
NCL(10) 16 jornais;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905599713 28/11/2012
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COTALEX
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905599748 28/11/2012
003
Tit.JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44669141000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIBRO AIR
NCL(10) 09 luvas para proteção contra acidentes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905599764 28/11/2012
003
Tit.ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8858071
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARCOR 4.0
NCL(10) 30 biscoitos; caramelos [doces]; chocolate;
confeitos; doces*; gelados comestíveis; gomas de
mascar; pastilhas [confeitos]; bala comestível;
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.905599772 28/11/2012
003
Tit.CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08602745000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO
NCL(10) 36 capitalização [serviços financeiros];
Procurador: DANIEL ADVOGADOS
No.905599837 28/11/2012
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LATANOFT
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905599853 28/11/2012
003
Tit.FELIZ CIDADE COMUNICAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61115572000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Expoconcurso
NCL(10)
41
congressos
(organização
e
apresentação de -) - [informação em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
congressos (organização e apresentação de -) [assessoria em]; congressos (organização e
apresentação de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos - [informação em];

exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos
[consultoria
em];
exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos [assessoria em]; exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [informação em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos - [consultoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [assessoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de conferências [informação em]; organização e apresentação de
conferências - [consultoria em]; organização e
apresentação de conferências - [assessoria em];
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos [informação em]; organização e apresentação de
congressos - [consultoria em]; organização e
apresentação de congressos - [assessoria em];
organização e apresentação de congressos;
seminários (organização e apresentação de -) [informação em]; seminários (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; seminários
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
seminários (organização e apresentação de -);
simpósios (organização e apresentação de -) [informação em]; simpósios (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; simpósios
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
simpósios (organização e apresentação de -);
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [informação em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [consultoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [assessoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905599888 28/11/2012
003
Tit.TEXTO EDITORES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08108543000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OFICINA DE HISTÓRIA
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; atlas; impresso
(material -); jornais; livros; manuais [impressos];
mapas geográficos; material didático [exceto
aparelhos]; periódicos; publicações impressas;
revistas [periódicos]; revistas em quadrinhos;
apostila para fim educacional; caderno de caligrafia;
caderno escolar; dicionário; livro didático;
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.905599918 28/11/2012
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLONAP
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905599926 28/11/2012
003
Tit.RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11677441000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Radix
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática] [informação em]; análise de sistemas [informática] [consultoria em]; análise de sistemas [informática] [assessoria em]; análise de sistemas [informática];
atualização de software de computador - [informação
em]; atualização de software de computador [consultoria em]; atualização de software de
computador - [assessoria em]; atualização de
software de computador; computadores (projeto de
sistema de -) - [informação em]; computadores
(projeto de sistema de -) - [consultoria em];
computadores (projeto de sistema de -) - [assessoria
em]; computadores (projeto de sistema de -);
elaboração [concepção] de software de computador
- [informação em]; elaboração [concepção] de
software de computador - [consultoria em];
elaboração [concepção] de software de computador
- [assessoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador; engenharia - [informação

em]; engenharia - [consultoria em]; engenharia [assessoria
em];
engenharia;
hardware
de
computador (consultoria em -) - [informação em];
hardware de computador (consultoria em -) [consultoria em]; hardware de computador
(consultoria em -) - [assessoria em]; hardware de
computador (consultoria em -); instalação de
software de computador - [informação em];
instalação de software de computador - [consultoria
em]; instalação de software de computador [assessoria em]; instalação de software de
computador;
manutenção
de
software
de
computador - [informação em]; manutenção de
software de computador - [consultoria em];
manutenção de software de computador [assessoria em]; manutenção de software de
computador;
programação
de
computador
[informática] - [informação em]; programação de
computador [informática] - [consultoria em];
programação de computador [informática] [assessoria em]; programação de computador
[informática]; projeto de sistema de computadores [informação
em];
projeto
de
sistema
de
computadores - [consultoria em]; projeto de sistema
de computadores - [assessoria em]; projeto de
sistema de computadores; software de computador
(atualização de -) - [informação em]; software de
computador (atualização de -) - [consultoria em];
software de computador (atualização de -) [assessoria
em];
software
de
computador
(atualização de -); software de computador
(elaboração [concepção] de-) - [informação em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [consultoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-) - [assessoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-); software de computador (instalação de -) [informação em]; software de computador (instalação
de -) - [consultoria em]; software de computador
(instalação de -) - [assessoria em]; software de
computador (instalação de -); software de
computador (manutenção de -) - [informação em];
software de computador (manutenção de -) [consultoria
em];
software
de
computador
(manutenção de -) - [assessoria em]; software de
computador (manutenção de -); análise de suporte e
sistema [serviço de informática] - [informação em];
análise de suporte e sistema [serviço de informática]
- [consultoria em]; análise de suporte e sistema
[serviço de informática] - [assessoria em]; análise de
suporte e sistema [serviço de informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática] [informação em]; análise e processamento de dados
[serviço de informática] - [consultoria em]; análise e
processamento de dados [serviço de informática] [assessoria em]; análise e processamento de dados
[serviço de informática]; assessoria, consultoria e
informação em software - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em software [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em software - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em tecnologia da informação [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
tecnologia
da
informação;
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática - [informação em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para terceiros
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para terceiros
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para terceiros
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
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informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; assessoria, consultoria e informações no
campo da manutenção da segurança e integridade
de banco de dados [serviço de informática] [informação em]; assessoria, consultoria e
informações no campo da manutenção da
segurança e integridade de banco de dados [serviço
de informática] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados
[serviço de informática] - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática]; assistência técnica
em software - [informação em]; assistência técnica
em software - [consultoria em]; assistência técnica
em software - [assessoria em]; assistência técnica
em software; atualização de informação em banco
de dados de computador [serviço de informática] [informação em]; atualização de informação em
banco de dados de computador [serviço de
informática] - [consultoria em]; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática] - [assessoria em];
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática]; banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática] [informação em]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática] - [consultoria
em]; banco de dados (serviços de desenvolvimento
de -) [informática] - [assessoria em]; banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática];
engenharia da computação [projeto de -] [informação em]; engenharia da computação [projeto
de -] - [consultoria em]; engenharia da computação
[projeto de -] - [assessoria em]; engenharia da
computação [projeto de -]; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática] [informação em]; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática] [consultoria em]; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática] [assessoria
em];
serviços
de análise
de
processamento de dados [serviço de informática];
Procurador: MARINA MACEDO
No.905599934 28/11/2012
003
Tit.TEXTO EDITORES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08108543000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MATEMÁTICA INTERAÇÃO E
TECNOLOGIA
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; atlas; impresso
(material -); jornais; livros; manuais [impressos];
mapas geográficos; material didático [exceto
aparelhos]; periódicos; publicações impressas;
revistas [periódicos]; revistas em quadrinhos;
apostila para fim educacional; caderno de caligrafia;
caderno escolar; dicionário; livro didático;
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.905599950 28/11/2012
003
Tit.ADRIANO RIOS BORGES (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89301471515
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Jornal da Van
NCL(10) 35 clipping (serviços de -) - [assessoria em];
clipping (serviços de -); pesquisa de marketing [assessoria
em];
pesquisa
de
marketing;
processamento de texto - [assessoria em];
processamento de texto; propaganda - [assessoria
em]; propaganda; publicação de textos publicitários [assessoria em]; publicação de textos publicitários;
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; redação de textos publicitários [assessoria em]; redação de textos publicitários;
relações públicas - [assessoria em]; relações
públicas; textos publicitários (publicação de -) [assessoria em]; textos publicitários (publicação de ); assessoria, consultoria e informação em marketing
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [assessoria em]; assessoria,
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consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta; comércio (através de qualquer meio)
de fotografias - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de fotografias;
Procurador: O PRÓPRIO.

Marca: SOCIOLOGIA CONCEITOS E INTERAÇÃO
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; atlas; impresso
(material -); jornais; livros; manuais [impressos];
mapas geográficos; material didático [exceto
aparelhos]; periódicos; publicações impressas;
revistas [periódicos]; revistas em quadrinhos;
apostila para fim educacional; caderno de caligrafia;
caderno escolar; dicionário; livro didático;
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA

No.905599977 28/11/2012
003
Tit.TEXTO EDITORES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08108543000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QUÍMICA AÇÃO E INTERAÇÃO
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; atlas; impresso
(material -); jornais; livros; manuais [impressos];
mapas geográficos; material didático [exceto
aparelhos]; periódicos; publicações impressas;
revistas [periódicos]; revistas em quadrinhos;
apostila para fim educacional; caderno de caligrafia;
caderno escolar; dicionário; livro didático;
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA

No.905600061 28/11/2012
003
Tit.TEXTO EDITORES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08108543000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PORTUGUÊS LINGUAGENS EM
CONEXÃO
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; atlas; impresso
(material -); jornais; livros; manuais [impressos];
mapas geográficos; material didático [exceto
aparelhos]; periódicos; publicações impressas;
revistas [periódicos]; revistas em quadrinhos;
apostila para fim educacional; caderno de caligrafia;
caderno escolar; dicionário; livro didático;
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA

No.905599993 28/11/2012
003
Tit.THINK-SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00584537000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NOX
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática];
atualização
de
software
de
computador;
computadores (projeto de sistema de -); consultoria
em design e desenvolvimento de hardware de
computador; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física]; duplicação de
programas de computador; elaboração [concepção]
de software de computador; hardware de
computador (consultoria em -); instalação de
software de computador; manutenção de software
de computador; programação de computador
[informática]; recuperação de dados [informática];
análise de suporte e sistema [serviço de informática];
análise e processamento de dados [serviço de
informática]; armazenagem eletrônica de dados;
assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação; assessoria, consultoria e informação
no campo da segurança da informática; assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros; assessoria, consultoria e
informação sobre desenvolvimento de produtos;
assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática]; assessoria,
consultoria e informações no campo de processos
tecnológicos; assistência técnica em software;
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática]; automação
industrial
[desenvolvimento,
instalação
e
manutenção de sistemas]; automação industrial
[projetos de -]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática]; computação
gráfica [serviços de informática]; criação de software
de computação gráfica; implantação de sistema
[informática]; suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados; tratamento de informação/dados [serviço de
informática];
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.905600010 28/11/2012
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRAVOTIN
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905600029 28/11/2012
Tit.TEXTO EDITORES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08108543000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

No.905600070 28/11/2012
003
Tit.THINK-SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00584537000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FENIX
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática];
atualização
de
software
de
computador;
computadores (projeto de sistema de -); consultoria
em design e desenvolvimento de hardware de
computador; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física]; duplicação de
programas de computador; elaboração [concepção]
de software de computador; hardware de
computador (consultoria em -); instalação de
software de computador; manutenção de software
de computador; programação de computador
[informática]; recuperação de dados [informática];
análise de suporte e sistema [serviço de informática];
análise e processamento de dados [serviço de
informática]; armazenagem eletrônica de dados;
assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação; assessoria, consultoria e informação
no campo da segurança da informática; assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros; assessoria, consultoria e
informação sobre desenvolvimento de produtos;
assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática]; assessoria,
consultoria e informações no campo de processos
tecnológicos; assistência técnica em software;
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática]; automação
industrial
[desenvolvimento,
instalação
e
manutenção de sistemas]; automação industrial
[projetos de -]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática]; computação
gráfica [serviços de informática]; criação de software
de computação gráfica; implantação de sistema
[informática]; suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados; tratamento de informação/dados [serviço de
informática];
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.905600088 28/11/2012
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIMALUMI
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI

003
No.905600126 28/11/2012
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROSUGLIL
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905600134 28/11/2012
003
Tit.SANTA CLARA COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS AGRÍCOLAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01810945000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INSECTA
NCL(10) 05 inseticidas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905600142 28/11/2012
003
Tit.RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11677441000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Quix Radix
NCL(10) 37 computadores (instalação, manutenção
e reparo de -) - [informação em]; computadores
(instalação, manutenção e reparo de -) - [consultoria
em]; computadores (instalação, manutenção e
reparo de -) - [assessoria em]; computadores
(instalação, manutenção e reparo de -); assistência
técnica e manutenção de computador [hardware] [informação em]; assistência técnica e manutenção
de computador [hardware] - [consultoria em];
assistência técnica e manutenção de computador
[hardware] - [assessoria em]; assistência técnica e
manutenção de computador [hardware]; instalação,
manutenção e conserto de computador [hardware] [informação em]; instalação, manutenção e conserto
de computador [hardware] - [consultoria em];
instalação, manutenção e conserto de computador
[hardware]
[assessoria
em];
instalação,
manutenção e conserto de computador [hardware];
Procurador: MARINA MACEDO
No.905600150 28/11/2012
003
Tit.ELIZABETE XAVIER FERREIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08262254899
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Resolvo Pra Você
NCL(10) 45 serviço personalizado de compras para
terceiros
[serviços de comprador pessoal] [assessoria em]; serviço personalizado de compras
para terceiros [serviços de comprador pessoal];
serviços de concierge [serviços prestados por
terceiros para satisfazer necessidades individuais] [assessoria em]; serviços de concierge [serviços
prestados por terceiros para satisfazer necessidades
individuais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905600193 28/11/2012
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIGEDONA
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905600258 28/11/2012
003
Tit.RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11677441000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Quix Radix
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática] [informação em]; análise de sistemas [informática] [consultoria em]; análise de sistemas [informática] [assessoria em]; análise de sistemas [informática];
atualização de software de computador - [informação
em]; atualização de software de computador [consultoria em]; atualização de software de
computador - [assessoria em]; atualização de
software de computador; computadores (projeto de
sistema de -) - [informação em]; computadores
(projeto de sistema de -) - [consultoria em];
computadores (projeto de sistema de -) - [assessoria
em]; computadores (projeto de sistema de -);
elaboração [concepção] de software de computador
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- [informação em]; elaboração [concepção] de
software de computador - [consultoria em];
elaboração [concepção] de software de computador
- [assessoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador; engenharia - [informação
em]; engenharia - [consultoria em]; engenharia [assessoria
em];
engenharia;
hardware
de
computador (consultoria em -) - [informação em];
hardware de computador (consultoria em -) [consultoria em]; hardware de computador
(consultoria em -) - [assessoria em]; hardware de
computador (consultoria em -); instalação de
software de computador - [informação em];
instalação de software de computador - [consultoria
em]; instalação de software de computador [assessoria em]; instalação de software de
computador;
manutenção
de
software
de
computador - [informação em]; manutenção de
software de computador - [consultoria em];
manutenção de software de computador [assessoria em]; manutenção de software de
computador;
programação
de
computador
[informática] - [informação em]; programação de
computador [informática] - [consultoria em];
programação de computador [informática] [assessoria em]; programação de computador
[informática]; software de computador (atualização
de -) - [informação em]; software de computador
(atualização de -) - [consultoria em]; software de
computador (atualização de -) - [assessoria em];
software de computador (atualização de -); software
de computador (elaboração [concepção] de-) [informação
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [consultoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [assessoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador (instalação de -) - [informação em];
software de computador (instalação de -) [consultoria em]; software de computador (instalação
de -) - [assessoria em]; software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -) - [informação em]; software de
computador (manutenção de -) - [consultoria em];
software de computador (manutenção de -) [assessoria
em];
software
de
computador
(manutenção de -); análise de suporte e sistema
[serviço de informática] - [informação em]; análise de
suporte e sistema [serviço de informática] [consultoria em]; análise de suporte e sistema
[serviço de informática] - [assessoria em]; análise de
suporte e sistema [serviço de informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática] [informação em]; análise e processamento de dados
[serviço de informática] - [consultoria em]; análise e
processamento de dados [serviço de informática] [assessoria em]; análise e processamento de dados
[serviço de informática]; assessoria, consultoria e
informação em software - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em software [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em software - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em tecnologia da informação [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
tecnologia
da
informação;
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática - [informação em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para terceiros
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para terceiros
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para terceiros

- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; assessoria, consultoria e informações no
campo da manutenção da segurança e integridade
de banco de dados [serviço de informática] [informação em]; assessoria, consultoria e
informações no campo da manutenção da
segurança e integridade de banco de dados [serviço
de informática] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados
[serviço de informática] - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática]; assistência técnica
em software - [informação em]; assistência técnica
em software - [consultoria em]; assistência técnica
em software - [assessoria em]; assistência técnica
em software; atualização de informação em banco
de dados de computador [serviço de informática] [informação em]; atualização de informação em
banco de dados de computador [serviço de
informática] - [consultoria em]; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática] - [assessoria em];
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática]; banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática] [informação em]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática] - [consultoria
em]; banco de dados (serviços de desenvolvimento
de -) [informática] - [assessoria em]; banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática];
engenharia da computação [projeto de -] [informação em]; engenharia da computação [projeto
de -] - [consultoria em]; engenharia da computação
[projeto de -] - [assessoria em]; engenharia da
computação [projeto de -]; projeto de sistema de
computador - [informação em]; projeto de sistema de
computador - [consultoria em]; projeto de sistema de
computador - [assessoria em]; projeto de sistema de
computador; serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática] - [informação em];
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática] - [consultoria em]; serviços
de análise de processamento de dados [serviço de
informática] - [assessoria em]; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática];
Procurador: MARINA MACEDO
No.905600282 28/11/2012
003
Tit.PARADA CERTA ESTACIONAMENTO DE
VEÍCULOS LTDA - ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17176368000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PARADA CERTA ESTACIONAMENTO
NCL(10) 39 estacionamento de carros - [informação
em]; estacionamento de carros - [consultoria em];
estacionamento de carros - [assessoria em];
estacionamento
de
carros;
operação
de
estacionamento - [informação em]; operação de
estacionamento - [consultoria em]; operação de
estacionamento - [assessoria em]; operação de
estacionamento;
Procurador: ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE
CARVALHO
No.905600347 28/11/2012
003
Tit.SANNER PATRICK RAMALHO 21913125866
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14906237000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JUST WALK
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905600371 28/11/2012
003
Tit.SANNER PATRICK RAMALHO 21913125866
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14906237000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JUST WALK
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NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; banho
(calções de -); bermudas; calçados *; calças;
camisas; camisetas; casacos [vestuário]; coletes;
confeccionado (vestuário -); jaquetas; macacões;
malhas [vestuário]; saias; vestuário *;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04748181000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAMASWISS
NCL(10) 29 laticínios; leite; leite albuminoso; leite de
soja [substituto do leite]; soro de leite; bebidas
lácteas fermentadas; leite em pó;
Procurador: VALESKA SANTOS GUIMARÃES

No.905600410 28/11/2012
003
Tit.JUAN CARLOS RESTREPO VÉLEZ (CO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8858160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WORKMAN
NCL(10) 25 botas (antiderrapantes para -); botas
para esportes *; calçados (saltos para-); calçados *;
calçados em geral *; chapéus [chapelaria]; esportes
(sapatos
para
-)
*;
palmilhas;
sapatos
(antiderrapantes para -); solas para calçados;
vestuário *; calçado esportivo;
Procurador: LEÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL

No.905600576 28/11/2012
003
Tit.BERNARDINO JUAN PABLO SAGUIER
MOYNIER (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42493790197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Terra Bella
NCL(10) 35 distribuição de material publicitário;
publicação de textos publicitários; análise de
conteúdo de jornais e revistas e preparo de relatório
comparando o conteúdo dos diversos veículos de
comunicação;
edição
de
texto
publicitário;
publicidade por qualquer meio;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905600509 28/11/2012
003
Tit.RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16887872000153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Tradição Potiguar
NCL(10) 30 alimentares (massas -); bolos; bombons;
comestíveis (gelados -); confeitos; doces [confeitos];
doces*; empadas [tortas]; panquecas; pão; pastéis
[pastelaria]; pastéis [pastelaria]; pastelaria; pudins;
quiches; ravióli; rolinhos primavera; sobremesas sob
a forma de mousse de chocolate; sorvete; sorvete;
sorvetes; sorvetes; tortas; tortillas; waffles; bolo,
preparado para consumo final, confeitado ou não;
empada; empadão; esfiha; pastel; quibe; quindim,
brigadeiro e cajuzinho; salgadinho, exceto croquete;
tortas [doces e salgadas];
Procurador: JOSÉ MARCÍLIO FURTADO JUCÁ
No.905600517 28/11/2012
003
Tit.DENILSON COSTA CONTABILIDADE LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17095706000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DESEMPENHO CONTÁBIL
NCL(10) 45 nomes de domínio (registro de - )
[serviços jurídicos]; registro de nomes de domínio
[serviços jurídicos]; atribuição de nomes de domínio
[intermediação em propriedade intelectual];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905600525 28/11/2012
003
Tit.SONAR COMÉRCIO E SERVIÇO IMPORTAÇÃO
& EXPORTAÇÃO LTDA - EPP (BR/RR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10630019000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WHITERIVER
NCL(10) 09 acumuladores elétricos; alto-falantes;
amplificadores; antenas; antenas sem fio (mastros
para -); anti-roubo (dispositivos de alarme -);
balanças; câmeras [fotografia]; câmeras de vídeo;
cercas elétricas; chips [circuitos integrados];
ciclotrons;
computador
(memórias
para
-);
computador (programas de -), gravados; computador
(programas de -), gravados [programas]; computador
(programas operacionais para -) [gravados];
computador (teclados de -); computadores;
computadores (impressoras para -); computadores
portáteis [laptop]; discos magnéticos; discos ópticos;
fac-símile (aparelhos de -) [fax]; fechaduras elétricas;
fibras ópticas; flash [fotografia]; fones de ouvido; juke
boxes [informática]; laptops; leitores [equipamentos
de processamentos de dados]; microfones;
microprocessadores; mobília especialmente feita
para laboratórios; modems; monitores [periféricos de
computador]; monitores [programas de computador];
mouse [informática]; mouse pads [informática];
notebook
[computadores];
pads
(mouse
-)
[informática]; pen drives; periféricos de computador;
plotters [traçador gráfico]; projeção (telas de -);
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905600541 28/11/2012
Tit.LABORATÓRIOS BAGÓ DO BRASIL S.A.
(BR/RJ)

003

No.905600592 28/11/2012
003
Tit.JUAN CARLOS RESTREPO VÉLEZ (CO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8858160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CROYDON
NCL(10) 25 botas (antiderrapantes para -); botas
para esportes *; calçados (saltos para-); calçados *;
calçados em geral *; chapéus [chapelaria]; esportes
(sapatos
para
-)
*;
palmilhas;
sapatos
(antiderrapantes para -); solas para calçados;
vestuário *; calçado esportivo;
Procurador: LEÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905600614 28/11/2012
003
Tit.INDUSTRIA E TRANSPORTE DE VINHOS
POGGERE LTDA - EPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91380519000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DON CELESTO
NCL(10) 32 bebidas não alcoólicas à base de fruta;
extratos de fruta não alcoólicos; fruta (bebidas não
alcoólicas à base de -); fruta (extratos de -), não
alcoólicos; fruta (néctares de -) [não alcoólicos];
frutas (sucos de -); frutas, verduras e legumes
(sucos de -) [bebidas]; néctares de fruta [não
alcoólicos]; suco de fruta; polpa de fruta e de legume
para bebida; xarope de fruta;
Procurador: ANDRÉ DE OLIVEIRA SCHENINI
MOREIRA
No.905600630 28/11/2012
003
Tit.MARK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10457229000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SANTO TROCO
NCL(10) 36 capitalização [serviços financeiros];
Procurador: ELAINE LAU DA SILVA PEREIRA
No.905600657 28/11/2012
003
Tit.OM BRAND LICENSIVE LICENCIAMENTO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04757968000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARPOADOR
NCL(10) 03 cosméticos; desodorantes [perfumaria];
perfumes;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905600681 28/11/2012
003
Tit.OM BRAND LICENSIVE LICENCIAMENTO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04757968000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ARPOADOR CLÁSSICO
NCL(10)
41
organização
de
competições
desportivas; produção de vídeos; publicação de
livros; publicações eletrônicas on-line (provimento
de-) [não downloadable];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905600703 28/11/2012

003

Tit.OM BRAND LICENSIVE LICENCIAMENTO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04757968000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARPOARDOR CLÁSSICO
NCL(10) 16 livros; publicações impressas; revistas
[periódicos];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905600894 28/11/2012
003
Tit.FLAGIAN IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46394094000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SERUM ANTI-AGE SUBLIME ANNA
PEGOVA
NCL(10) 03 cosméticos;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905600967 28/11/2012
003
Tit.GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03485572000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROSUTIN
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905600991 28/11/2012
003
Tit.GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03485572000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DOMPEPT
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905601033 28/11/2012
003
Tit.GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03485572000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRAVOPTIC
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905601416 28/11/2012
003
Tit.GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03485572000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIMAGAN
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905601637 28/11/2012
003
Tit.MDK MUSICAS DISCOS E IMPORTACAO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43692920000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FREI GALVÃO - O ARQUITETO DA LUZ
NCL(10) 09 filme cinematográfico [exposto];
Procurador: MESQUITA RIBEIRO, TAVARES E
JUCÁ SERVIÇOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905601742 28/11/2012
003
Tit.COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8236895
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OLYMPEX
NCL(10) 41 aluguel de câmeras de vídeo; aluguel de
equipamento de áudio; aluguel de filmes
cinematográficos; bibliotecas [empréstimo de livros];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
cronometragem
de
eventos
desportivos;
educação
(serviços
de
-);
entretenimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); equipamentos para gravação de som
(aluguel de -); informações sobre educação
[instrução]; informações sobre entretenimento [lazer];
jogos de azar; jogos eletrônicos (provimento de
serviços para -); jogos on-line (provimento de
serviços
para
-)
[computadores];
museus
(provimento de instalações para -) [apresentações e
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exposições]; operação de loterias; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização
de
competições
desportivas;
organização de concursos de beleza; organização
de exposições para fins culturais ou educativos;
orientação [treinamento]; produção de filmes, exceto
para fins de publicidade; produção de programas de
rádio e televisão; produção de vídeos; provimento de
instalações desportivas; publicação de textos [exceto
para publicidade]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos; publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable]; rádio
(programas de entretenimento de -); reservas de
lugares para shows; serviços de bibliotecas
itinerantes; televisão (programas de entretenimento
de -); treinamento prático [demonstração]; aluguel de
equipamento de lazer; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
distribuição de filmes;
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905601793 28/11/2012
Tit.LE PIERI COSMETICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01045796000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAYARA DOMINGUES
NCL(10) 03 cosméticos;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI

003

No.905601815 28/11/2012
003
Tit.LE PIERI COSMETICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01045796000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAYARA DOMINGUES
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905601823 28/11/2012
003
Tit.COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8236895
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OLYMPEX
NCL(10) 14 alfinetes de adereço; broches [jóias e
bijuterias]; cronométricos (instrumentos -); medalhas;
metais
preciosos
não
trabalhados
ou
semitrabalhados;
moedas;
pedras
preciosas;
relógios de pulso; chaveiros para uso pessoal
[exceto tipo carteira]; relógio de quartzo;
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905601831 28/11/2012
003
Tit.CARLOS CÉSAR PEREIRA ALECRIM (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56473613153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A CASA DO PLANO DE SAÚDE
NCL(10) 36 administração de seguro-saúde [informação em]; administração de seguro-saúde [consultoria em]; administração de seguro-saúde [assessoria em]; administração de seguro-saúde;
comercialização de seguro saúde - [informação em];
comercialização de seguro saúde - [consultoria em];
comercialização de seguro saúde - [assessoria em];
comercialização de seguro saúde; plano de saúde,
venda e administração - [informação em]; plano de
saúde, venda e administração - [consultoria em];
plano de saúde, venda e administração - [assessoria
em]; plano de saúde, venda e administração;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905601866 28/11/2012
003
Tit.SMILECENTER CENTRO DE DIAGNÓSTICO E
TRATAMENTO DO SORRISO - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07024257000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: XIIIS
NCL(10) 36 seguros de saúde; administração de
seguro-saúde; assessoria, consultoria e informação
sobre seguros de saúde;
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES
No.905601874 28/11/2012
003
Tit.EVIDENCE SOLUÇOES FARMACEUTICAS
LTDA EPP (BR/CE)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04401629000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HD BURN
NCL(10) 05 acetato de alumínio para uso
farmacêutico; acetatos para uso farmacêutico; ácido
gálico para uso farmacêutico; ácidos para uso
farmacêutico; água de melissa para uso
farmacêutico; alcaçuz (bastões de -) para uso
farmacêutico; alcaçuz para uso farmacêutico;
alcalinos (iodetos -) para uso farmacêutico; álcool
para uso farmacêutico; aldeído fórmico para uso
farmacêutico; aldeídos para uso farmacêutico;
amêndoas (leite de -) para uso farmacêutico; amido
para uso dietético ou farmacêutico; bicarbonato de
sódio para uso farmacêutico; bismuto (nitrato básico
de -) para uso farmacêutico; bismuto (preparações
de -) para uso farmacêutico; bromo para uso
farmacêutico; cal (preparações à base de -) para uso
farmacêutico; cápsulas para uso farmacêutico;
cápsulas para uso farmacêutico; carvão vegetal para
uso farmacêutico; casca de mangue para uso
farmacêutico; cascas de árvore para uso
farmacêutico; caspa (preparações farmacêuticas
para combate à -); catechu para uso farmacêutico;
cáusticos para uso farmacêutico; cloral hidratado
para uso farmacêutico; colódio para uso
farmacêutico; creme de tártaro para uso
farmacêutico; creosoto para uso farmacêutico;
decocções para uso farmacêutico; digestivos para
uso farmacêutico; genciana para uso farmacêutico;
guaiacol para uso farmacêutico; iodetos para uso
farmacêutico; iodo para uso farmacêutico; lácticos
(fermentos -) para uso farmacêutico; leite de
amêndoas
para
uso
farmacêutico;
lenços
impregnados com loções farmacêuticas; lêvedo para
uso farmacêutico; linhaça (farinha de -) para uso
farmacêutico; linhaça para uso farmacêutico; loções
farmacêuticas (lenços impregnados com -); loções
para uso farmacêutico; lupulina para uso
farmacêutico; lúpulo (extratos de -) para uso
farmacêutico; magnésia para uso farmacêutico;
malte para uso farmacêutico; menta para uso
farmacêutico; mirabólano (casca de -) para uso
farmacêutico; mostarda para uso farmacêutico; óleo
de terebintina para uso farmacêutico; pastilhas para
uso farmacêutico; pastilhas para uso farmacêutico;
pectina para uso farmacêutico; pele (preparações
farmacêuticas para cuidar da -); pepsinas para uso
farmacêutico; peptonas para uso farmacêutico;
preparações farmacêuticas para combate à caspa;
queimaduras de sol (preparações para -) para uso
farmacêutico; químicas (preparações -) para uso
farmacêutico; químico-farmacêuticas (preparações ); ruibarbo (raízes de -) para uso farmacêutico;
tártaro para uso farmacêutico; terebintina para uso
farmacêutico; timol para uso farmacêutico;
ungüentos para uso farmacêutico; xaropes para uso
farmacêutico;
Procurador: LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES
No.905601890 28/11/2012
003
Tit.SMILECENTER CENTRO DE DIAGNÓSTICO E
TRATAMENTO DO SORRISO - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07024257000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: XIIIS
NCL(10) 44 centro médico; odontologia; saúde
(serviços de -); assessoria, consultoria e informação
na área médica; assessoria, consultoria e
informação no campo da saúde e da medicina;
assessoria, consultoria e informação odontológica;
assessoria, consultoria e informação sobre cuidados
médicos; assessoria, consultoria e informações
sobre medicina, assistência médica e odontológica;
serviços odontológicos prestados a título de
assistência social;
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES
No.905601939 28/11/2012
003
Tit.COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8236895
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OLYMPEX
NCL(10) 16 adesivas (substâncias -) [colas] para
papelaria ou uso doméstico; apontadores de lápis
[elétricos ou não elétricos]; babadores de papel;

cartazes [pôsteres]; encadernação (artigos para -);
escritório (materiais de -), exceto móveis; fitas para
máquinas de escrever; fotografias [impressos];
furadores [material de escritório]; grampeadores
[material de escritório]; impresso (material -); jornais;
livros; máquinas de escrever [elétricas ou não
elétricas]; material didático [exceto aparelhos]; papel
*; papelão *; papelaria (artigos de -); periódicos;
pincéis para pintores; revistas [periódicos]; sacos
[invólucros, sacolas] para embalar, de papel ou
plástico; selos de correio; selos para endereço; tipos
[numerais e letras de tipografia]; adesivo [material de
escritório];
caractere
de
imprensa;
cartão;
embalagens de papel ou plástico;
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905601955 28/11/2012
003
Tit.FRANCISCO ANANIAS DE SOUZA JUNIOR
(BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71234144549
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Paulo Henrique e Gabriell
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; composição musical (serviços
de -) - [informação em]; composição musical
(serviços de -) - [consultoria em]; composição
musical (serviços de -) - [assessoria em];
composição musical (serviços de -); concertos
(organização e regência de-) - [informação em];
concertos (organização e regência de-) - [consultoria
em]; concertos (organização e regência de-) [assessoria em]; concertos (organização e regência
de-);
entretenimento
[informação
em];
entretenimento - [consultoria em]; entretenimento [assessoria em]; entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -) - [informação em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [consultoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [assessoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [informação em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [consultoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [assessoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; produção de
shows - [informação em]; produção de shows [consultoria em]; produção de shows - [assessoria
em]; produção de shows; shows (produção de -) [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); agente artístico; literário
e cultural [promotor de evento]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [informação em];
banda de música [serviços de entretenimento] [consultoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [assessoria em]; banda de música
[serviços de entretenimento]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [informação em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [consultoria em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [assessoria em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento]; grupo
musical - [informação em]; grupo musical [consultoria em]; grupo musical - [assessoria em];
grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905601963 28/11/2012
003
Tit.SÉRGIO DE SOUZA MENDES (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71972064720
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MENDES
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905601980 28/11/2012
Tit.EAGLE'S FLIGHT CREATIVE TRAINING
EXCELLENCE INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7581068
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

003
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Marca: Safe by Choice
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução] - [informação em]; educação (informações
sobre -) [instrução] - [consultoria em]; educação
(informações sobre -) [instrução] - [assessoria em];
educação (informações sobre -) [instrução];
educação (serviços de -) - [informação em];
educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); ensino (serviços de -) [informação em]; ensino (serviços de -) - [consultoria
em]; ensino (serviços de -) - [assessoria em]; ensino
(serviços de -); exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos - [informação em];
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos
[consultoria
em];
exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos [assessoria em]; exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos; informações sobre
educação [instrução] - [informação em]; informações
sobre educação [instrução] - [consultoria em];
informações
sobre
educação
[instrução]
[assessoria em]; informações sobre educação
[instrução]; instrução (serviços de -) - [informação
em]; instrução (serviços de -) - [consultoria em];
instrução (serviços de -) - [assessoria em]; instrução
(serviços de -); oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento] - [informação em];
oficinas de trabalho (organização e apresentação de
-) [treinamento] - [consultoria em]; oficinas de
trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento] - [assessoria em]; oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [informação em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [consultoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos - [assessoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
colóquios - [informação em]; organização e
apresentação de colóquios - [consultoria em];
organização e apresentação de colóquios [assessoria em]; organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento] - [informação em];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento] - [consultoria em]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento] [assessoria em]; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento]; organização e
apresentação de seminários - [informação em];
organização e apresentação de seminários [consultoria em]; organização e apresentação de
seminários - [assessoria em]; organização e
apresentação de seminários; organização e
apresentação de simpósios - [informação em];
organização e apresentação de simpósios [consultoria em]; organização e apresentação de
simpósios - [assessoria em]; organização e
apresentação de simpósios; prático (treinamento -)
[demonstração]
[informação
em];
prático
(treinamento -) [demonstração] - [consultoria em];
prático (treinamento -) [demonstração] - [assessoria
em]; prático (treinamento -) [demonstração];
seminários (organização e apresentação de -) [informação em]; seminários (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; seminários
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
seminários (organização e apresentação de -);
simpósios (organização e apresentação de -) [informação em]; simpósios (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; simpósios
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
simpósios (organização e apresentação de -);
treinamento prático [demonstração] - [informação
em];
treinamento
prático
[demonstração]
[consultoria em]; treinamento prático [demonstração]
[assessoria
em];
treinamento
prático
[demonstração];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução] - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução]; assessoria,
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consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]
[informação
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ensino; cursos livres [ensino] [informação em]; cursos livres [ensino] - [consultoria
em]; cursos livres [ensino] - [assessoria em]; cursos
livres [ensino];
Procurador: JULIANA GEBARA DE SENE

No.905601998 28/11/2012
003
Tit.COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8236895
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OLYMPEX
NCL(10) 26 alfinetes [exceto jóias e bijuteria];
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905602005 28/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES E CRIAÇÕES TRELUNA LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14433927000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRELUNA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário;
Procurador: GISELE DE SOUZA
No.905602013 28/11/2012
003
Tit.COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8236895
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OLYMPEX
NCL(10) 35 organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários;
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905602080 28/11/2012
003
Tit.ANDRES JORGE ALCALA CORNIDE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23583685806
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UNDRESS ME
NCL(10) 25 banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); bermudas; cachecóis; calças;
calças compridas; calções de banho [sungas];
camisas; camisetas; casacos [vestuário]; ceroulas;
cintos [vestuário]; cuecas; jaquetas; lenços de
pescoço; luvas [vestuário]; macacões; malhas
[vestuário]; meias; meias; pijamas; praia (roupas de ); robe; roupa de baixo; roupa de baixo; roupa
íntima; roupas de banho; roupões de banho; sungas;
suspensórios; suspensórios; trajes de banho;
bermuda para prática de esporte; boné; calção para
banho; canga; chinelo [vestuário comum]; lenço de
lapela [parte anterior e superior de um casaco
voltada para fora];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905602218 28/11/2012
003
Tit.DIOGO PEREIRA DE LIMA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14974850000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: METEORO JEANS
NCL(10) 40 alfaiataria - [informação em]; alfaiataria [consultoria em]; alfaiataria - [assessoria em];
alfaiataria; confecção de roupas - [informação em];
confecção de roupas - [consultoria em]; confecção
de roupas - [assessoria em]; confecção de roupas;
corte de tecidos; ateliê de costura - [informação em];
ateliê de costura - [consultoria em]; ateliê de costura
- [assessoria em]; ateliê de costura; confecção de

artigo do vestuário sob encomenda - [informação
em]; confecção de artigo do vestuário sob
encomenda - [consultoria em]; confecção de artigo
do vestuário sob encomenda - [assessoria em];
confecção de artigo do vestuário sob encomenda;
Procurador: WHINTER BORGES DO NASCIMENTO
FILHO
No.905603435 29/11/2012
003
Tit.POLLYANNA FLORES COELHO DURÃES DE
RESENDE (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14299027000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Quarto da Moda
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905603613 29/11/2012
Tit.MPRD PARTICIPAÇÕES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11767957000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GEISHA TABLE
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: GUILHERME JOSÉ BRAZ DE
OLIVEIRA

003

No.905603680 29/11/2012
003
Tit.MARIANA IACIA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13100832744
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Svetlana
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; automobilistas (vestuário para -);
aventais [vestuário]; bandanas; banho (calções de -);
banho (chinelos de -); banho (roupas de -); banho
(roupões de -); banho (sandálias de -); bermudas;
blazers [vestuário]; boné (palas de -); bonés; botas
(canos de -); botas *; botinas; cachecóis; calçados
em geral *; calças; calças compridas; calções de
banho [sungas]; camisa (punho de -); camisas;
camisetas; capotes; capuzes [vestuário]; casacos
[vestuário]; ceroulas; chapéus, bonés etc; chinelos
[pantufas]; coletes; coletes; coletes [roupa íntima];
combinação [roupa íntima]; corpete; couro (roupas
de -); couro (roupas de imitação de -); cuecas;
espartilhos; faixas para a cabeça [vestuário];
galochas; ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); impermeáveis (roupas -); íntima
(roupa -); jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis
[vestuário]; leggings [calças]; lenços de pescoço;
lingerie (fr.); macacões; malhas [vestuário]; meias;
meias-calças; paletós; parcas; pijamas; pijamas;
polainas; praia (roupas de -); pulôveres; robe; roupa
de baixo; roupa de baixo; roupa íntima; roupa para
ginástica; roupas de banho; roupas de couro; roupas
de imitação couro; roupões de banho; saias; saiascalças; sandálias; sapatos de praia; sáris;
sarongues; sobretudos [vestuário]; suéteres; sungas;
sutiãs; ternos; trajes; trajes de banho; túnicas;
turbantes; vestuário *; viseiras; viseiras; xales;
bermuda para prática de esporte; biquíni; boné;
calção para banho; camisola; canga; echarpe; maiô;
poncho; quimono [vestuário]; spencer; tira (faixa)
para a cabeça;
Procurador: FERNANDO LOESER
No.905603770 29/11/2012
Tit.ESTRE PETRÓLEO, GAS ENERGIA LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09109682000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTRE PETRÓLEO

003
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Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905603826 29/11/2012
Tit.SANCHES DE SOUZA & CIA LTDA - ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09066774000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GET IT

003

No.905603877 29/11/2012
003
Tit.RC COMPANY SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16677330000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RC Company

CFE(4) 26.4.2; 26.11.5; 27.5.1
NCL(10) 36 participação em outras sociedades;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905603788 29/11/2012
003
Tit.POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04814660000167
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

No.905603869 29/11/2012
003
Tit.MARISA BORTOLETO-ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07161096000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FEMINIMARIS MODA INTIMA
NCL(10) 25 banho (roupas de -); cintas [roupa
íntima]; corpete; ligas; ligas de meias; lingerie (fr.);
meias (ligas de -); meias-calças; robe; roupa de
baixo; roupa íntima; sutiãs; vestuário *; baby-doll;
biquíni;
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); curso de idioma;
Procurador: SIDEMIR ROGÉRIO DE SOUZA
No.905603834 29/11/2012
003
Tit.NONNA PASQUA ALIMENTOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06251632000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLORIAN
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 14.1.2
NCL(10) 36 participação em outras sociedades;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905603800 29/11/2012
003
Tit.POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04814660000167
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 14.1.2
NCL(10) 39 transporte por oleoduto;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905603818 29/11/2012
003
Tit.POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04814660000167
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 14.1.2
NCL(10) 40 fraturamento de poços;
Procurador: WILSON SILVEIRA

No.905603842 29/11/2012
003
Tit.MARISA BORTOLETO-ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07161096000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FEMINIMARIS MODA INTIMA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
roupas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de roupas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de roupas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de tecidos
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos;
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.905603850 29/11/2012
003
Tit.POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04814660000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POLLYDUTOS MONTAGEM E
CONSTRUÇÃO

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(10)
35
fornecimento
de
mão-de-obra
[terceirização]; terceirização [fornecimento de mãode-obra];
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905603885 29/11/2012
003
Tit.POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04814660000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POLLYDUTOS MONTAGEM E
CONSTRUÇÃO

CFE(4) 14.1.2; 27.5.1
NCL(10) 36 participação em outras sociedades;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905603893 29/11/2012
003
Tit.POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04814660000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POLLYDUTOS MONTAGEM E
CONSTRUÇÃO

CFE(4) 14.1.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de medição; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos geodésicos; comércio (através de
qualquer meio) de metais comuns e suas ligas;
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CFE(4) 14.1.2; 27.5.1
NCL(10) 39 transporte por oleoduto;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905603907 29/11/2012
003
Tit.CENTRO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
VITÓRIA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14763402000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CELE IDIOMAS CENTRO DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS

CFE(4) 1.5.1; 1.5.6,12
NCL(10) 41 educação (serviços de -) - [informação
em]; educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução]; curso de
idioma;
Procurador: ALESSANDRO MOREIRA LEITE
No.905603915 29/11/2012
003
Tit.POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04814660000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POLLYDUTOS MONTAGEM E
CONSTRUÇÃO

CFE(4) 14.1.2; 27.5.1
NCL(10) 40 fraturamento de poços;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905603923 29/11/2012
Tit.PAULO SERGIO FREITAS SANTOS - ME.
(BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02733620000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FERROCAL

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de aquecimento - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de aquecimento [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de aquecimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de instalações sanitárias [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de instalações sanitárias [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de instalações sanitárias [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de instalações sanitárias;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de ferragem - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis; comércio (através de qualquer meio)
de construções transportáveis não metálicas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções transportáveis não metálicas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções transportáveis não metálicas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções transportáveis não metálicas;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
metais comuns e suas ligas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de metais
comuns e suas ligas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de metais comuns e suas
ligas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de metais comuns e suas ligas;
comércio (através de qualquer meio) de metais em
folhas e em pó para pintores, decoradores,
impressores e artistas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de metais em folhas e
em pó para pintores, decoradores, impressores e
artistas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de metais em folhas e em pó para
pintores, decoradores, impressores e artistas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de metais em folhas e em pó para pintores,
decoradores, impressores e artistas; comércio
(através de qualquer meio) de molduras [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de molduras - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de molduras -

[assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de molduras; comércio (através de qualquer
meio) de tubos metálicos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de tubos
metálicos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos metálicos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de tubos
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
tubos rígidos não metálicos para a construção [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção;
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.905603931 29/11/2012
003
Tit.NONNA PASQUA ALIMENTOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06251632000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NICOLAUS
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905603940 29/11/2012
003
Tit.RC COMPANY SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16677330000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RC Company

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 37 edifícações (limpeza de fachada de -);
limpeza de fachada de edificações; limpeza de
interiores de edifícios;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905603958 29/11/2012
003
Tit.VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05566002000166
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 5.3.11
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial;
incorporação
de
imóvel;
leasing
[financiamento] de veículos; participação em outras
sociedades;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905603966 29/11/2012
003
Tit.VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05566002000166
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço
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CFE(4) 5.3.11
NCL(10) 37 aluguel de máquinas para varrer ruas;
consultoria na área de construção civil; lavagem;
limpeza de rua; pavimentação de rua; supervisão de
trabalhos de construção civil; assessoria, consultoria
e informações sobre montagem/construção de
estrutura predial; coleta [seleção] de materiais;
construção
e
reparação
de
obra
civil;
desentupimento e limpeza de cano e tubulação;
limpeza, reparo, e manutenção de rede de esgoto;
pavimentação de estrada; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou];
reparação de monumento [serviço de manutenção e
reparo];
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905603974 29/11/2012
003
Tit.NUTRIMINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07022549000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NUTRYCÃO
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lavanderia; branquear (sais para -); branquear (soda
para -) [soda cáustica]; brilhar (produtos para fazer -)
[polir]; brilho (produtos para dar -) [lavanderia]; cera
anti-derrapante para pisos; cera para assoalho; cera
para assoalhos e móveis; cera para polir;
decapagem (soluções para -); desinfetante (sabão -);
desodorante (sabonete -); detergentes exceto os
utilizados durante processo de fabricação e para uso
médico; limpeza de pára-brisa (líquidos para -);
panos impregnados com detergente para limpeza;
pára-brisa (líquidos para limpeza de -); pisos (cera
anti-derrapante para -); pisos (líquidos antiderrapantes para -); polir (cera para -); polir
(produtos para -); produtos para alvejar roupa;
produtos para dar brilho [lavanderia]; produtos para
dar brilho às folhas das plantas; produtos para
enxaguar a roupa [lavanderia]; produtos para
limpeza; produtos para polimento; produtos químicos
de uso doméstico para avivar cores [lavanderia];
removedores de cera para assoalhos [produtos para
decapagem]; sabão desinfetante; sabões; sabões de
avivamento
de
cores
[têxtil];
sabonete
antitranspirante para os pés; sabonete desodorante;
sabonete medicinal; sabonetes; sabonetes; sachês
para perfumar roupa; acetona (removedor de
esmalte de unhas); adesivo para limpar roupa;
aglutinante [material de limpeza]; água para tirar
mancha; água-de-toalete; álcool em gel (para uso
em limpeza doméstica); cera em líquido ou em
pasta, inclusive para carroceria de veículo; cera para
lustrar; cera para polimento, brilho e conservação de
carroceria de veículo; creme desengraxante para
limpeza de mãos; lustra-móvel; papel impregnado de
substância para higiene pessoal; preparado
antiembaçante para limpeza; produto antiderrapante
e antideslizante para pisos; produto desodorizante
de ambiente, em líquido, em pó, em sachê, em
spray; saponáceo;
Procurador: O PRÓPRIO.

NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905604016 29/11/2012
003
Tit.VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05566002000166
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 5.3.11
NCL(10) 42 engenharia; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia; controle ambiental de
poluição do ar e sonora;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905604024 29/11/2012
003
Tit.VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05566002000166
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

No.905603990 29/11/2012
003
Tit.VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05566002000166
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 5.3.11
NCL(10) 45 monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança];
Procurador: WILSON SILVEIRA

CFE(4) 3.1.9; 27.5.1
NCL(10) 31 alimentos para animais; animais
(preparações para engorda de -); ração para animal;
suplemento alimentar para ração de animal;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905603982 29/11/2012
003
Tit.CIA AGROLATINA DE ALCOOL E DERIVADOS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04859280000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SABAO EM PO RINZO. LAVA MAIS
BRANCO! CONTEÚDO 1 Kg

CFE(4) 5.3.11
NCL(10) 40 produção de energia; geração de
energia e capacidade elétrica;
Procurador: WILSON SILVEIRA

No.905604032 29/11/2012
Tit.PRISCILA RODRIGUES BRAIDO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16754099000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Pink Print Adesivos

003

No.905604008 29/11/2012
003
Tit.NUTRIMINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07022549000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NUTRYCÃO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 adesivos para enfeitar unhas;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

CFE(4) 26.13.1,25
NCL(10) 03 abrasiva (tela -) [tecido]; abrasivos *;
agentes de secagem para máquinas de lavar pratos;
água sanitária [água de javel] [hipoclorito de
potássio]; alvejantes (produtos -) [lavagem];
amaciantes de tecidos [lavanderia]; anil para

No.905604040 29/11/2012
003
Tit.VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05566002000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIVA AMBIENTAL
CFE(4) 3.1.9; 27.5.1
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIVA AMBIENTAL

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial;
incorporação
de
imóvel;
leasing
[financiamento] de veículos; participação em outras
sociedades;
Procurador: WILSON SILVEIRA

CFE(4) 3.1.9; 5.3.15; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME

No.905604059 29/11/2012
003
Tit.NUTRIMINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07022549000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NUTRYER

No.905604083 29/11/2012
003
Tit.VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05566002000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIVA AMBIENTAL

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 42 engenharia; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia; controle ambiental de
poluição do ar e sonora;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905604113 29/11/2012
Tit.TLC LAVANDERIA LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192825000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A Lavadeira
NCL(10) 37 lavanderia;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905604121 29/11/2012
003
Tit.COPEFLOR FLORICULTURA E DECORAÇÕES
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63960413000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COPEFLOR
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
flores artificiais; comércio (através de qualquer meio)
de sementes, plantas e flores naturais;
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES

CFE(4) 3.1.9; 5.3.15; 27.5.1
NCL(10) 31 alimentos para animais; animais
(preparações para engorda de -); ração para animal;
suplemento alimentar para ração de animal;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905604067 29/11/2012
003
Tit.DONATO ARAUJO COMERCIO DE VIDROS
LTDA - EPP (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32636979000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VB VIDRAÇARIA BAHIA

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 37 aluguel de máquinas para varrer ruas;
consultoria na área de construção civil; lavagem;
limpeza de rua; pavimentação de rua; supervisão de
trabalhos de construção civil; assessoria, consultoria
e informações sobre montagem/construção de
estrutura predial; coleta [seleção] de materiais;
construção
e
reparação
de
obra
civil;
desentupimento e limpeza de cano e tubulação;
limpeza, reparo, e manutenção de rede de esgoto;
pavimentação de estrada; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou];
reparação de monumento [serviço de manutenção e
reparo];
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905604091 29/11/2012
Tit.CASA DO PADEIRO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05321634000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CENTENARIA

003

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 45 monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança];
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905604148 29/11/2012
003
Tit.MALA DIRETA ARMAZEM GERAL LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00058342000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GEL VISCO ELÁSTICO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de construções transportáveis não metálicas;
comércio (através de qualquer meio) de molduras;
comércio (através de qualquer meio) de vidro bruto
ou semi-acabado;
Procurador: LITELTON BISPO PIRES
No.905604075 29/11/2012
003
Tit.NUTRIMINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07022549000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NUTRYER

No.905604130 29/11/2012
003
Tit.VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05566002000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIVA AMBIENTAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 pãezinhos; pão;
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.905604105 29/11/2012
003
Tit.VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05566002000166

No.905604156 29/11/2012
Tit.NATIVO DO CERRADO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE SORVETES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10322513000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Nativo do Cerrado Sorvetes

003
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No.905604199 29/11/2012
003
Tit.VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05566002000166
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1-2; 27.5.7-8; 27.5.17
NCL(10) 30 açúcar *; adoçantes naturais; alimentos
(essências para -) [exceto essências etéreas e óleos
essenciais]; amêndoas (confeitos de -); comestíveis
(gelados -); confeitos *; congelado (iogurte -); cremes
gelados (agentes para engrossar -); gelado (iogurte ); gelados comestíveis; gelo para bebidas; iogurte
congelado; iogurte gelado; mousses de chocolate;
sorvete; sorvetes; sorvetes (agentes para engrossar
-); sorvetes (pós para preparar -); casquinha para
sorvete; frozens [iogurte congelado];
Procurador: MARCELO DE CASTRO MOREIRA
No.905604164 29/11/2012
003
Tit.MALA DIRETA ARMAZEM GERAL LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00058342000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VISCO ELÁSTICO GEL
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905604172 29/11/2012
003
Tit.REALIZE COMUNICAÇÕES LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04983145000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REVISTA MINHA

CFE(4) 5.3.11
NCL(10) 39 aluguel de veículos; distribuição de
energia; locação de caminhões; leasing de veículos;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905604210 29/11/2012
Tit.ALVISA PRATES MENDES - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02384516000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Estância A Flores & Folhas

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 44 beleza (salões de -); cabeleireiro (salões
de -); manicure; massagem; salões de beleza;
salões de cabeleireiro; bronzeamento artificial; corte
de cabelo masculino, feminino e infantil; depilação;
estética [tratamento da pele e cabelo]; estética facial
e corporal; manicure e pedicure;
Procurador: PAULO LEOPOLDO DAHMER
No.905604245 29/11/2012
003
Tit.EVELISE DONATI PIEKARSKI TROMBINI ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13134450000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REVE
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905604253 29/11/2012
Tit.MARCELO VIANA RAMOS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63559005515
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GATOS DE TOALHA

003

CFE(4) 5.3.14; 5.5.21; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
flores artificiais; comércio (através de qualquer meio)
de sementes, plantas e flores naturais; comércio
(através de qualquer meio) de velas;
Procurador: LITELTON BISPO PIRES
No.905604229 29/11/2012
003
Tit.GALVATEC COMERCIAL E TRATAMENTO DE
SUPERFICIES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00899878000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GT GALVATEC

CFE(4) 3.1.6; 27.5.1
NCL(10) 41 eventos desportivos (cronometragem de
-); promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905604261 29/11/2012
Tit.ESCO COMERCIAL DE MAQUINAS E
EQUIAPAMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07552936000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ESCO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 catálogos; revistas [periódicos];
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.905604180 29/11/2012
003
Tit.VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05566002000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIVA AMBIENTAL

003

CFE(4) 15.7.21; 27.5.1
NCL(10) 40 cromagem; fundição de metal;
galvanização; metal (temperamento de -); metal
(tratamento de -);
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 39 aluguel de veículos; locação de
caminhões; leasing de veículos;
Procurador: WILSON SILVEIRA

No.905604237 29/11/2012
003
Tit.STUDIO K CENTRO DE BELEZA LTDA - ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17056196000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STUDIO K CENTRO DE BELEZA

CFE(4) 15.1.13
NCL(10) 07 bombas (diafragmas de -); bombas
[máquinas]; bombas [partes de máquinas e motores];
bombas a vácuo [máquinas]; centrífugas (bombas -);
comprimido (bombas de ar -); diafragmas de
bombas; hidráulicas (motores e máquinas -);
hidráulicas (turbinas -); pressão (válvulas de -)
[partes de máquinas]; turbinas hidráulicas; vácuo
(bombas a -) [máquinas]; válvulas [peças de
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máquinas]; bomba hidráulica; máquinas hidráulicas
de carga; roda hidráulica [parte de máquina]; válvula
para bomba hidráulica;
Procurador: F PRADO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LIMITADA

No.905604300 29/11/2012
003
Tit.OXIL COMÉRCIO DE SOBRAS INDUSTRIAIS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506999000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OXIL MANUFATURA REVERSA

No.905604270 29/11/2012
003
Tit.KASPERSKY LAB, ZAO (RU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8657882
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KABASIGI
NCL(10) 09 dados (suportes magnéticos para -);
monitores [programas de computador]; ópticos
(suportes -) para dados; programas de computador
gravados; programas operacionais para computador
[gravados];
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905604288 29/11/2012
003
Tit.APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08004415000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE LTDA

CFE(4) 27.7.12
NCL(10) 45 assessoria, consultoria e informações
sobre segurança no trabalho - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
segurança no trabalho - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre segurança no
trabalho - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre segurança no trabalho;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905604296 29/11/2012
Tit.ESCO COMERCIAL DE MAQUINAS E
EQUIAPAMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07552936000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCO

003

CFE(4) 15.1.13
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de distribuição de água; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
controle (inspeção); comércio (através de qualquer
meio) de máquinas; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas distribuidoras automáticas;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
matérias para calafetar, vedar e isolar; comércio
(através de qualquer meio) de tubos metálicos;
Procurador: F PRADO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LIMITADA

CFE(4) 24.15.3; 26.3.1; 27.5.1
NCL(10) 37 extração mineral; coleta [seleção] de
materiais;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905604318 29/11/2012
Tit.SEQUEIRA & CIA LTDA ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05616625000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: O Caipira

003

CFE(4) 2.1.13; 29.1.1; 29.1.3,29.1.7-8
NCL(10) 43 acomodações temporárias (aluguel de -)
- [informação em]; acomodações temporárias
(aluguel de -) - [consultoria em]; acomodações
temporárias (aluguel de -) - [assessoria em];
acomodações
temporárias
(aluguel
de
-);
acomodações temporárias (reservas de -) [informação
em];
acomodações
temporárias
(reservas de -) - [consultoria em]; acomodações
temporárias (reservas de -) - [assessoria em];
acomodações temporárias (reservas de -); agências
de acomodações [hotéis, pensões] - [informação
em]; agências de acomodações [hotéis, pensões] [consultoria em]; agências de acomodações [hotéis,
pensões] - [assessoria em]; agências de
acomodações [hotéis, pensões]; aluguel de
acomodações temporárias - [informação em]; aluguel
de acomodações temporárias - [consultoria em];
aluguel de acomodações temporárias - [assessoria
em]; aluguel de acomodações temporárias; autoserviço (restaurantes de -) - [informação em]; autoserviço (restaurantes de -) - [consultoria em]; autoserviço (restaurantes de -) - [assessoria em]; autoserviço (restaurantes de -); bar (serviços de -) [informação em]; bar (serviços de -) - [consultoria
em]; bar (serviços de -) - [assessoria em]; bar
(serviços de -); bufê (serviço de -) - [informação em];
bufê (serviço de -) - [consultoria em]; bufê (serviço
de -) - [assessoria em]; bufê (serviço de -); cantinas [informação em]; cantinas - [consultoria em];
cantinas - [assessoria em]; cantinas; casas para
turistas [alojamento] - [informação em]; casas para
turistas [alojamento] - [consultoria em]; casas para
turistas [alojamento] - [assessoria em]; casas para
turistas [alojamento]; hotéis - [informação em]; hotéis
- [consultoria em]; hotéis - [assessoria em]; hotéis;
restaurantes - [informação em]; restaurantes [consultoria em]; restaurantes - [assessoria em];
restaurantes; restaurantes de auto-serviço [informação em]; restaurantes de auto-serviço [consultoria em]; restaurantes de auto-serviço [assessoria em]; restaurantes de auto-serviço;

assessoria consultoria e informação em culinária [informação
em];
assessoria
consultoria
e
informação em culinária - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em culinária [assessoria em]; assessoria consultoria e informação
em culinária; assessoria, consultoria e informação
em culinária - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em culinária - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
culinária - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em culinária; assessoria, consultoria e
informação em viagens [alojamento e reservas] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em viagens [alojamento e reservas] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em viagens [alojamento e reservas] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em viagens [alojamento e reservas];
assessoria, consultoria e informação relativa à
produção de alimento - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação relativa à produção de
alimento - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relativa à produção de alimento;
assessoria, consultoria e informação sobre o vinho e
suas características - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre o vinho e suas
características - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre o vinho e suas
características - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre o vinho e suas
características; assessoria, consultoria e informação
técnica em serviço de alimentação - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação; assessoria, consultoria e
informações sobre restaurante - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante
[consultoria
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre restaurante; cestas de café da
manhã (fornecimento de -) [serviços de alimentação]
- [informação em]; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação] [consultoria em]; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação] [assessoria em]; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação];
churrascaria [restaurante] - [informação em];
churrascaria [restaurante] - [consultoria em];
churrascaria [restaurante] - [assessoria em];
churrascaria [restaurante];
Procurador: SOLIGO & ADVOGADOS SS
No.905604326 29/11/2012
Tit.ESCO COMERCIAL DE MAQUINAS E
EQUIAPAMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07552936000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCO

003

CFE(4) 15.1.13
NCL(10) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas; perfuração de poços; recondicionamento
de máquinas desgastadas ou parcialmente
destruídas; assessoria, consultoria e informação em
manutenção de instalações de esgoto; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
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construção; automação industrial [instalação
manutenção de máquinas]; dragagem;
Procurador: F PRADO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LIMITADA
No.905604334 29/11/2012
Tit.EDIÇÕES SM LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05699378000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROJETO IMPACTO FÍSICA

e

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 editoração eletrônica; publicação de
livros; publicação de textos [exceto para
publicidade]; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos;
Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8657882
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KABASIGI
NCL(10) 42 aluguel de software de computador;
atualização de software de computador; consultoria
em design e desenvolvimento de hardware de
computador; elaboração [concepção] de software de
computador; instalação de software de computador;
manutenção
de
software
de
computador;
recuperação de dados [informática]; assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados
[serviço de informática]; atualização de informação
em banco de dados de computador [serviço de
informática]; projeto de sistema de computador;
serviços de análise de processamento de dados
[serviço
de
informática];
tratamento
de
informação/dados [serviço de informática];
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905604369 29/11/2012
Tit.CACILDO RODRIGUES SILVA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83082271120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ETI-USE

003

Marca: OXIL MANUFATURA REVERSA

CFE(4) 24.15.3; 26.3.1; 27.5.1
NCL(10) 40 destruição de lixo e resíduos; lixo
(tratamento de -) [transformação]; lixo e resíduos
(destruição de -); lixo e resíduos (incineração de -);
reciclagem de resíduos e lixo; triagem de lixo e de
material reciclável [transformação]; assessoria,
consultoria e informação em tratamento de materiais;
ferramentaria
[transformação,
tratamento
ou
beneficiamento]; separação de resíduo urbano para
reciclagem; usinagem [operação mecânica pela qual
se dá forma à matéria-prima], transformação,
beneficiamento e tratamento;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905604393 29/11/2012
Tit.EDIÇÕES SM LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05699378000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RODOPIO

No.905604342 29/11/2012
003
Tit.IGREJA EVANGELICA REUNIDOS EM CRISTO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16100478000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IGREJA EVANGÉLICA REUNIDOS EM
CRISTO

003

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos;
Procurador: PAULO CICERO DA SILVA SANTOS
No.905604377 29/11/2012
003
Tit.APMT SERVIÇOS RETROPORTUARIOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08023230000188
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço
CFE(4) 1.15.7; 2.9.14; 3.7.11; 27.5.1,3
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -) - [assessoria em]; colóquios (organização e
apresentação de -); conferências (organização e
apresentação de -) - [assessoria em]; conferências
(organização e apresentação de -); congressos
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
congressos (organização e apresentação de -);
educação religiosa - [informação em]; educação
religiosa - [consultoria em]; educação religiosa [assessoria em]; educação religiosa; organização e
apresentação de conferências - [assessoria em];
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos [assessoria em]; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários - [assessoria em]; organização e
apresentação de seminários; religiosa (educação -) [informação em]; religiosa (educação -) - [consultoria
em]; religiosa (educação -) - [assessoria em];
religiosa (educação -); seminários (organização e
apresentação de -) - [assessoria em]; seminários
(organização e apresentação de -); serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários;
Procurador: SOLIMAR JERONIMO BERTOLETTO
No.905604350 29/11/2012
Tit.KASPERSKY LAB, ZAO (RU)

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 compactos (discos -) [áudio e vídeo];
dvd, disco digital de vídeo;
Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905604407 29/11/2012
003
Tit.CENTRALLY GROWN, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8859850
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRALLY GROWN
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CFE(4) 26.1.19
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer
meio)
de
construções
metálicas
transportáveis; comércio (através de qualquer meio)
de instrumentos manuais (propulsão muscular);
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
motores (exceto os motores para veículos
terrestres); comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de aparelhos de locomoção
por terra, por ar ou por água;
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.905604385 29/11/2012
003
Tit.OXIL COMÉRCIO DE SOBRAS INDUSTRIAIS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506999000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

No.905604415 29/11/2012
Tit.LETICIA HANOWER (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12417367742
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Lerê Designed Papertoy

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 28 brinquedo para montar;
Procurador: O PRÓPRIO.

003
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No.905604431 29/11/2012
003
Tit.ASSOCIACAO DO SENHOR JESUS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51909786000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEU DEUS AMADO
NCL(10) 38 computador (comunicação por terminais
de -); computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-); comunicação por terminais
de computador; correio eletrônico; eletrônico (correio
-); mensagem (transmissão de -); notícias (agências
de -); provimento de acesso à rede global de
computadores;
provimento
de
canais
de
telecomunicação para serviços de telecompras;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); serviços de
difusão sem fim [telecomunicações]; telechamadas
(serviços de -) [rádio, telefone ou outros meios de
comunicação eletrônica]; teledifusão; teledifusão por
cabo; transmissão de mensagens e de imagens por
meio de computador; agência de notícias/jornalismo
(se transmissão/difusão de informações); correio,
transmissão de mensagem; fornecimento de canais
de telecomunicação para serviços de venda à
distância [ompi]; fornecimento de mecanismos de
busca para a obtenção, manutenção e distribuição
de dados a partir de um banco de dados localizado
em uma rede mundial de computadores (se o serviço
for o provimento de acesso a um website); noticiário
[serviço de transmissão de -]; provimento de acesso
a
lojas
eletrônicas
[telecomunicação];
radiocomunicação; radiocomunicação terrestre ou
espacial; radiofonia; serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação]; televisionamento; transmissão de
filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação;
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
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NCL(10) 03 dentifrícios; composto fluorado para
higiene bucal; líquido, creme e pó para limpeza do
dente;
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE

CFE(4) 26.1.19
NCL(10) 37 instalação e reparo de equipamentos de
refrigeração; lavagem; conservação e manutenção
de container;
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.905604466 29/11/2012
003
Tit.ALEXANDRE ROBERTO RICIONI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29044379836
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NARGANY
NCL(10) 03 cosméticos; cremes cosméticos; loções
para uso cosmético; óleos para uso cosmético;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905604482 29/11/2012
Tit.HIGICAMP PRODUTOS PARA HIGIENE E
LIMPEZA LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00767751000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HIGICAMP

003

No.905604440 29/11/2012
003
Tit.AECIO PRATES MENDES NUNES 01855332566
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16929874000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turmalina Essências e Cosméticos

No.905604520 29/11/2012
003
Tit.ASSOCIACAO DO SENHOR JESUS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51909786000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JESUS SACRAMENTADO
NCL(10) 38 computador (comunicação por terminais
de -); comunicação por terminais de computador;
correio eletrônico; eletrônico (correio -); mensagem
(transmissão de -); notícias (agências de -);
provimento de acesso à rede global de
computadores;
provimento
de
canais
de
telecomunicação para serviços de telecompras;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); serviços de
difusão sem fim [telecomunicações]; telechamadas
(serviços de -) [rádio, telefone ou outros meios de
comunicação eletrônica]; teledifusão; teledifusão por
cabo; transmissão de mensagens e de imagens por
meio de computador; agência de notícias/jornalismo
(se transmissão/difusão de informações); correio,
transmissão de mensagem; fornecimento de canais
de telecomunicação para serviços de venda à
distância [ompi]; fornecimento de mecanismos de
busca para a obtenção, manutenção e distribuição
de dados a partir de um banco de dados localizado
em uma rede mundial de computadores (se o serviço
for o provimento de acesso a um website); noticiário
[serviço de transmissão de -]; provimento de acesso
a
lojas
eletrônicas
[telecomunicação];
radiocomunicação; radiocomunicação terrestre ou
espacial; radiofonia; serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação]; televisionamento; transmissão de
filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação;
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905604539 29/11/2012
003
Tit.APMT SERVIÇOS RETROPORTUARIOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08023230000188
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.2.7; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes; comércio (através de qualquer meio)
de material de limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria;
Procurador: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA
DIAMANTI
CFE(4) 5.3.13; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
óleos essenciais; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria; comércio (através
de qualquer meio) de sabões; comércio (através de
qualquer meio) de velas;
Procurador: LITELTON BISPO PIRES
No.905604458 29/11/2012
003
Tit.APMT SERVIÇOS RETROPORTUARIOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08023230000188
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

No.905604490 29/11/2012
003
Tit.INSTITUTO LEVEN DE GINASTICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10470933000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LEVEN
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde] - [informação
em]; academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde] - [consultoria em];
academia de ginástica (serviços de-) [treinamento
físico e para a saúde] - [assessoria em]; academia
de ginástica (serviços de-) [treinamento físico e para
a saúde]; academias [educação] - [informação em];
academias [educação] - [consultoria em]; academias
[educação] - [assessoria em]; academias [educação];
competições desportivas (organização de -) [informação
em];
competições
desportivas
(organização de -) - [consultoria em]; competições
desportivas (organização de -) - [assessoria em];
competições desportivas (organização de -);
Procurador: SANDRA BRANDÃO DE ABREU
No.905604512 29/11/2012
Tit.UNILEVER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8347220
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NR-5

003

CFE(4) 26.1.19
NCL(10) 39 aluguel de armazéns; aluguel de
contêineres de armazenagem; armazenagem;
armazenagem (aluguel de contêineres de -);
armazenagem de mercadorias; armazéns (aluguel
de
-);
depósito;
estivagem;
informações
(armazenamento de -); arrendamento de contêiner;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
armazenagem; estivagem [conjunto de operações
destinadas à movimentação de mercadorias de terra
para bordo, ou de uma embarcação para outra, ou
de bordo para terra]; frigorífico [armazenagem de
produto alimentício]; intermediação de carga;
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.905604547 29/11/2012
003
Tit.LACLI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02226246000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LACLI

1082 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2207 de 24/04/2013

Tit.APMT SERVIÇOS RETROPORTUARIOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08023230000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASMAR

CFE(4) 16.3.15; 27.5.1
NCL(10) 44 laboratório de análise clínica;
Procurador: LITELTON BISPO PIRES

CFE(4) 24.15.3; 26.3.1; 27.5.1
NCL(10) 36 participação em outras sociedades;
Procurador: WILSON SILVEIRA

No.905604555 29/11/2012
003
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LEXONEO
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

No.905604636 29/11/2012
Tit.MF METALURGIA FINA LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01264639000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M.F. METALURGIA FINA

003
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer
meio)
de
construções
metálicas
transportáveis; comércio (através de qualquer meio)
de ferramentas manuais; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas; comércio
(através de qualquer meio) de motores (exceto os
motores para veículos terrestres); comércio (através
de qualquer meio) de partes e componentes de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água;
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA

No.905604571 29/11/2012
003
Tit.UNILEVER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8347220
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NR-5
NCL(10) 05 dentários (amálgamas -); dentários
(vernizes -);
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905604580 29/11/2012
003
Tit.UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO E
ENSINO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92706308000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: USBEE UNIÃO SUL BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO E ENSINO
NCL(10) 41 educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); cursos livres [ensino]; serviços de
educação, prestados a título de assistência social;
serviços de lazer e entretenimento, prestados a título
de assistência social;
Procurador: MARGARETE RODRIGUES
No.905604610 29/11/2012
003
Tit.E.S.A LANCHONETE E PETISCARIA LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15594085000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: K'Zahara

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação; comércio (através de
qualquer
meio)
de
construções
metálicas
transportáveis; comércio (através de qualquer meio)
de máquinas; comércio (através de qualquer meio)
de móveis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos confeccionados de metais preciosos ou
folheados; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de serralharia; comércio
(através de qualquer meio) de tubos metálicos;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905604644 29/11/2012
003
Tit.COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56724412000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COVOLAN TÊXTIL ULTRA STRETCH
JEANS

No.905604660 29/11/2012
Tit.ZETA INFORMÁTICA LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72431703000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZETA INFORMÁTICA

003

CFE(4) 26.4.11; 27.5.9-10
NCL(10) 42 elaboração [concepção] de software de
computador; instalação de software de computador;
manutenção de software de computador; software
de computador (atualização de -);
Procurador: LUIZ ALBERTO ROSENSTENGEL
No.905604679 29/11/2012
003
Tit.OXIL COMÉRCIO DE SOBRAS INDUSTRIAIS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506999000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OXIL MANUFATURA REVERSA

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); lanchonetes;
restaurantes;
Procurador: JEAN CARLO ROSA
No.905604628 29/11/2012
003
Tit.OXIL COMÉRCIO DE SOBRAS INDUSTRIAIS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506999000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OXIL MANUFATURA REVERSA

CFE(4) 26.1.1; 26.4.2; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de fios e fibras para uso
têxtil; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de rendas e bordados; comércio (através de
qualquer meio) de roupas;
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.905604652 29/11/2012

003

CFE(4) 24.15.3; 26.3.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
metais comuns e suas ligas; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de metal
comum; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas; comércio
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(através de qualquer meio) de vidro bruto ou semiacabado;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905604687 29/11/2012
Tit.REINALDO GARCIA PEREIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29308691863
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Brands in Box

003

CFE(4) 19.3.4; 19.3.25; 19.19
NCL(10)
25
agasalhos
para
as
mãos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); artigos de malha
[vestuário]; bandanas; banho (calções de -); banho
(chinelos de -); banho (roupas de -); banho (roupões
de -); banho (sandálias de -); banho (toucas de -);
bermudas; blazers [vestuário]; bolsos; bolsos para
roupas; bonés; cachecóis; calçados em geral *;
calças; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisa (punho de -); camisas; camisas
(palas para -); camisetas; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; chapéus [chapelaria];
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas]; ciclistas
(vestuário para -); cintas [roupa íntima]; cintos
[vestuário];
colarinhos
[vestuário];
coletes;
confeccionado (vestuário -); cuecas; faixas
[vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário]; forros
confeccionados [parte de vestuário]; ginástica (roupa
para -) [colante]; gorros; gravatas; íntima (roupa -);
jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário];
leggings [calças]; lenços de pescoço; lingerie (fr.);
luvas [vestuário]; luvas sem dedos; macacões;
malhas [vestuário]; meias; meias; paletós; pijamas;
pijamas; polainas; praia (roupas de -); pulôveres;
robe; roupa de baixo; roupa íntima; roupa para
ginástica; saias; saias-calças; sandálias; sobretudos
[vestuário]; suéteres; sungas; suspensórios; sutiãs;
ternos; toucas de banho; toucas de natação; trajes;
túnicas; vestuário *; baby-doll; bermuda para prática
de esporte; biquíni; boné; calçado esportivo; calção
para banho; camisola; canga; chinelo [vestuário
comum]; chuteira; cinta [vestuário comum]; jaleco;
lenço de lapela [parte anterior e superior de um
casaco voltada para fora]; maiô; quimono [vestuário];
tira (faixa) para a cabeça;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905604695 29/11/2012
003
Tit.COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56724412000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COVOLAN TÊXTIL ULTRA STRETCH
JEANS

CFE(4) 26.1.1; 26.4.2; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; antiderrapantes para botas e sapatos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas

(vestuário para -); aventais [vestuário]; axilares
(sudários -); babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
biqueiras; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; boné (palas
de -); bonés; borzeguins; botas (antiderrapantes
para -); botas (canos de -); botas (ferragens para -);
botas (viras para -); botas *; botas de esqui; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados (saltos
para-); calçados *; calçados de madeira; calçados
em geral *; calcanheiras para meias; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; chapéus (armações de -);
chapéus [chapelaria]; chapéus de papel [vestuário];
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas]; chuteiras de
futebol (travas para -); ciclistas (vestuário para -);
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; colarinhos
postiços; coletes; coletes; coletes [roupa íntima];
coletes para pesca; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; culotes para bebês; dólmã
[veste militar]; dólmã [veste militar]; dormir
(máscaras para -); enxovais de bebês; escapulários;
espartilhos; esportes (botas para -) *; esportes
(sapatos para -) *; esqui (botas de -); estolas de pele;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); ferragens de metal para
sapatos e botas; forros confeccionados [parte de
vestuário]; futebol (sapatos de -); gabardines
[vestuário]; galochas; galochas; gáspeas para
sapatos; ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); gorros; gravatas; guarda-pós;
impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; mantilhas; máscaras
para dormir; meias; meias; meias (calcanheiras para
-); meias (ligas de -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; mitras [chapéus]; mitras
[chapéus]; orelheiras [vestuário]; palas de boné;
palas para camisas; paletós; palmilhas; papel
(chapéus de -) [vestuário]; parcas; pele (estolas de ); pelerines; peles [vestuário]; peliças; penhoar;
pesca (coletes para -); pescoço (lenços de -);
pijamas; pijamas; plastrom; polainas; polainas;
polainas; polainas (presilhas para -); ponchos; portamoedas (cintos -) [vestuário]; praia (roupas de -);
presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punhos de camisa; robe; roupa de baixo;
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; saltos de sapatos; saltos para
calçados; sandálias; sapatos (antiderrapantes para ); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas para
-); sapatos (viras para -); sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sarongues; sobretudos [vestuário];
solas para calçados; solidéus [barrete]; sudários
axilares;
suéteres;
sungas;
suspensórios;
suspensórios; sutiãs; ternos; togas; toucas de
banho; toucas de natação; trajes; trajes de banho;
travas para chuteiras de futebol; túnicas; turbantes;
uniformes; vestuário *; vestuário de papel; véus
[vestuário]; viras para botas e sapatos; viseiras;
viseiras; xales; alba [vestimenta de padre]; avental
descartável de uso não profissional; babador não
descartável;
baby-doll;
bandagem
elástica
[vestuário]; batina; beca; bermuda para prática de
esporte; biquíni; blusa militar; boné; bota para
operário; calça para equitação; calçado esportivo;
calçado para uso profissional; calçados para
snowboarding; calção para banho; camisa para

militar; camisola; canga; carapuça [barrete cônico;
gorro]; casaco para operador; casula [vestimenta
sacerdotal que se põe sobre a alva e a estola];
chinelo [vestuário comum]; chuteira; cinta [vestuário
comum]; cinta para menstruação; cobertura
descartável para calçado; coturno; cravo para
chuteira; culote [calça para montaria]; echarpe;
estolas; farda; fardão; fraque; jaleco; lenço de lapela
[parte anterior e superior de um casaco voltada para
fora]; maiô; poncho; quimono [vestuário]; roupa
íntima descartável; solado não ortopédico; spencer;
sutiã para postura sem finalidade terapêutica; tira
(faixa) para a cabeça;
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.905604709 29/11/2012
003
Tit.SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE MANDIOCA
DO PARANÁ (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73506990000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SIMP SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE
MANDIOCA DO PARANÁ

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 assessoria, consultoria e informação
sobre serviços legais no campo das leis de
privacidade e segurança, normas e regulamentos;
assessoria, consultoria e informação sobre técnicas
para desenvolver a criatividade pessoal; assessoria,
consultoria e informações sobre compilação e
interpretação da legislação aplicável (se consultoria
jurídica); assessoria, consultoria e informações sobre
segurança no trabalho; organização de grupos de
apoio; serviço de contagem de tempo de serviço de
trabalhadores [serviços jurídicos]; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
assistência jurídica aos associados; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, informações sobre legislação trabalhista;
serviços prestados por entidades sindicais, a saber,
representação e defesa dos interesses das
organizações associativas, patronais e empresariais
diante da administração pública ou de entidades
privadas e em negociações trabalhistas;
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.905604717 29/11/2012
003
Tit.OXIL COMÉRCIO DE SOBRAS INDUSTRIAIS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506999000133
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 24.15.3; 26.3.1
NCL(10) 37 extração mineral; coleta [seleção] de
materiais;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905604725 29/11/2012
003
Tit.JOSEILTON CASSIANO DE ARAUJO (BR/RN)
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ne; gestão de franquia; licenciamento, compra e
venda, leasing de marcas e patentes (intermediação
de negócios comerciais); pesquisa de mercado;
promoção de venda para terceiros [publicidade];
promotor de eventos [se comerciais]; publicidade por
qualquer meio; serviços de programas de fidelidade
(clube, cartão, talão);
Procurador: JOÃO BRUNO DACOME BUENO

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03477187440
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GAGO ELÉTRICO

No.905604776 29/11/2012
003
Tit.OXIL COMÉRCIO DE SOBRAS INDUSTRIAIS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506999000133
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.3.2
NCL(10) 41 entretenimento;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905604733 29/11/2012
003
Tit.B.J. DIESEL MECANICA E COMERCIO LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26400671000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BJ DIESEL MECÂNICA E COMÉRCIO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905604741 29/11/2012
003
Tit.APMT SERVIÇOS RETROPORTUARIOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08023230000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASMAR

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 construção e reparos de armazém;
informação sobre reparos; instalação e reparo de
equipamentos
de
refrigeração;
instalação,
manutenção e reparo de máquinas; lavagem;
manutenção
de
veículos;
conservação
e
manutenção de container;
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.905604750 29/11/2012
Tit.CLINICA SAUDE BONFA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06928478000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LAUDO A DISTÂNCIA

003

CFE(4) 26.4.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 44 repouso (casa de -); assessoria,
consultoria e informação em assistência médica,
prestada por médicos e outros especialistas da área
médica; assessoria, consultoria e informação sobre
cuidados médicos; consultas médicas [serviços
médicos]; perícia médica/perito médico-legista; spa
[serviços médicos ou estéticos]; tratamento médico;
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.905604768 29/11/2012
003
Tit.MOVIESYSTEM CINEMATOGRÁFICA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04533831000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 1LINE!

CFE(4) 26.4.5; 27.5.1
NCL(10)
35
administração
comercial
do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
aluguel de espaço publicitário; aluguel de tempo de
publicidade
em
meios
de
comunicação;
demonstração de produtos; mala direta (publicidade
por -); marketing; marketing (estudos de -);
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; pesquisa de marketing; promoção de
vendas [para terceiros]; propaganda; publicidade;
publicidade de rádio; publicidade de televisão;
publicidade on-line em rede de computadores;
administração comercial; administração comercial de
shopping center; administração de cartão de
desconto; administração de programa de incentivo;
assessoria, consultoria e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
[gestão comercial]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
marketing; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia; assessoria, consultoria e informações
sobre franchising [gestão comercial]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados;
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos); comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; distribuição de brindes;
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising;
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de

CFE(4) 24.15.3; 26.3.1
NCL(10) 40 destruição de lixo e resíduos; lixo
(tratamento de -) [transformação]; lixo e resíduos
(destruição de -); lixo e resíduos (incineração de -);
reciclagem de resíduos e lixo; triagem de lixo e de
material reciclável [transformação]; assessoria,
consultoria e informação em tratamento de materiais;
ferramentaria
[transformação,
tratamento
ou
beneficiamento]; separação de resíduo urbano para
reciclagem; usinagem [operação mecânica pela qual
se dá forma à matéria-prima], transformação,
beneficiamento e tratamento;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905604784 29/11/2012
003
Tit.JOSÉ CARLOS GARCIA JÚNIOR (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96667281920
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NÆON - Núcleo Avançado de Estudos em
Ortopedia e Neurocirurgia
NCL(10) 44 assessoria, consultoria e informação no
campo da saúde e da medicina - [informação em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
saúde e da medicina - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação no campo da saúde e da
medicina - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da saúde e da medicina;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905604792 29/11/2012
003
Tit.AXIS FOCUS TECNOLOGIA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07721680000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Dica do Cupido
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-); aluguel de espaço
publicitário; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -); comparação de
preços; compilação de informação para bancos de
dados de computador; espaço publicitário (aluguel
de -); propaganda; publicação de textos publicitários;
publicidade on-line em rede de computadores;
redação de textos publicitários; textos publicitários
(publicação de -); edição de texto publicitário; serviço
de comparação de preços;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905604806 29/11/2012
003
Tit.COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56724412000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COVOLAN TÊXTIL ULTRA STRETCH
JEANS
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CFE(4) 26.1.1; 26.4.2; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 24 adesivos (tecidos -) para aplicação a
quente; aeronáuticos (tecidos impermeáveis a gases
para balões -); algodão (tecidos de -); almofadas
(capas para -); americanos (jogos -) [exceto de
papel]; bandeiras; banho (roupa de -) [exceto
vestuário]; bombazinas [tecido]; bordado (tecidos
desenhados para -); cama (colchas de -); cama
(mantas de -); cama (roupa de -); cama (roupas de ); cama, mesa e banho (roupa de -); caminhos de
mesa; cânhamo (tecidos de -); cânhamo (tela de -);
capas [soltas] para móveis; capas de plástico para
móveis; capas para almofadas; capas para móveis,
de tecido; chapéus (forros de matéria têxtil de -);
cheviotes [tecido]; chita [tecido]; coberta ornamental
para travesseiros; cobertas de cama; cobertas de
cama; cobertas de cama de papel; cobertores de
cama; cobertura de tecido para tampo de vaso
sanitário; colchas; colchões (capas para -); colchões
(protetores de -); cortinas de chuveiro de tecido ou
plástico; cortinas de matérias têxteis ou plásticas;
cotim [tecido leve de linho ou algodão]; crepe
[tecido]; crepom [tecido]; damasco [tecido]; descanso
de garrafas e copos [roupas de mesa]; droguete
[estofo]; edredons; entretelas; esparto [tecidos];
estamenha [tecido]; estampagem (tecidos de seda
para -); etiquetas [tecido]; feltro *; fibra de vidro
(tecidos de -) para uso têxtil; flanela [tecido]; flanela
higiênica; forros [têxteis]; forros de matéria têxtil de
chapéus; fronhas de travesseiros; gaze [tecido];
guardanapos de mesa têxteis; higiênica (flanela -);
jérsei [tecido]; jogos americanos [exceto de papel];
jogos americanos [exceto de papel]; juta (tecidos de
-); lã (tecidos de -); lençóis [têxteis]; lenços de bolso
têxteis; lenços de tecido para remover maquiagem;
lingerie (tecidos para -); linho (tecido adamascado de
-); linho (tecidos de -); lonas [telas] para tapeçaria ou
para bordados; luvas para toalete; mantas de
viagem; maquiagem (lenços para remover -) [tecido];
marabu [tecido]; materiais filtrantes de matérias
têxteis; materiais têxteis; material têxtil; mesa
(caminhos de -); mesa (guardanapos de -) têxteis;
mobiliário (tecidos para -) [estofamento]; molesquim
[tecido]; morim [tecido]; mosquiteiros; mosquiteiros;
móveis (capas para -) de tecido; móveis (capas
soltas para -); murais (tapeçarias -) de matérias
têxteis; oleados [toalhas de mesa]; panos *; panos
gomados exceto para papelaria; panos para bilhar;
panos para queijo; raiom; rami (tecidos de -);
reposteiros [cortinados de porta]; roupa de cama;
roupa de cama, mesa e banho; sacos de dormir;
sapatos (tecido para forrar -); seda [tecidos]; seda ou
lã aveludada (tecido de -); sudário [tecido]; tafetá
[tecidos]; tampo de vaso sanitário (cobertura de
tecido para -); tapeçarias murais de matérias têxteis;
tecido (lenços de -) para remover maquiagem; tecido
adamascado de linho; tecido de lã [estamenha];
tecido de lã frisado; tecido grosseiro; tecido para
calçados; tecido para vidro [toalha]; tecidos *; tecidos
de lã; tecidos desenhados para bordado; tecidos
elásticos; tecidos imitação de peles de animais;
tecidos para uso têxtil; tela de treliça; têxteis
(guardanapos de mesa -); toalete (luvas para -);
toalhas de mesa [exceto de papel]; toalhas de mesa
[exceto de papel]; toalhas de rosto de matérias
têxteis; toalhas têxteis; travesseiros (coberta
ornamental para -); tricôs [tecidos]; tule; veludo;
viagem (mantas de -); vidro (tecidos de fibra de -)
para uso têxtil; zefir [tecido]; acolchoado [roupa de
cama]; acolchoado para móvel; acolchoado usado
como cobertura para cama; acolchoado usado como
protetor para berço; alpaca [tecido]; apara de tecido;
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cambraia [tecido]; casimira [tecido]; cassa [tecido
muito fino, de linho ou de algodão]; centro de mesa;
cetim [tecido]; cobertura de mesa [toalha]; cobertura
para bidê; cochinilha [tecido colorido]; cortinado;
faixas têxteis; flâmula; gabardine [tecido]; gorgorão
[tecido]; lona [tecido]; mosquiteiro; otomana [tecido];
panamá [tecido]; pano de copa; pano de prato;
pelúcia; percal [tecido de algodão]; percalina [tecido
de algodão]; roupas de cama hipoalergênicas;
sanefa para cortina e persiana [têxtil]; sarjel [tecido
grosso de lã]; tecido de fibra sintética; tecido de
gaze; tecido felpudo; tecido para mesa de bilhar;
tecido recamado; tecidos não tecidos; tussor [tecido
fino, de seda natural semelhante ao xantungue];
veneziana [persiana de matéria têxtil]; vidro têxtil
[fibra têxtil]; voile [tecido leve e fino, em geral
transparente];
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.905604814 29/11/2012
003
Tit.APMT SERVIÇOS RETROPORTUARIOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08023230000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASMAR

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Brasília Inox
NCL(10) 35 avaliações de negócios;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905604857 29/11/2012
003
Tit.CONSULTANTS GROUP BY TEGON (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06174717000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Consultants Group by Tegon

CFE(4) 26.13.25
NCL(10) 35 gestão de pessoal (consultoria em -) [consultoria em]; recrutamento de pessoal;
assessoria, consultoria e informação empresarial [consultoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905604865 29/11/2012
003
Tit.ROBERTA DA COSTA PEREIRA DIAS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17224782000145
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: FESTA X

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 aluguel de armazéns; aluguel de
contêineres de armazenagem; armazenagem;
armazenagem (aluguel de contêineres de -);
armazenagem de mercadorias; armazéns (aluguel
de
-);
depósito;
estivagem;
mercadorias
(armazenagem de -); arrendamento de contêiner;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
armazenagem; estivagem [conjunto de operações
destinadas à movimentação de mercadorias de terra
para bordo, ou de uma embarcação para outra, ou
de bordo para terra]; frigorífico [armazenagem de
produto alimentício]; intermediação de carga;
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.905604822 29/11/2012
003
Tit.JOÃO HUDSON RODRIGUES BEZERRA - EPP
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07333644000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAPATARIA SÃO JOÃO

CFE(4) 27.5.3-4; 29.1.15
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
comércio (através de qualquer meio) de adesivos
para papelaria ou para uso doméstico; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria;
comércio (através de qualquer meio) de decorações
para árvores de natal; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de materiais impressos; comércio
(através de qualquer meio) de papel e papelão;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de papel ou papelão; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de vime; comércio
(através de qualquer meio) de sacos e sacolas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905604873 29/11/2012
003
Tit.COOPADAP - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
DO ALTO PARANAÍBA "ME" (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 86675642000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COOPADAP

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905604849 29/11/2012
Tit.ESTÉFANO PIETRAGALLA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01190102161

003
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para bebês - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para bebês
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para bebês - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para bebês; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905604881 29/11/2012
003
Tit.OXIL COMÉRCIO DE SOBRAS INDUSTRIAIS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506999000133
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço
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shopping center; administração de cartão de
desconto; administração de programa de incentivo;
assessoria, consultoria e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
[gestão comercial]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
marketing; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia; assessoria, consultoria e informação
sobre organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; assessoria, consultoria e informações
sobre franchising [gestão comercial]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados;
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos); comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; distribuição de brindes;
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising;
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne; gestão de franquia; licenciamento, compra e
venda, leasing de marcas e patentes (intermediação
de negócios comerciais); pesquisa de mercado;
promoção de venda para terceiros [publicidade];
promotor de eventos [se comerciais]; publicidade por
qualquer meio; serviços de programas de fidelidade
(clube, cartão, talão);
Procurador: JOÃO BRUNO DACOME BUENO

NCL(10) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; material publicitário (atualização de -);
material publicitário (distribuição de -); propaganda;
publicidade; anúncio; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; publicidade por qualquer meio;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905604920 29/11/2012
003
Tit.MADEIRAS MUNARO LTDA (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33727207000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MADEIRAS MUNARO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de móveis - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de móveis [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de móveis; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madeira - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madeira - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira;
Procurador: FEBRAMPA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905604938 29/11/2012
003
Tit.FUN LANGUAGES DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71736581000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: THE KIDS CLUB FUN LANGUAGES

No.905604903 29/11/2012
003
Tit.MARCUS MAGNO SILVA DE SOUZA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08870687000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRICOLAÇO FUTEBOL CLUBE

CFE(4) 24.15.3; 26.3.1
NCL(10) 36 participação em outras sociedades;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905604890 29/11/2012
003
Tit.MOVIESYSTEM CINEMATOGRÁFICA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04533831000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CINEFLIX CINEMAS

CFE(4) 26.4.18; 26.11.2; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; representação comercial [ompi];
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA
No.905604911 29/11/2012
003
Tit.STUDIO 10 ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO
LTDA - ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03138801000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STUD10

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10)
35
administração
comercial
do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
aluguel de espaço publicitário; aluguel de tempo de
publicidade
em
meios
de
comunicação;
demonstração de produtos; mala direta (publicidade
por -); marketing; marketing (estudos de -);
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; pesquisa de marketing; promoção de
vendas [para terceiros]; propaganda; publicidade;
publicidade de rádio; publicidade de televisão;
publicidade on-line em rede de computadores;
administração comercial; administração comercial de

CFE(4) 27.5.1

CFE(4) 4.5.5; 24.7.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 41 cursos por correspondência [informação em]; cursos por correspondência [consultoria em]; cursos por correspondência [assessoria em]; cursos por correspondência;
educação (serviços de -) - [informação em];
educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); ensino (serviços de -) [informação em]; ensino (serviços de -) - [consultoria
em]; ensino (serviços de -) - [assessoria em]; ensino
(serviços de -); exames pedagógicos [avaliação] [informação em]; exames pedagógicos [avaliação] [consultoria em]; exames pedagógicos [avaliação] [assessoria em]; exames pedagógicos [avaliação];
informações
sobre
educação
[instrução]
[informação em]; informações sobre educação
[instrução] - [consultoria em]; informações sobre
educação [instrução] - [assessoria em]; informações
sobre educação [instrução]; instrução (serviços de -)
- [informação em]; instrução (serviços de -) [consultoria em]; instrução (serviços de -) [assessoria em]; instrução (serviços de -);
organização de competições [educação ou
entretenimento] - [informação em]; organização de
competições [educação ou entretenimento] [consultoria em]; organização de competições
[educação ou entretenimento] - [assessoria em];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos - [informação em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [consultoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [assessoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de seminários - [informação em];
organização e apresentação de seminários -

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 1087

[consultoria em]; organização e apresentação de
seminários - [assessoria em]; organização e
apresentação de seminários; orientação vocacional [informação em]; orientação vocacional - [consultoria
em]; orientação vocacional - [assessoria em];
orientação vocacional; tradução - [informação em];
tradução - [consultoria em]; tradução - [assessoria
em]; tradução; assessoria, consultoria e informação
em atividades desportivas e culturais - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
assessoria, consultoria e informação ensino [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino; curso
de idioma - [informação em]; curso de idioma [consultoria em]; curso de idioma - [assessoria em];
curso de idioma; curso técnico de formação [informação em]; curso técnico de formação [consultoria em]; curso técnico de formação [assessoria em]; curso técnico de formação; cursos
livres [ensino] - [informação em]; cursos livres
[ensino] - [consultoria em]; cursos livres [ensino] [assessoria em]; cursos livres [ensino]; psicotécnicos
(testes, exames, provas) para orientação vocacional
- [informação em]; psicotécnicos (testes, exames,
provas) para orientação vocacional - [consultoria
em]; psicotécnicos (testes, exames, provas) para
orientação
vocacional
[assessoria
em];
psicotécnicos (testes, exames, provas) para
orientação vocacional;
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.905604946 29/11/2012
Tit.CARROCERIAS BAHIA LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09011151000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CARROCERIAS BAHIA

003

Tit.NATURAL PRODUCTS INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04123496000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRUTABENNE
NCL(10) 32 frutas (sucos de -);
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
No.905605004 29/11/2012
003
Tit.NETCINE ADMINISTRADORA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14859056000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FIDELIFLIX
CFE(4) 24.15.3; 26.3.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
metais comuns e suas ligas; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de metal
comum; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas; comércio
(através de qualquer meio) de vidro bruto ou semiacabado;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905604962 29/11/2012
003
Tit.APMT SERVIÇOS RETROPORTUARIOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08023230000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASMAR SERVIÇOS LOGÍSTICOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer
meio)
de
construções
metálicas
transportáveis; comércio (através de qualquer meio)
de ferramentas manuais; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas; comércio
(através de qualquer meio) de motores (exceto os
motores para veículos terrestres); comércio (através
de qualquer meio) de partes e componentes de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água;
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.905604970 29/11/2012
003
Tit.NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE
HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12329958000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NEOCLEAN

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 caminhões; carrocerias; carrocerias
basculantes [caçambas basculantes]; engates para
veículos terrestres; painel elevador de carroceria
[partes de veículos terrestres]; caçamba para
veículo; carreta;
Procurador: PROMARK MARCAS & PATENTES
LTDA ME
No.905604954 29/11/2012
003
Tit.OXIL COMÉRCIO DE SOBRAS INDUSTRIAIS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506999000133
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1,4
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905604989 29/11/2012

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
35
administração
comercial
do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
aluguel de espaço publicitário; aluguel de tempo de
publicidade
em
meios
de
comunicação;
demonstração de produtos; mala direta (publicidade
por -); marketing; marketing (estudos de -);
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; pesquisa de marketing; promoção de
vendas [para terceiros]; propaganda; publicidade;
publicidade de rádio; publicidade de televisão;
publicidade on-line em rede de computadores;
administração comercial; administração comercial de
shopping center; administração de cartão de
desconto; administração de programa de incentivo;
assessoria, consultoria e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
[gestão comercial]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
marketing; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia; assessoria, consultoria e informação
sobre organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; assessoria, consultoria e informações
sobre franchising [gestão comercial]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados;
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos); comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; distribuição de brindes;
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising;
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne; gestão de franquia; licenciamento, compra e
venda, leasing de marcas e patentes (intermediação
de negócios comerciais); pesquisa de mercado;
promoção de venda para terceiros [publicidade];
promotor de eventos [se comerciais]; publicidade por
qualquer meio; serviços de programas de fidelidade
(clube, cartão, talão);
Procurador: JOÃO BRUNO DACOME BUENO
No.905605012 29/11/2012
Tit.NATURAL PRODUCTS INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04123496000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRUTOBENNE

003
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NCL(10) 32 frutas (sucos de -);
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
No.905605020 29/11/2012
Tit.SARAH DE SA FERNANDES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15190089000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Bebês e Mimos

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 construção e reparos de armazém;
instalação e reparo de equipamentos de
refrigeração; instalação, manutenção e reparo de
máquinas; lavagem; limpeza de veículo; manutenção
de veículos; conservação e manutenção de
container;
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
CFE(4) 9.3.1; 9.3.14,9.3.25-26; 9.9.13
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905605047 29/11/2012
Tit.GS MALHAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09476129000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GS MALHAS

No.905605071 29/11/2012
003
Tit.S.J.S PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14344615000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Clube Quatro Academia

003

CFE(4) 27.1.1; 27.1.4; 27.5.1-2; 27.5.8
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde] - [consultoria em];
academia de ginástica (serviços de-) [treinamento
físico e para a saúde] - [assessoria em]; academia
de ginástica (serviços de-) [treinamento físico e para
a saúde];
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; vestuário *;
Procurador: WELINTON JARBAS DE SOUZA
No.905605055 29/11/2012
003
Tit.OXIL COMÉRCIO DE SOBRAS INDUSTRIAIS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506999000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OXIL MANUFATURA REVERSA
NCL(10) 40 destruição de lixo e resíduos; lixo
(tratamento de -) [transformação]; lixo e resíduos
(destruição de -); lixo e resíduos (incineração de -);
reciclagem de resíduos e lixo; triagem de lixo e de
material reciclável [transformação]; assessoria,
consultoria e informação em tratamento de materiais;
ferramentaria
[transformação,
tratamento
ou
beneficiamento]; separação de resíduo urbano para
reciclagem; usinagem [operação mecânica pela qual
se dá forma à matéria-prima], transformação,
beneficiamento e tratamento;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905605063 29/11/2012
003
Tit.APMT SERVIÇOS RETROPORTUARIOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08023230000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASMAR SERVIÇOS LOGÍSTICOS

No.905605080 29/11/2012
003
Tit.OXIL COMÉRCIO DE SOBRAS INDUSTRIAIS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506999000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OXIL MANUFATURA REVERSA
NCL(10) 36 participação em outras sociedades;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905605098 29/11/2012
003
Tit.CAFUNÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E
EDITORIAIS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07017438000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BLACK SERVICE
NCL(10) 41 espetáculos (serviços de -); espetáculos
ao vivo (apresentação de -); organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [informação em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [consultoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [assessoria em]; produção de filmes,
exceto para fins de publicidade; produção de shows;
produção de vídeos; produção musical; teatrais
(produções
-);
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905605101 29/11/2012
003
Tit.NETCINE ADMINISTRADORA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14859056000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: I LOVE MOVIES

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(10)
35
administração
comercial
do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
aluguel de espaço publicitário; aluguel de tempo de
publicidade
em
meios
de
comunicação;
demonstração de produtos; mala direta (publicidade
por -); marketing; marketing (estudos de -);
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; pesquisa de marketing; promoção de
vendas [para terceiros]; propaganda; publicidade;
publicidade de rádio; publicidade de televisão;
publicidade on-line em rede de computadores;
administração comercial; administração comercial de
shopping center; administração de cartão de
desconto; administração de programa de incentivo;
assessoria, consultoria e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
[gestão comercial]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
marketing; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia; assessoria, consultoria e informação
sobre organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; assessoria, consultoria e informações
sobre franchising [gestão comercial]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados;
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos); comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; distribuição de brindes;
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising;
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne; gestão de franquia; licenciamento, compra e
venda, leasing de marcas e patentes (intermediação
de negócios comerciais); pesquisa de mercado;
promoção de venda para terceiros [publicidade];
promotor de eventos [se comerciais]; publicidade por
qualquer meio; serviços de programas de fidelidade
(clube, cartão, talão);
Procurador: JOÃO BRUNO DACOME BUENO
No.905605110 29/11/2012
003
Tit.MUNDIAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08374495000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VOGUE AUTOMOTIVE
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CFE(4) 26.4.5; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
comercial ou industrial (assessoria em gestão -);
importação-exportação
(agências
de
-);
administração comercial; administração de empresa;
agenciamento
de
mão-de-obra;
assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios
para companhias industriais ou comerciais;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
representação
comercial
[ompi];
representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico;
Procurador: AMILTON MANFREDI
No.905605128 29/11/2012
003
Tit.APMT SERVIÇOS RETROPORTUARIOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08023230000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASMAR SERVIÇOS LOGÍSTICOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 aluguel de armazéns; aluguel de
contêineres
de
armazenagem;
aluguel
de
refrigeradores;
armazenagem;
armazenagem
(aluguel de contêineres de -); armazenagem de
mercadorias; armazéns (aluguel de -); depósito;
estivagem; informações (armazenamento de -);
mercadorias (armazenagem de -); arrendamento de
contêiner; assessoria, consultoria e informação em
armazenagem; estivagem [conjunto de operações
destinadas à movimentação de mercadorias de terra
para bordo, ou de uma embarcação para outra, ou
de bordo para terra]; frigorífico [armazenagem de
produto alimentício]; intermediação de carga;
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.905605136 29/11/2012
Tit.EDIÇÕES SM LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05699378000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RODOPIO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 editoração eletrônica; publicação de
textos [exceto para publicidade]; publicação on-line
de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable];
Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905605152 29/11/2012
003
Tit.ZUNNER CALÇADOS ESPORTIVOS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00904109000153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: YASMIN
NCL(10) 25 alpercatas; botas *; calçados *; calçados
em geral *; chinelos [pantufas]; palmilhas; saltos de
sapatos; sandálias; solas para calçados; calçado
esportivo; chinelo [vestuário comum];
Procurador: EDUARDO LÍVIO DAIMOND
No.905605217 29/11/2012
Tit.FGL IND. E COM. DE ARTEFATOS DE
MADEIRAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11810576000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FGL

003

003
CFE(4) 26.2.7; 27.5.1
NCL(10) 21 espátulas [utensílios de cozinha];
espátulas para tortas; palitos de dentes; pauzinhos
para comida oriental; pauzinhos para mexer
coquetéis; pregadores para roupa; utensílios para
cozinha; utensílios para mesa;
Procurador: EDUARDO LÍVIO DAIMOND
No.905605233 29/11/2012
Tit.GIOVANNI CUNHA SA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11756189000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RECOLLETA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 livros; periódicos; publicações
impressas; revistas [periódicos]; livro didático;
publicações em fascículos impressos;
Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905605144 29/11/2012
Tit.EDIÇÕES SM LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05699378000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RODOPIO

003
CFE(4) 5.5.1; 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; anáguas;
artigos de malha [vestuário]; bandanas; banho
(calções de -); banho (chinelos de -); banho (roupas

de -); banho (roupões de -); banho (sandálias de -);
banho (toucas de -); bermudas; blazers [vestuário];
bolsos; bolsos para roupas; boné (palas de -);
bonés; cachecóis; calçados *; calçados em geral *;
calças; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisa (punho de -); camisas; camisas
(palas para -); camisas (peitilhos de -); camisetas;
camisetas (peitilhos de -); capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; ceroulas; cintas [roupa íntima];
cintos [vestuário]; coletes; coletes [roupa íntima];
combinação [roupa íntima]; combinações [vestuário];
confeccionado (vestuário -); confeccionados (forros ) [parte de vestuário]; corpete; couro (roupas de -);
couro (roupas de imitação de -); cuecas; espartilhos;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); forros confeccionados [parte
de vestuário]; ginástica (roupa para -) [colante];
gorros; gravatas; íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; ligas; ligas de meias;
lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas sem dedos;
macacões; malhas [vestuário]; meias; meias-calças;
palas para camisas; paletós; peles [vestuário];
pijamas; praia (roupas de -); punhos de camisa;
robe; roupa de baixo; roupa íntima; roupa para
ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas de
banho; roupas de couro; roupas de fantasia; roupas
de imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupões de banho; saias; saias-calças; sandálias;
sáris; sobretudos [vestuário]; suéteres; sungas;
suspensórios; sutiãs; ternos; toucas de banho;
toucas de natação; trajes; trajes de banho; túnicas;
turbantes; uniformes; vestuário *; vestuário de papel;
véus [vestuário]; xales; baby-doll; bandagem elástica
[vestuário]; bermuda para prática de esporte; biquíni;
boné; calção para banho; camisola; canga; cinta
[vestuário comum]; echarpe; farda; fardão; jaleco;
maiô; roupa íntima descartável; tira (faixa) para a
cabeça;
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO
No.905605241 29/11/2012
003
Tit.HENRIQUE JOSÉ DOS SANTOS (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17157360000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Madrecitas
NCL(10) 24 adesivos (tecidos -) para aplicação a
quente; americanos (jogos -) [exceto de papel];
bandeiras; bordado (tecidos desenhados para -);
braçadeiras de matérias têxteis [presilha]; cama
(colchas de -); cama (mantas de -); cama (roupa de ); cama (roupas de -); cama, mesa e banho (roupa
de -); caminhos de mesa; capas [soltas] para
móveis; capas para almofadas; capas para móveis,
de tecido; chita [tecido]; coberta ornamental para
travesseiros; cobertas de cama; cobertas de cama
de papel; cobertores de cama; cobertura de tecido
para tampo de vaso sanitário; colchas; colchões
(capas para -); colchões (protetores de -); cortinas de
chuveiro de tecido ou plástico; cortinas de matérias
têxteis ou plásticas; edredons; entretelas; etiquetas
[tecido]; feltro *; flanela [tecido]; flanela higiênica;
fronhas de travesseiros; guardanapos de mesa
têxteis; jogos americanos [exceto de papel]; jogos
americanos [exceto de papel]; juta (tecidos de -);
lençóis [têxteis]; lenços de bolso têxteis; mantas de
viagem; materiais têxteis; mosquiteiros; panos *;
roupa de cama; roupa de cama, mesa e banho;
sacos de dormir; tecido grosseiro; tecidos *; tecidos
para uso têxtil; toalhas de mesa [exceto de papel];
toalhas de mesa [exceto de papel]; toalhas de rosto
de matérias têxteis; toalhas têxteis; tricôs [tecidos];
tule; acolchoado [roupa de cama]; acolchoado para
móvel; acolchoado usado como cobertura para
cama; acolchoado usado como protetor para berço;
apara de tecido; cambraia [tecido]; cobertura de
mesa [toalha]; cobertura para bidê; cortinado; faixas
têxteis; flâmula; pano de copa; pano de prato;
pelúcia; roupas de cama hipoalergênicas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905605268 29/11/2012
003
Tit.OXIL COMÉRCIO DE SOBRAS INDUSTRIAIS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506999000133
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OXIL MANUFATURA REVERSA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
metais comuns e suas ligas; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de metal
comum; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas; comércio
(através de qualquer meio) de vidro bruto ou semiacabado;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905605292 29/11/2012
Tit.VERSAL EDITORES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00129472000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: coruja books
NCL(10) 16 livros;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905605322 29/11/2012
003
Tit.ALINE SILVA DE OLIVEIRA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16943058000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Constantini
NCL(10) 25 anáguas; banho (roupas de -);
bermudas; blazers [vestuário]; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; casacos [vestuário];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); couro (roupas de -); jaquetas; jardineiras
[vestuário]; macacões; saias; saias-calças; túnicas;
vestuário *; biquíni;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905605330 29/11/2012
003
Tit.CAMILA DE SOUZA PIRES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09065742778
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Gestão Consciente
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-) - [informação em];
aconselhamento a consumidores (informação
comercial e-) - [consultoria em]; aconselhamento a
consumidores
(informação
comercial
e-)
[assessoria em]; aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-); administração de
negócios na área esportiva - [informação em];
administração de negócios na área esportiva [consultoria em]; administração de negócios na área
esportiva - [assessoria em]; administração de
negócios na área esportiva; assessoria em gestão
comercial ou industrial - [informação em]; assessoria
em gestão comercial ou industrial - [consultoria em];
assessoria em gestão comercial ou industrial [assessoria em]; assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão de negócios [informação em]; assessoria em gestão de negócios
- [consultoria em]; assessoria em gestão de negócios
- [assessoria em]; assessoria em gestão de
negócios; administração de empresa - [informação
em]; administração de empresa - [assessoria em];
administração de empresa; administração de holding
[tipo de empresa] - [informação em]; administração
de holding [tipo de empresa] - [consultoria em];
administração de holding [tipo de empresa] [assessoria em]; administração de holding [tipo de
empresa]; assessoria, consultoria e informação
empresarial - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação empresarial - [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação empresarial;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905605357 29/11/2012
Tit.ALICE GALEFFI BARREIRO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12417411741
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Klak Sound
NCL(10)
41
promotor
de
eventos
artísticos/culturais];
Procurador: O PRÓPRIO.

003

[se

No.905605365 29/11/2012
003
Tit.CLAUDIA PEREIRA WEINGRILL CONFECÇÃO
ME (BR/SP)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045935000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VELÔ
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: LUCIANO APARECIDO CACCIA
No.905605381 29/11/2012
003
Tit.ADRIANO CLEMENTE FACCIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28292437819
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BE GREEN
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
proteína (suplemento alimentar de -); suplementos
alimentares minerais; vitaminas (preparações para ); vitamina e sais minerais;
Procurador: DANIELA MOREIRA FIOROTTO
No.905605411 29/11/2012
003
Tit.JOZIANE SUELI CAMPOS (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04999876671
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Banda Menina Bakana
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905605420 29/11/2012
003
Tit.SANFORD, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8859639
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XTL
NCL(10) 09 cartucho com fita de impressão;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905605470 29/11/2012
003
Tit.JULIA DE MATOS AUMULLER BARROSO
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10377973700
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Tropicana
NCL(10) 25 leggings [calças]; roupa para ginástica
[colante]; roupas de banho; sungas; vestuário *;
biquíni;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905605616 29/11/2012
003
Tit.ADROALDO CAUDURO (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36248517053
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONVERSANDO COM O MAESTRO
NCL(10) 38 transmissão de filmes de televisão via
cabo, satélite, rede de telecomunicação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905605624 29/11/2012
003
Tit.SANFORD, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8859639
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XTL
NCL(10) 16 etiquetas adesivas [papelaria];
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905605691 29/11/2012
003
Tit.OFICINA DO CATATAU REFORMA DE
TANQUES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14038785000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OFICINA DO CATATAU
NCL(10) 37 manutenção e reparo de automóveis [informação em]; manutenção e reparo de
automóveis - [consultoria em]; manutenção e reparo
de automóveis - [assessoria em]; manutenção e
reparo de automóveis; serviços de postos de
gasolina - [informação em]; serviços de postos de
gasolina - [consultoria em]; serviços de postos de
gasolina - [assessoria em]; serviços de postos de
gasolina; assessoria, consultoria e informação em
reparo e manutenção de veículos - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos; borracharia (serviços de - )

- [informação em]; borracharia (serviços de - ) [consultoria em]; borracharia (serviços de - ) [assessoria em]; borracharia (serviços de - ); centro
de diagnóstico de veículo (serviços de -) [serviços de
manutenção/reparo de automóveis] - [informação
em]; centro de diagnóstico de veículo (serviços de -)
[serviços de manutenção/reparo de automóveis] [consultoria em]; centro de diagnóstico de veículo
(serviços de -) [serviços de manutenção/reparo de
automóveis] - [assessoria em]; centro de diagnóstico
de veículo (serviços de -) [serviços de
manutenção/reparo de automóveis];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905605713 29/11/2012
003
Tit.FILIPINAS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12779566000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FILIPINAS
NCL(10) 37 construção civil (supervisão de trabalhos
de -);
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905605756 29/11/2012
003
Tit.PÁDUA & MEIRA IND. E COM. DE BEBIDAS
LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09293948000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAMUTE
NCL(10) 32 água de seltz; água de soda; água
gasosa (produtos para fabricar -); água mineral
(produtos para fabricar -); águas minerais
engarrafadas; aperitivos não-alcoólicos; bebidas
(preparações para fabricar -); bebidas não alcoólicas
à base de fruta; bebidas não-alcoólicas; coquetéis
não-alcoólicos; essências para fabricar bebidas; fruta
(bebidas não alcoólicas à base de -); fruta (extratos
de -), não alcoólicos; fruta (néctares de -) [não
alcoólicos]; frutas (sucos de -); frutas, verduras e
legumes (sucos de -) [bebidas]; licores (produtos
para fabricar -); litinada (água -); minerais (águas -)
engarrafadas; não-alcoólicas (bebidas -); néctares
de fruta [não alcoólicos]; seltz (água de -); sidra [não
alcoólica]; xaropes para bebidas; água-de-coco;
bebida em xarope; bebida energética não alcoólica;
cidra bebida não alcoólica [cf. sidra.]; essência não
alcoólica para fabricar bebidas; guaraná [bebida não
alcoólica]; polpa de fruta e de legume para bebida;
refrigerante [bebida]; substância para fazer bebida
não alcoólica; xarope de fruta; xarope para bebida
não alcoólica;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905605764 29/11/2012
003
Tit.JOANNA ABREU VALENTE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01853410713
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Manufacto
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
decorações para árvores de natal; comércio (através
de qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos;
comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
rendas e bordados;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905605799 29/11/2012
003
Tit.FILIPINAS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12779566000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FILIPINAS
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial; avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis]; avaliação imobiliária; consultoria fiscal
[valoração]; incorporação de imóvel;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905605802 29/11/2012

003
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Tit.CLAUDIA PEREIRA WEINGRILL CONFECÇÃO
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045935000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VELÔ
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
calças; camisas; camisetas; ciclistas (vestuário para
-); cintos [vestuário]; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; cuecas; ginástica (roupa
para -) [colante]; íntima (roupa -); leggings [calças];
malhas [vestuário]; meias; meias-calças; roupa
íntima; roupa para ginástica; saias; vestuário *;
bermuda para prática de esporte; biquíni;
Procurador: LUCIANO APARECIDO CACCIA
No.905605845 29/11/2012
003
Tit.ALISSON CRISTIANO AUGUSTIN ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13616633000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OFICINA DAS DIVISÓRIAS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
construções transportáveis não metálicas; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos;
Procurador: BRENDA TAIS PEREIRA
No.905605853 29/11/2012
003
Tit.JOHANN E MARX LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13576454000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IDEZ
NCL(10) 42 aluguel de software de computador [informação em]; aluguel de software de computador
- [consultoria em]; aluguel de software de
computador - [assessoria em]; aluguel de software
de computador; software de computador (aluguel de
-) - [informação em]; software de computador
(aluguel de -) - [consultoria em]; software de
computador (aluguel de -) - [assessoria em];
software de computador (aluguel de -); software de
computador (atualização de -) - [informação em];
software de computador (atualização de -) [consultoria
em];
software
de
computador
(atualização de -) - [assessoria em]; software de
computador (atualização de -); software de
computador (elaboração [concepção] de-) [informação
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [consultoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [assessoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador (instalação de -) - [informação em];
software de computador (instalação de -) [consultoria em]; software de computador (instalação
de -) - [assessoria em]; software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -) - [informação em]; software de
computador (manutenção de -) - [consultoria em];
software de computador (manutenção de -) [assessoria
em];
software
de
computador
(manutenção de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905606159 29/11/2012
003
Tit.ANGELINA RUSSO DE MELO ZAPPONI
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29151850850
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AZNUTRI
NCL(10) 44 alimentação natural, macrobiótica
[serviços médicos de nutrição]; análise e prognóstico
nutricional - [assessoria em]; análise e prognóstico
nutricional; assessoria, consultoria e informação em
nutrição; assessoria, consultoria e informação sobre
suplementos dietéticos e nutrição; nutricionista
[serviço de -];
Procurador: MARTHOM ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.905606272 29/11/2012
003
Tit.WI-FI ALLIANCE (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8599610
Apres.: Nominativa ; Nat.: Certific.
Marca: MIRACAST
NCL(10) 42 equipamentos de computação e
periféricos, a saber: produtos para conexão em
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áreas de conexão sem fio; telefones móveis;
câmeras; computadores portáteis; computadores
tabletes;
reprodutores
de
discos
óticos;
equipamentos de áudio e vídeo para ''home
theaters''; dispositivos de projeção de vídeo;
gravadores digitais de vídeo; televisores; consoles
de vídeo game; e dispositivos portáteis de jogos.
Prior.:85/638,837
30/05/2012 US
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905606302 29/11/2012
003
Tit.ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE
BIOCHIMICHE (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8860475
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KORFF
NCL(10) 03 bálsamo, exceto para uso medicinal;
barbear (produtos para -); bronzear (preparações
para-)
[cosméticos];
cosméticos;
dentifrícios;
desodorantes [perfumaria]; géis de massagem,
exceto para uso medicinal; loções capilares;
maquiagem (produtos para -); óleos essenciais; pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); preparações de banho
para higiene íntima ou para uso desodorante
[produtos de higiene pessoal]; sabões; sabonete
desodorante; sais de banho, exceto para uso
medicinal;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905606400 29/11/2012
003
Tit.GIOVANNA VIEIRA DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45754945850
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GIOVANNA VAMPESI
NCL(10) 41 espetáculos ao vivo (apresentação de -);
produção de shows; produção musical; grupo
musical;
Procurador: ANA MARIA PALADINO DE
CARVALHO
No.905606418 29/11/2012
003
Tit.ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE
BIOCHIMICHE (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8860475
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RILASTIL
NCL(10) 03 bálsamo, exceto para uso medicinal;
barbear (produtos para -); bronzear (preparações
para-)
[cosméticos];
cosméticos;
dentifrícios;
desodorantes [perfumaria]; géis de massagem,
exceto para uso medicinal; loções capilares;
maquiagem (produtos para -); óleos essenciais; pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); preparações de banho
para higiene íntima ou para uso desodorante
[produtos de higiene pessoal]; sabões; sabonete
desodorante; sais de banho, exceto para uso
medicinal;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905606485 29/11/2012
003
Tit.TRÓPICO SISTEMAS E TELECOMUNICAÇÕES
S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03072108000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: R42
NCL(10) 42 elaboração [concepção] de software de
computador; assessoria, consultoria e informação
em software; assessoria, consultoria e informação no
campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905606507 29/11/2012
003
Tit.ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE
BIOCHIMICHE (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8860475
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOCLIN
NCL(10) 03 bálsamo, exceto para uso medicinal;
barbear (produtos para -); bronzear (preparações
para-)
[cosméticos];
cosméticos;
dentifrícios;
desodorantes [perfumaria]; géis de massagem,
exceto para uso medicinal; loções capilares;

maquiagem (produtos para -); óleos essenciais; pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); preparações de banho
para higiene íntima ou para uso desodorante
[produtos de higiene pessoal]; sabões; sabonete
desodorante; sais de banho, exceto para uso
medicinal;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905606582 29/11/2012
003
Tit.TMS MICROSISTEMAS COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52733847000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HIDROVITALIS
NCL(10) 37 computadores (instalação, manutenção
e reparo de -) - [informação em]; computadores
(instalação, manutenção e reparo de -) - [consultoria
em]; computadores (instalação, manutenção e
reparo de -) - [assessoria em]; computadores
(instalação, manutenção e reparo de -); informação
sobre reparos - [consultoria em]; informação sobre
reparos - [assessoria em]; informação sobre reparos;
instalação, manutenção e reparo de máquinas [informação em]; instalação, manutenção e reparo
de máquinas - [consultoria em]; instalação,
manutenção e reparo de máquinas - [assessoria
em]; instalação, manutenção e reparo de máquinas;
manutenção de aparelhos fotográficos - [informação
em]; manutenção de aparelhos fotográficos [consultoria em]; manutenção de aparelhos
fotográficos - [assessoria em]; manutenção de
aparelhos fotográficos; assistência técnica e
manutenção de computador [hardware] - [informação
em]; assistência técnica e manutenção de
computador
[hardware]
[consultoria
em];
assistência técnica e manutenção de computador
[hardware] - [assessoria em]; assistência técnica e
manutenção de computador [hardware]; automação
industrial [instalação e manutenção de máquinas] [informação em]; automação industrial [instalação e
manutenção de máquinas] - [consultoria em];
automação industrial [instalação e manutenção de
máquinas] - [assessoria em]; automação industrial
[instalação e manutenção de máquinas]; conserto e
manutenção de aparelho auditivo - [consultoria em];
conserto e manutenção de aparelho auditivo [assessoria em]; conserto e manutenção de aparelho
auditivo; instalação, manutenção e conserto de
computador
[hardware]
[informação
em];
instalação, manutenção e conserto de computador
[hardware]
[consultoria
em];
instalação,
manutenção e conserto de computador [hardware] [assessoria em]; instalação, manutenção e conserto
de computador [hardware]; manutenção de
equipamentos
elétricos
[informação
em];
manutenção de equipamentos elétricos - [consultoria
em]; manutenção de equipamentos elétricos [assessoria em]; manutenção de equipamentos
elétricos;
Procurador: ANTONIO BELMIRO DE SOUZA
SANTOS
No.905606639 29/11/2012
003
Tit.VICAIMA - INDÚSTRIA DE MADEIRAS E
DERIVADOS, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7540078
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DEKORDOR
NCL(10) 19 esquadrias para portas, não metálicas;
materiais de construção, não metálicos; molduras
para portas, não metálicas; painéis não metálicos
para construção; portas (painéis não metálicos para ); portas não metálicas *; quadro de janela e porta;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905606647 29/11/2012
003
Tit.E. A. TONELLO & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06242512000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLANTOR
NCL(10) 07 agrícolas (instrumentos -), exceto os
operados manualmente; agrícolas (máquinas -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905606671 29/11/2012

003
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Tit.GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4920546
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHICLUB
NCL(10) 30 açúcar *; adoçantes naturais; doces*;
farinhas*; fermento; massas alimentares; pó para
fabricação de doce;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905606698 29/11/2012
003
Tit.DANILO GOMES MONTEIRO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05849035000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOCOLA
NCL(10) 19 argamassa; argamassa para construção;
construção (revestimentos não metálicos para -);
materiais de construção refratários, não metálicos;
revestimentos [materiais de construção];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905606736 29/11/2012
003
Tit.GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4920546
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PULLMAN BISNAGUITO
NCL(10) 30 pãezinhos; pão;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905606744 29/11/2012
003
Tit.LUHAN HOFF ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15449310000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WALKER IMPORTS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905606795 29/11/2012
003
Tit.GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4920546
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLUS VITA BISNAGUITO
NCL(10) 30 pãezinhos; pão;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905606841 29/11/2012
003
Tit.NEO-NUTRI SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02403427000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIPODRENE
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; caseína (suplemento alimentar de -);
enzimas (suplemento alimentar de -); fibras
alimentares; fibras alimentares; geléia real
(suplemento alimentar de -); germe de trigo
(suplemento alimentar de -); glicose (suplemento
alimentar de-); lactose; lecitina (suplemento
alimentar de-); linhaça (suplemento alimentar de -);
nutricionais (complementos -); nutritivas (substâncias
-) para microorganismos; óleo de linhaça
(suplemento alimentar de -); pólen (suplemento
alimentar de -); própolis (suplemento alimentar de -);
proteína (suplemento alimentar de -); suplementos
alimentares minerais; vitaminas (preparações para ); barra dietética para suplementação nutricional,
para fins medicinais; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em barra para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905606906 29/11/2012
003
Tit.KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6925910
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRIDENT SENSATIONS
NCL(10) 30 gomas de mascar;
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Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905606949 29/11/2012
003
Tit.GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4920546
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PULLMAN MANTECADAS
NCL(10) 30 açafrão [temperos]; açafrão-da-terra,
para uso alimentar; açúcar *; aditivos de glúten para
uso culinário; adoçantes naturais; água do mar [para
cozinha]; aipo (sal de -); alcaçuz [confeito]; alcaçuz
[confeito]; alcaparras; aletrias [massas]; algas
[condimentos]; alimentares (massas -); alimentos
(essências para -) [exceto essências etéreas e óleos
essenciais];
alimentos
farináceos;
amêndoas
(bolinhos ou biscoitos de -); amêndoas (confeitos de
-); amêndoas (pasta de -); amêndoas torradas;
amendoins (confeitos de -); amido para uso
alimentar; anis [grãos]; anis estrelado; aromáticas
(preparações -) para uso alimentar; arroz; arroz
(lanches à base de -); arroz (tortas de -); árvores de
natal (confeitos para decoração de -); aveia
(alimentos à base de -); aveia (farinha de -); aveia
(flocos de -); aveia descascada; aveia moída; barras
de cereais hiperprotéicas; batata (farinha de -) para
uso alimentar; baunilha [flavorizante]; bebidas
(flavorizantes para -), exceto óleos essenciais;
bebidas à base de cacau; bebidas à base de café;
bebidas à base de chá; bebidas à base de
chocolate; bicarbonato de sódio para fins culinários;
biscoitos;
biscoitos;
biscoitos
amanteigados;
biscoitos de água e sal; bolachas; bolo (massa para ); bolo (pó para -); bolos; bolos (flavorizantes para -),
exceto óleos essenciais; bombons; brioches; cacau;
cacau (bebidas à base de -); cacau (bebidas de -)
com leite; cacau (produtos de -); café; café (bebidas
à base de -); café (bebidas de -) com leite; café
(preparações vegetais para uso como substitutos de); café (sucedâneos de -); café não torrado; canela
[especiaria]; canjica; caramelos [doces]; caril [curry
(ingl.)] [especiaria]; carne (produtos para amaciar -)
para uso doméstico; carne (sucos de -); carne (tortas
de -); cereais (lanches à base de -); cereais
(preparações feitas com -); cereais secos (flocos de ); cerveja (vinagre de -); cevada (farinha de -);
cevada descascada; cevada moída; chá (bebidas à
base de -); chá gelado; chá*; cheeseburgers
[sanduíches]; chicória [sucedâneo de café];
chocolate; chocolate (bebidas à base de -);
chocolate (bebidas de -) com leite; chutney
[condimento]; cobertura de bolo [glacê]; comestíveis
(gelados -); condimentos; confeitos; confeitos *;
confeitos para decoração de árvores de natal;
congelado (iogurte -); conservar alimentos (sal para ); coulis de frutas [molhos]; cozinha (sal de -);
cravos-da-índia [especiaria]; creme [culinária]; creme
batido (preparações para engrossar -); creme de
tártaro para cozinhar; creme de tártaro para uso
culinário; cremes gelados (agentes para engrossar ); culinários (bicarbonato de sódio para fins -);
cuscuz [sêmola]; descascada (aveia -); descascada
(cevada -); doces [confeitos]; doces com hortelãpimenta; doces*; empadas [tortas]; engrossar
alimentos (agentes para -) em cozimento; engrossar
creme batido (preparações para -); engrossar
sorvetes [cremes gelados] (agentes para -); ervas de
horta em conserva; espaguete; especiarias;
essências para alimentos [exceto essências etéreas
e óleos essenciais]; extrato de malte para uso
alimentar; farináceos (alimentos -); farinha de rosca;
farinha de canjica; farinha de milho; farinha de milho;
farinha moída (produtos de -); farinhas*; farinhas*;
feijão (farinha de -); fermento; fermento; fermento
(pão sem -); fermentos para massas; flavorizantes
para bebidas, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para bebidas, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para bolos, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para bolos, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para café; flavorizantes, exceto óleos essenciais;
flavorizantes, exceto óleos essenciais; flocos de
aveia; flocos de milho; flocos de milho; fondants
[confeitos]; frutas (geléias de -) [confeitos]; gelado
(chá -); gelado (iogurte -); gelados comestíveis;
gelados comestíveis (pós para preparar -); geléia
real; geléias de frutas [confeitos]; gelo para bebidas;

gelo, natural ou artificial; gengibre (bolo ou pão de -);
gengibre [especiaria]; germen de trigo para
alimentação humana; glicose para fins culinários;
glúten preparado para fins alimentares; gomas de
mascar; grãos de canjica; halva; hortelã-pimenta
(doces com -); infusões não medicinais; iogurte
congelado; iogurte gelado; ketchup [molho]; lanches
à base de arroz; lanches à base de cereais; levedura
*; maçapão; macarrão; maionese; malte (biscoitos de
-); malte para consumo humano; maltose; mar (água
do -) [para cozinha]; marinados; mascar (gomas de ); massa para bolo; massa para bolo; massas
[alimentares]; massas alimentares; massas com
ovos [talharim]; mel; melaço (xarope de -); melaço
para uso alimentar; menta para confeitos; milho
(farinha de -); milho (farinha de -); milho (flocos de -);
milho (flocos de -); milho moído; milho para pipoca;
milho torrado; moído (milho -); molho de tomate;
molho para salada; molhos [condimentos]; mostarda;
mostarda (farinha de -); mousses de chocolate;
muesli; noz-moscada; pãezinhos; pãezinhos;
panquecas; pão; pão de gengibre; papas de farinha
alimentares à base de leite [mingau]; pasta de
amêndoas; pasta de soja [condimento]; pastéis
[pastelaria]; pastéis [pastelaria]; pastelaria; pastilhas
[confeitos]; pastilhas [confeitos]; pesto [molho]; petits
fours (fr.) [pastelaria]; picles mistos [condimento];
pimenta; pimenta-da-jamaica [tempero]; pimentão
[temperos]; pipoca (milho para -); pizzas; pó para
bolo; preparações vegetais para uso como
substitutos de café; produtos para dourar carnes
[ham glaze]; própole*; própolis*; pudins; quiches;
ravióli; real (geléia -); refeições à base de noodles;
rolinhos primavera; sagu; sal de cozinha; sal para
conservar alimentos; salada (molho para -);
salsichas (materiais para engrossar -); sanduíches;
sementes de linhaça para alimentação humana;
sêmola para alimentação humana; semolina;
sobremesas sob a forma de mousse de chocolate;
soja (farinha de -); soja (molho de -); soja (pasta de ) [condimento]; sorvete; sorvete; sorvetes; sorvetes;
sorvetes (agentes para engrossar -); sorvetes (pós
para preparar -); sucedâneos de café; sucos de
carne; sushi; tabule; tacos; talharim; talharim;
tapioca; tapioca (farinha de -) para uso alimentar;
tempero [condimento]; temperos; tomate (molho de ); torrado (milho -); tortas; tortas de arroz; tortas de
carne; tortillas; trigo (farinha de -); vanilina
[sucedâneos de baunilha]; vinagre; waffles; acarajé;
açúcar de fécula; açúcar de fruta; açúcar líquido;
agente para engrossar sorvete; alcaravia (cominhoarmênio); alecrim; alfafa [condimento]; alho
[condimento]; amendoim doce; araruta [fécula de -];
aveia integral em pó; bala comestível; barra dietética
de cereais; bicarbonato de sódio para uso culinário;
bolo, preparado para consumo final, confeitado ou
não; brigadeiro, cajuzinho e quindim; cacau [doce
de-]; cacau em pó; café em grão; café em pó; café
solúvel; cajuzinho, brigadeiro e quindim; canapé;
canelone [massa alimentícia]; canjica (milho para - );
capeletti [massa alimentícia]; casquinha para
sorvete; chá da china; chá de flor; chá de fruta;
chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para
fabricação de bebidas]; churros [doce]; colorau [v.d.
urucum] [condimento]; cominho; complemento/
suplemento alimentar composto por cereais [não
medicinal]; crepe; empada; empadão; erva para
infusão, exceto medicinal; esfiha; extrato de café;
extrato de tomate; farinha com levedura comestível;
farinha de arroz [para uso alimentar]; farinha de
aveia; farinha de batata; farinha de cevada; farinha
de mandioca; farinha de tapioca; farinha de trigo;
farinha integral [uso alimentar]; farinha para sopa;
farofa; fécula de araruta; fécula de arroz; fígado;
flavorizantes para cosméticos (exceto óleos
essenciais); flavorizantes para medicamentos
(exceto óleos essenciais); flavorizantes para tabaco
(exceto óleos essenciais); floco de cereal; frozens
[iogurte congelado]; fubá; goiabada; guaraná [pó
para preparar bebida]; lasanha; leite de soja
[condimento]; louro; marzipã [pasta de amêndoa e
açúcar]; nhoque; orégano; pasta de amendoim;
pastel; pedaços tostados de madeira natural
adicionados ao vinho para melhorar o sabor; pele
frita [produto alimentício feito a partir de farinha
alimentar, imitando pele de porco]; pipoca doce
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[pronta]; pipoca salgada [pronta]; pó para fabricação
de doce; pó para pudim; polvilho; quibe; quindim,
brigadeiro e cajuzinho; rapadura [açúcar mascavo,
em forma de pequeno tijolo]; saladas preparadas
prontas para comer, consistindo principalmente de
macarrão; salgadinho, exceto croquete; suspiro;
tomilho; tortas [doces e salgadas]; urucum para uso
alimentar [condimento]; vinagre de álcool; vinagre de
erva; vinagre de leite; vinagre de vinho;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905606973 29/11/2012
003
Tit.RAFAEL GOLINE RODRIGUES ASSUNÇÃO
GUIZZO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00522026907
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TELEMIX
NCL(10) 38 aluguel de aparelhos de telefones [informação em]; aluguel de aparelhos de telefones [consultoria em]; aluguel de aparelhos de telefones [assessoria em]; aluguel de aparelhos de telefones;
aluguel de equipamentos de telecomunicação [informação em]; aluguel de equipamentos de
telecomunicação - [consultoria em]; aluguel de
equipamentos de telecomunicação - [assessoria em];
aluguel de equipamentos de telecomunicação;
comunicação por redes de fibra óptica - [informação
em]; comunicação por redes de fibra óptica [consultoria em]; comunicação por redes de fibra
óptica - [assessoria em]; comunicação por redes de
fibra óptica; comunicações por telefone - [informação
em]; comunicações por telefone - [consultoria em];
comunicações por telefone - [assessoria em];
comunicações por telefone; informações sobre
telecomunicação - [informação em]; informações
sobre
telecomunicação
[consultoria
em];
informações sobre telecomunicação - [assessoria
em];
informações
sobre
telecomunicação;
telecomunicações
(informações
sobre
-)
[informação em]; telecomunicações (informações
sobre -) - [consultoria em]; telecomunicações
(informações sobre -) - [assessoria em];
telecomunicações (informações sobre -); telefonia
(serviços de -) - [informação em]; telefonia (serviços
de -) - [consultoria em]; telefonia (serviços de -) [assessoria em]; telefonia (serviços de -); assessoria,
consultoria e informação em telecomunicações [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em telecomunicações - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
telecomunicações - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em telecomunicações;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905606990 29/11/2012
003
Tit.RPM SOUTH AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15347519000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLASTOL
NCL(10) 17 borracha (soluções de-); borracha
líquida; borracha sintética; resina acrílica artificial ou
sintética, produto semi-acabado;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905607066 29/11/2012
003
Tit.RPM SOUTH AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15347519000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RPM
NCL(10) 19 argamassa; argamassa para construção;
asfalto; asfalto (pavimentos de -); betuminosos
(produtos -) para construção; construção (materiais
de -), não metálicos; pisos não metálicos; pisos não
metálicos para construção; tubo de plástico pvc
[tubos não metálicos para instalações de água ou
esgoto];
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905607082 29/11/2012
003
Tit.RPCPROMO PROMOÇÕES E EVENTOS S.A.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09366594000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GAZETA DO POVO AO VIVO
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NCL(10)
41
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905607112 29/11/2012
003
Tit.RPM SOUTH AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15347519000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VULKEN
NCL(10) 17 borracha (soluções de-); borracha
líquida; borracha sintética; resina acrílica artificial ou
sintética, produto semi-acabado;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905607139 29/11/2012
003
Tit.MARCUS PAULO SILVA CARNEIRO
03432652739 (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16517603000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRO-RIVER
NCL(10) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas - [consultoria em]; instalação, manutenção
e reparo de máquinas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905607155 29/11/2012
003
Tit.RPM SOUTH AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15347519000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EUCON
NCL(10) 17 borracha (soluções de-); borracha
líquida; borracha sintética; resina acrílica artificial ou
sintética, produto semi-acabado;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905607180 29/11/2012
003
Tit.RPM SOUTH AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15347519000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RPM
NCL(10) 17 borracha (soluções de-); borracha
líquida; borracha sintética; resina acrílica artificial ou
sintética, produto semi-acabado;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905607252 29/11/2012
003
Tit.GLAUBER FABRE CARINHENA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16934519809
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DIAGNÓSTICO GUIADO GLAUBER
CARINHENA
NCL(10) 44 odontologia; assessoria, consultoria e
informação odontológica; assessoria, consultoria e
informações sobre medicina, assistência médica e
odontológica; cirurgias médicas [serviços médicos];
odontologia [cirurgião-dentista];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905607287 29/11/2012
003
Tit.RPCPROMO PROMOÇÕES E EVENTOS S.A.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09366594000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GAZETA AO VIVO
NCL(10)
41
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905607325 29/11/2012
003
Tit.INDÚSTRIA DE FUMOS CAIÇARA LTDA.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08965245000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BÚFALO
NCL(10) 34 bolsas para tabaco [fumo]; cinzeiros;
filtros de cigarro; fósforos; isqueiros para fumantes;
papel de cigarro; piteira de cigarro; piteiras para
cigarro (boquilhas para -); tabaco;
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA

No.905607350 29/11/2012
003
Tit.JULIANA M. MORALES MIURA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10495553000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECU-SIMULADORES
NCL(10) 09 analisador [aparelho]; aparelho ou
instrumento de aferição;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905607376 29/11/2012
003
Tit.ENERBRAX - ACUMULADORES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04406602000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLARIS
NCL(10) 09 baterias elétricas para veículos;
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905607414 29/11/2012
003
Tit.RPM SOUTH AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15347519000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RPM
NCL(10) 02 corantes; resinas (goma de -); resinas
naturais [em bruto]; tintas *; tintas bactericidas;
verniz de asfalto; vernizes *; antiferrugem [graxa e
óleo, preservativos contra a oxidação];
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905607627 29/11/2012
003
Tit.GRUPO RSX COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14534272000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CAFÉ COPA RSX
NCL(10) 30 café; sorvete;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905607660 29/11/2012
003
Tit.RPM SOUTH AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15347519000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VULKEN
NCL(10) 02 corantes; resinas (goma de -); resinas
naturais [em bruto]; tintas *; tintas bactericidas;
verniz de asfalto; vernizes *; antiferrugem [graxa e
óleo, preservativos contra a oxidação];
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905607686 29/11/2012
003
Tit.AMMIS CONFECÇÕES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14408863000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LESAMIS
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; blazers
[vestuário]; capuzes [vestuário]; casacos [vestuário];
cintos
[vestuário];
colarinhos
[vestuário];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
faixas [vestuário]; forros confeccionados [parte de
vestuário];
gabardines
[vestuário];
jardineiras
[vestuário]; jérseis [vestuário]; luvas [vestuário];
malhas [vestuário]; peles [vestuário]; sobretudos
[vestuário]; vestuário *;
Procurador: THIAGO BONACCORSI FERNANDINO
No.905607740 29/11/2012
003
Tit.RPM SOUTH AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15347519000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EUCON
NCL(10) 02 corantes; resinas (goma de -); resinas
naturais [em bruto]; tintas *; tintas bactericidas;
verniz de asfalto; vernizes *; antiferrugem [graxa e
óleo, preservativos contra a oxidação];
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905607759 29/11/2012
003
Tit.NATURAL PRODUCTS & TECHNOLOGIES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04480530000135
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Supril
NCL(10) 05 alimentos dietéticos (preparações para -)
adaptados para uso medicinal; lêvedo para uso
farmacêutico; levedura [complemento alimentar];
medicamentos para uso veterinário; medicinais
(bebidas -); medicinais (ervas -); medicinal (óleos
para uso -); nutricionais (complementos -);
preparações farmacêuticas; suplemento alimentar
para animais; suplementos alimentares minerais;
vitaminas (preparações para -); complemento/
suplemento alimentar para uso medicinal; matéria
prima para a indústria farmacêutica; suplemento
nutricional [vitaminas ou minerais] para uso
medicinal; suplemento nutricional de óleo comestível
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal; vitamina e sais
minerais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905607775 29/11/2012
003
Tit.LUIZ OTÁVIO LIMA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01499484682
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Selar Imóveis
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis - [consultoria em];
administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; aluguel de escritórios
[imóveis] - [informação em]; aluguel de escritórios
[imóveis] - [consultoria em]; aluguel de escritórios
[imóveis] - [assessoria em]; aluguel de escritórios
[imóveis]; arrendamento de imóveis - [consultoria
em]; arrendamento de imóveis - [assessoria em];
arrendamento de imóveis; imóveis (administração de
-) - [informação em]; imóveis (administração de -) [consultoria em]; imóveis (administração de -) [assessoria em]; imóveis (administração de -);
imóveis (arrendamento de -); comércio de imóveis [consultoria em]; comércio de imóveis - [assessoria
em]; comércio de imóveis; imóveis [compra e venda
de -];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905607899 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LISTAR
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905607910 29/11/2012
003
Tit.UNOTEL TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08356224000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UNOTV
NCL(10) 38 aluguel de equipamentos de
telecomunicação; canais de telecomunicação
(provimento de-), para serviços de telecompras;
fornecimento de acesso a banco de dados; notícias
(agências de -); provimento de canais de
telecomunicação para serviços de telecompras;
satélite (transmissão por -); assessoria, consultoria e
informação em telecomunicações; noticiário [serviço
de transmissão de -]; serviços de carregamento,
compartilhamento e postagem de fotos áudio e vídeo
[transmissão]; serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação]; televisionamento; transmissão
[emissão] de sinal de telecomunicação por satélite;
transmissão de filmes de televisão via cabo, satélite,
rede de telecomunicação;
Procurador: ROBERTA DIAS FERNANDES
No.905607937 29/11/2012
003
Tit.NATURAL PRODUCTS & TECHNOLOGIES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04480530000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Extrata
NCL(10) 05 cabelo (preparações medicinais para
crescimento do -); chás medicinais; crescimento do
cabelo
(preparações
medicinais
para
-);
emagrecimento (preparações medicinais para -);
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ervas (chás de -) para uso medicinal; ervas
medicinais; infusões medicinais; medicamentos para
uso humano; medicamentos para uso veterinário;
medicinais (bebidas -); medicinais (ervas -);
medicinais (infusões -); medicinais (raízes -); pele
(preparações farmacêuticas para cuidar da -);
preparações farmacêuticas; proteína (suplemento
alimentar de -); proteína (suplemento de - ) para
animais; químicas (preparações -) para uso
farmacêutico; químicas (preparações -) para uso
medicinal; químicas (preparações -) para uso
veterinário; químico-farmacêuticas (preparações -);
raízes medicinais; suplemento alimentar para
animais;
suplementos
alimentares
minerais;
veterinárias
(preparações
-);
complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento nutricional de óleo
comestível para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em líquido
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905607945 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRYTOR
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905607953 29/11/2012
003
Tit.HACO ETIQUETAS LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82645862000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HACO
NCL(10) 06 etiqueta metálica [v.d. placa de
identificação];
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905607961 29/11/2012
003
Tit.FLAVIO CARNEIRO MONTEIRO DE FREITAS
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 98528289753
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OCEANFRONT IMOVEIS
NCL(10) 36 agências imobiliárias - [consultoria em];
agências imobiliárias;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905607970 29/11/2012
Tit.SFX-LIC OPERATING LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8859787
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIFE IN COLOR
NCL(10) 25 vestuário *;
Prior.:85638822
30/05/2012 US
Procurador: MARIANA ROGERI VICENTINI

003

No.905607996 29/11/2012
003
Tit.HACO ETIQUETAS LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82645862000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HACO
NCL(10) 16 bordados [modelos]; etiquetas adesivas
[papelaria]; etiquetas, exceto de tecido;
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905608003 29/11/2012
Tit.SFX-LIC OPERATING LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8859787
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIFE IN COLOR
NCL(10) 41 entretenimento;
Prior.:85638822
30/05/2012 US
Procurador: MARIANA ROGERI VICENTINI

003

No.905608011 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRANCO

NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905608020 29/11/2012
003
Tit.HACO ETIQUETAS LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82645862000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HACO
NCL(10) 24 etiquetas [tecido]; tecidos *; tecidos para
uso têxtil;
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905608046 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRAMO
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905608070 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MALLE
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905608623 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRENTE
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905608674 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CORTES
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905608720 29/11/2012
003
Tit.FESTIVAL HOLDINGS, L.L.C. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8860947
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BONNAROO
NCL(10) 25 calçados *; chapéus, bonés etc;
vestuário *;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905608755 29/11/2012
Tit.BELTAXI COOPERATIVA DE TAXI E
TRANSPORTE BELFORD ROXO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36525178000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: Coletiva
Marca: BELTAXI
NCL(10) 39 transporte por táxi;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905608780 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MESON
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905608801 29/11/2012
003
Tit.ASSOCIACAO RELIGIOSA EDITORA MUNDO
CRISTAO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60663341000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NOVO TESTAMENTO VIVO
NCL(10) 16 livros; material didático [exceto
aparelhos]; periódicos; publicações impressas;
Procurador: NERY E DIAS TEIXEIRA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
No.905608810 29/11/2012
Tit.LEARNING FACTORY LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05345691000189

003
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CULT TALK
NCL(10) 09 audiovisual (aparelhos para ensino -);
discos compactos [áudio e vídeo]; aparelho ou
instrumento de ensino; cd-rom [disco]; cd-rom [drive];
dvd, disco digital de vídeo;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905608828 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRAVAN
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905608844 29/11/2012
003
Tit.LEARNING FACTORY LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05345691000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CULT TALK
NCL(10) 16 blocos de notas [cadernos]; livros;
material didático [exceto aparelhos]; apostila para fim
educacional; caderneta de nota; caderno de
caligrafia; caderno escolar; caderno para música;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905608895 29/11/2012
003
Tit.LEARNING FACTORY LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05345691000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CULT TALK
NCL(10) 41 curso de idioma;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905608909 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARCAR
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905608933 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DUSTER
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905609026 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PERAK
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905609042 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LAZTRA
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905609220 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TROYCA
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905609247 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TORA
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
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No.905609255 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRAVO
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905609271 29/11/2012
003
Tit.ISSEXY CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17165928000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ISSEXY
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; calças; camisas; camisetas;
confeccionado (vestuário -); jaquetas; jardineiras
[vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings [calças];
malhas [vestuário]; saias; saias-calças; suéteres;
vestuário *; spencer;
Procurador: GISELE DE SOUZA
No.905609280 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LEALTY
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905609301 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOLTTO
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905609310 29/11/2012
003
Tit.ISSEXY CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17165928000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ISSEXY
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário;
Procurador: GISELE DE SOUZA
No.905609336 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VENCI
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905609344 29/11/2012
003
Tit.RICARDO DE ANDRADE HOFER (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22115408802
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INOVARQ
NCL(10) 42 arquitetura - [informação em]; arquitetura
- [consultoria em]; arquitetura - [assessoria em];
arquitetura; consultoria em arquitetura - [informação
em]; consultoria em arquitetura - [consultoria em];
consultoria em arquitetura - [assessoria em];
consultoria em arquitetura; assessoria, consultoria e
informações sobre arquitetura - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
arquitetura - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre arquitetura - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
arquitetura; perícia técnica na área de arquitetura [informação em]; perícia técnica na área de
arquitetura - [consultoria em]; perícia técnica na área
de arquitetura - [assessoria em]; perícia técnica na
área de arquitetura; projeto de arquitetura [informação em]; projeto de arquitetura - [consultoria
em]; projeto de arquitetura - [assessoria em]; projeto
de arquitetura;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905609352 29/11/2012
Tit.GABRIELA SEIJO TOWNSEND (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27233351864
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

003

Marca: Helsar
NCL(10) 25 botas *; botinas; calçados *; calçados
em geral *; sapatos (antiderrapantes para -); sapatos
(ferragens para -); sapatos (gáspeas para -); sapatos
(viras para -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905609360 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CRYLON
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905609387 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MILHA
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905609417 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AVENCA
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905609425 29/11/2012
Tit.JAIRO VIEIRA JUNIOR (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07752575836
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: via eterna
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905609433 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARA
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905609611 29/11/2012
003
Tit.BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07057944000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CONTO
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: LUIZ PORTO VIANNA
No.905609816 29/11/2012
003
Tit.TRANSPORTADORA TRANSFLEX LTDA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01177387000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRANSFLEX
NCL(10) 39 aluguel de armazéns; aluguel de
contêineres de armazenagem; aluguel de garagem;
aluguel de veículos; armazenagem de mercadorias;
carregamento
de
bagagens;
depósito;
descarregamento [carga]; despachantes (serviços de
-) de frete; embalagem de mercadorias; embalagem
de pacotes; entrega de jornais; entrega de
mensagens; entrega de mercadorias; entrega de
mercadorias por catálogo; entrega de pacotes;
excursões (organização de -); expedição de frete;
franqueamento de correspondência; frete (serviços
de despachantes de -); frete [transporte de
mercadorias]; informações sobre transportes;
locação de automóveis; locação de caminhões;
mensageiros (serviços de -) [mensagens ou
mercadorias]; móveis (transporte de -); reboque;
remoção (serviços de -); reservas para transporte;
serviços de chofer; serviços de logística em matéria
de transporte; transporte; transporte (reservas para ); transporte de móveis; transporte de passageiros;
transporte de viajantes; transporte e armazenagem
de detritos; transporte e armazenagem de lixo;
transporte em embarcação para recreio; transporte
por caminhão; transporte por carro; transporte por
ônibus; transporte por táxi; transportes (informações
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sobre -); visitas turísticas; agência de viagem, exceto
reserva de hotel; agenciamento de veículo de carga
e de reboque; agente de viagem; ambulância para
animal [transporte]; arrendamento de contêiner;
assessoria
consultoria
e
informação
em
empreendimento turístico; assessoria, consultoria e
informação em serviços de tráfego; assessoria,
consultoria e informação em armazenagem;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
embalagem; assessoria, consultoria e informação
em serviços de entrega; assessoria, consultoria e
informação em transportes; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo; assessoria,
consultoria e informações sobre transportes; carta
[entrega de -, correio]; correio, entrega de
mensagem; empacotamento de mercadorias para
fins de transporte; entrega de correspondência;
entrega de malote; entrega de refeições (delivery);
frigorífico [armazenagem de produto alimentício];
guarda-móveis [estabelecimento para depósito de
móveis]; guarda-volume [sala ou lugar qualquer
para, com segurança e por determinado tempo, se
depositarem volumes]; intermediação de carga;
logística referente ao transporte de carga; operação
de
aeroportos
[transporte];
operação
de
estacionamento; operação de portos [transporte];
operação de rodovias [transporte]; pesagem de
mercadoria; salvamento em transporte; serviços de
transporte de mercadorias e mudanças terrestres
estaduais e interestaduais;
Procurador: JOAQUIM CALHEIROS DE MORAIS
No.905609824 29/11/2012
003
Tit.ANTONIO CARLOS GUEDES PINTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01114786853
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Pasta Guedes-Pinto
NCL(10) 05 medicamentos para uso odontológico;
cimento para uso odontológico;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905610016 29/11/2012
003
Tit.HOSPITAL VETERINÁRIO DE PETROPOLIS
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30240030000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Hospital Veterinário de Petropolis
NCL(10) 44 animais (toalete de-); animais de
estimação (toalete de -); veterinária (assistência -);
clínica veterinária; estética para animal [toalete
animal]; higiene animal [toalete animal]; psicologia
animal; vacinação de animal a domicílio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905610415 30/11/2012
003
Tit.CARLOS MAURÍCIO GOMES DE SOUZA MOÇO
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81066821704
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAMOVOPS Maurício Moço Voice
Performance Studio
NCL(10) 41 cursos livres [ensino];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905610822 30/11/2012
003
Tit.INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61409355000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EXTRUSOL TAKOS
NCL(10) 02 aglutinantes para tintas; asfalto (verniz
de -); esmaltes para tintas; espessantes para tintas;
fixadores [vernizes]; lacas; mordentes *; pigmentos;
tintas *; vernizes *; agente antiespumante e alisador
(para tintas); conservante para tinta; solventes/
diluentes para matérias tintoriais; substância
antiincrustante para tintas;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905610830 30/11/2012
003
Tit.INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61409355000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EXTRUSOL
NCL(10) 02 aglutinantes para tintas; asfalto (verniz
de -); esmaltes para tintas; espessantes para tintas;
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fixadores [vernizes]; lacas; mordentes *; pigmentos;
tintas *; vernizes *; agente antiespumante e alisador
(para tintas); conservante para tinta; solventes/
diluentes para matérias tintoriais; substância
antiincrustante para tintas;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905610849 30/11/2012
003
Tit.MARIO AUGUSTO SARMENTO DA COSTA
LIMA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36580597534
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NA MEDIDA
NCL(10) 41 gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio);
Procurador: ISAQUE PEREIRA DA SILVA
No.905610920 30/11/2012
003
Tit.SAO BENTO MAGAZINE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51171122000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOMGOSTO
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; alpercatas;
antiderrapantes para botas e sapatos; armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; bandanas;
bermudas; blazers [vestuário]; boné (palas de -);
bonés; borzeguins; botas *; botas de esqui; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados *;
calçados em geral *; calcanheiras para meias;
calças; calções de banho [sungas]; camisas;
camisetas; capotes; capuzes [vestuário]; cartolas;
casacos [vestuário]; ceroulas; chapéus [chapelaria];
chinelos [pantufas]; chuteiras de futebol (travas para
-); ciclistas (vestuário para -); cintos [vestuário];
coletes; corpete; cuecas; enxovais de bebês;
espartilhos; faixas para a cabeça [vestuário];
ferragens de metal para sapatos e botas; forros
confeccionados [parte de vestuário]; gabardines
[vestuário]; galochas; gáspeas para sapatos; gorros;
gravatas; impermeáveis (roupas -); jaquetas; jérseis
[vestuário]; lenços de pescoço; lingerie (fr.); luvas
sem dedos; macacões; mantilhas; meias; meias
absorventes
de
transpiração;
meias-calças;
orelheiras [vestuário]; pelerines; peles [vestuário];
peliças; penhoar; pijamas; polainas; praia (roupas de
-); presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punhos de camisa; roupa íntima; roupa
para ginástica; roupas de couro; roupas de fantasia;
roupas de imitação couro; roupas íntimas
antitranspirantes; roupas para esqui náutico;
roupões de banho; saias; saltos de sapatos;
sandálias; sapatos de praia; sobretudos [vestuário];
solas para calçados; sudários axilares; suéteres;
suspensórios; ternos; togas; túnicas; uniformes;
vestuário *; vestuário de papel; véus [vestuário];
viras para botas e sapatos; viseiras; xales; calção
para banho; cinta [vestuário comum]; estolas; tira
(faixa) para a cabeça;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905611039 30/11/2012
003
Tit.NONNA PASQUA ALIMENTOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06251632000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOSSAMBA
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905611098 30/11/2012
003
Tit.MARIO AUGUSTO SARMENTO DA COSTA
LIMA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36580597534
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NA MEDIDA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário;
Procurador: ISAQUE PEREIRA DA SILVA
No.905611136 30/11/2012
003
Tit.RPM SOUTH AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15347519000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

Marca: PLASTOL
NCL(10) 02 corantes; resinas (goma de -); resinas
naturais [em bruto]; tintas *; tintas bactericidas;
verniz de asfalto; vernizes *; antiferrugem [graxa e
óleo, preservativos contra a oxidação];
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905611209 30/11/2012
003
Tit.RPM SOUTH AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15347519000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EUCON
NCL(10) 01 cimento (produtos para conservação de) exceto tintas e óleos; impermeabilização de
cimento (preparações para -), exceto tintas; silicatos;
poliuretano; resina acrílica artificial ou sintética não
processada;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905611217 30/11/2012
003
Tit.RPM SOUTH AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15347519000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLASTOL
NCL(10) 01 cimento (produtos para conservação de) exceto tintas e óleos; impermeabilização de
cimento (preparações para -), exceto tintas; silicatos;
poliuretano; resina acrílica artificial ou sintética não
processada;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905611233 30/11/2012
003
Tit.RPM SOUTH AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15347519000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RPM
NCL(10) 01 cimento (produtos para conservação de) exceto tintas e óleos; impermeabilização de
cimento (preparações para -), exceto tintas; silicatos;
poliuretano; resina acrílica artificial ou sintética não
processada;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905611446 30/11/2012
003
Tit.AME - INSTITUTO MINHA ESPERANÇA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15732896000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BIBLIA DE ESTUDO POVOS NÃO
ALCANÇADOS
NCL(10) 41 educação religiosa; ensino (serviços de ); informações sobre educação [instrução]; oficinas
de trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento]; religiosa (educação -); assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio); serviços de educação,
prestados a título de assistência social; serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905611454 30/11/2012
003
Tit.RPM SOUTH AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15347519000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VULKEN
NCL(10) 01 cimento (produtos para conservação de) exceto tintas e óleos; impermeabilização de
cimento (preparações para -), exceto tintas; silicatos;
poliuretano; resina acrílica artificial ou sintética não
processada;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905611489 30/11/2012
003
Tit.CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS
FARMACÊUTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44734671000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CABEREDUX
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
medicamentos para uso humano; pomadas para uso
medicinal; preparações farmacêuticas; agente
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antialérgico,
antipirético
e
antiinflamatório;
antifúngico;
Procurador: CLÁUDIO ANTÔNIO SILVESTRIN
No.905611500 30/11/2012
003
Tit.RPM SOUTH AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15347519000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLASTOL
NCL(10) 19 argamassa; argamassa para construção;
asfalto; asfalto (pavimentos de -); betuminosos
(produtos -) para construção; construção (materiais
de -), não metálicos; pisos não metálicos; pisos não
metálicos para construção; tubo de plástico pvc
[tubos não metálicos para instalações de água ou
esgoto];
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905611535 30/11/2012
003
Tit.BELA VISTA SERVICE RESIDENCE LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12142284000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: B FLAT V
NCL(10) 41 aluguel de prédios/edificações
transportáveis para exposições, conferências, shows
e eventos; aluguel de salão de festas para eventos;
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905611551 30/11/2012
003
Tit.RPM SOUTH AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15347519000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EUCON
NCL(10) 19 argamassa; argamassa para construção;
asfalto; asfalto (pavimentos de -); betuminosos
(produtos -) para construção; construção (materiais
de -), não metálicos; pisos não metálicos; pisos não
metálicos para construção; tubo de plástico pvc
[tubos não metálicos para instalações de água ou
esgoto];
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905611594 30/11/2012
003
Tit.MARCOS KLEIZ JARDIM (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89400933720
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: de verdade
NCL(10) 29 açúcar (frutas cobertas com -); ajvar
[pimentão em conserva]; albumina para uso
culinário; alimentos à base de peixe; alimentos à
base de vegetais fermentados [kimichi]; amendoins
processados; batata em flocos; batatas chips com
baixo teor de gordura; batatas fritas; batatas fritas;
bolinhos de batata; caldos concentrados; caldos de
vegetais para cozinha; caviar; cebolas em conserva;
coalho; coco (óleo de -); coco seco; cogumelos em
conserva; creme chantilly; cristalizadas (frutas -);
croquetes; egg nog, não alcoólico; fritas (batatas -);
fritas (batatas -); fruta (pedaços de -); frutas (geléias
de -); frutas (polpa de -); frutas (saladas de -); frutas
cobertas com açúcar; frutas congeladas; frutas
cozidas; frutas cristalizadas; frutas em conserva;
frutas enlatadas; frutas, legumes e verduras cozidos;
frutas, legumes e verduras em conserva; frutas,
legumes e verduras secos; gelatina; geléias de frutas
cítricas; geléias para uso alimentar; gengibre
(compotas de -); gergelim (óleo de -); girassol (óleo
de -) para uso alimentar; gordura de coco; gorduras
(misturas contendo -) para fatias de pão; gorduras
comestíveis;
gorduras
comestíveis
(matérias
gordurosas para fabricação de -); grão-de-bico
(pasta de -); grãos de soja, em conserva, para uso
alimentar; iogurte; iogurte; laticínios; legumes
(saladas de -); legumes enlatados; leite; leite
albuminoso; leite de soja [substituto do leite];
manteiga de amendoim; manteiga de coco; mousses
de vegetais; óleo de linhaça para uso culinário; óleo
de milho; óleo de palmeira para uso alimentar; óleos
comestíveis; ovas de peixe processadas; ovos em
pó; preparações para sopas [frutas, legumes e
verduras]; purê de maçã; purê de tomate; queijos;
saladas de frutas; salmão; salsicha em pasta;
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salsichas; sardinhas; sementes de girassol
processadas; sementes processadas; soja (leite de ) [substituto do leite]; sopas (preparações para -)
[frutas, legumes e verduras]; taíne [massa de
gergelim]; tofu; tomate (suco de -) para cozinha;
trufas em conserva; uvas secas [passas]; vegetais
fermentados (alimentos à base de - ) [kimichi];
vegetais para cozinha (caldos de -); bacalhau;
banana; bananada; cápsula de gelatina pura para
uso alimentar; cápsula de óleo vegetal para uso
alimentar; caviar [ova de peixe]; coalhada; coalho de
queijo; coco ralado; creme de leite; embutido [frios];
enzimas para consumo humano; legume em
conserva; leite condensado; leite de arroz; leite de
coco; leite em pó; manteiga de alho; óleo de alho;
óleo de canola; óleo de caroço de algodão
[comestível]; óleo de copaíba; óleo de espirulina;
óleo de lecitina [comestível]; óleo de soja; ova de
peixe preparada para consumo; ovo desidratado;
ovo em conserva; palmito (em conserva); pasta de
gergelim; petiscos à base de soja [alimentos em que
a soja é predominante]; requeijão; seleta de legume
em conserva; soja caramelizada doce [alimentos em
que a soja é predominante]; tomate em conserva;
tomate seco; torrone;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905611608 30/11/2012
003
Tit.RPM SOUTH AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15347519000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VULKEN
NCL(10) 19 argamassa; argamassa para construção;
asfalto; asfalto (pavimentos de -); betuminosos
(produtos -) para construção; construção (materiais
de -), não metálicos; pisos não metálicos; pisos não
metálicos para construção; tubo de plástico pvc
[tubos não metálicos para instalações de água ou
esgoto];
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905611659 30/11/2012
003
Tit.UBIRAJARA COSTA PEREIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97701890815
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MUNDO CENTER
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905611705 30/11/2012
003
Tit.BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL)
ZWEIGNIEDERLASSUNG WÄDENSWIL (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7176996
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RELPEXA
NCL(10) 05 inseticidas;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905611730 30/11/2012
003
Tit.J P DA SILVA BRINQUEDOS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05393091000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PAULMIRIM
NCL(10) 28 brinquedos; brinquedos de pelúcia;
passatempo [divertimento, diversão, entretenimento];
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905611748 30/11/2012
003
Tit.CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS
FARMACÊUTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44734671000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HERVANATIVA
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
ervas medicinais; medicamentos para uso humano;
medicinais (ervas -); preparações farmacêuticas;
tranqüilizantes;
agente
analgésico;
agente
antialérgico,
antipirético
e
antiinflamatório;
antifúngico; bloqueador dos órgãos hematopoiéticos

[medicamento];
bloqueador
neuromuscular
[medicamento]; hipnoanalgésico; vasoconstritor;
vasodilatador;
Procurador: CLÁUDIO ANTÔNIO SILVESTRIN
No.905611829 30/11/2012
003
Tit.HOSPITAL 9 DE JULHO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60884855000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HOSPITAL 9 DE JULHO
NCL(10) 16 periódicos; publicações impressas;
revistas [periódicos]; boletim informativo;
Procurador: F PRADO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LIMITADA
No.905611853 30/11/2012
003
Tit.HOSPITAL 9 DE JULHO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60884855000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HOSPITAL 9 DE JULHO
NCL(10) 35 análise de custo; assessoria em gestão
de negócios; auditoria; bancos de dados de
computador (compilação de informação em -);
compilação de informação para bancos de dados de
computador; especialistas em eficiência; gestão de
pessoal (consultoria em -); pesquisa em negócios;
pesquisas de opinião; pessoal (recrutamento de -);
agenciamento de profissional para atendimento
domiciliar; assessoria, consultoria e informação
sobre pesquisas de opinião; assessoria, consultoria
e informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal; atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de
orientação ao consumidor]; cartão de afinidade que
oferece descontos aos afiliados; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos); comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cirúrgicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos médicos; comércio
(através de qualquer meio) de material de sutura;
comércio (através de qualquer meio) de material
para curativos; comércio (através de qualquer meio)
de preparações higiênicas para uso medicinal;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
dietéticas para uso medicinal; drogaria [comércio];
farmácia [comércio de produtos farmacêuticos];
implantação de programa de controle de qualidade;
programa de qualidade total [gestão empresarial];
Procurador: F PRADO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LIMITADA
No.905611870 30/11/2012
003
Tit.HOSPITAL 9 DE JULHO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60884855000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HOSPITAL 9 DE JULHO
NCL(10) 39 operações de resgate; transporte aéreo;
transporte
de
passageiros;
transporte
por
ambulância; ambulância para animal [transporte];
Procurador: F PRADO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LIMITADA
No.905611888 30/11/2012
003
Tit.HOSPITAL 9 DE JULHO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60884855000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HOSPITAL 9 DE JULHO
NCL(10)
41
congressos
(organização
e
apresentação de -); organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];
organização
e
apresentação
de
seminários;
orientação
[treinamento];
seminários
(organização
e
apresentação
de
-);
treinamento
prático
[demonstração];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
cursos livres [ensino];
Procurador: F PRADO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LIMITADA
No.905611900 30/11/2012
Tit.HOSPITAL 9 DE JULHO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60884855000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HOSPITAL 9 DE JULHO

003
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NCL(10) 42 serviços científicos de laboratório;
assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas científicas no campo da bioquímica e
biotecnologia; assessoria, consultoria e informações
sobre pesquisas e análises bacteriológicas,
biológicas, químicas e bioquímicas; assessoria,
consultoria e informações sobre pesquisas no campo
de engenharia genética; assessoria, consultoria e
pesquisas científicas no campo da saúde e da
medicina; controle de qualidade para laboratório de
análise clínica; engenharia genética [projeto de-];
pesquisas médicas;
Procurador: F PRADO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LIMITADA
No.905611985 30/11/2012
003
Tit.MARIANA PRIETO DA SILVA 36292952827
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15041807000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LE CLUB
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905612000 30/11/2012
003
Tit.LITTLE MISTRESS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8863601
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LITTLE MISTRESS
NCL(10) 25 calçados *; chapéus, bonés etc;
vestuário *;
Prior.:2623100
31/05/2012 GB
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905612051 30/11/2012
Tit.SAMUEL M. BASSO -MME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11509962000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OTIMIZY SISTEMAS INTELIGENTES

003

Tit.SORVETEIRAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10377164000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REAL FREE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 consultoria em organização de negócios;
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; promoção de vendas [para terceiros];
venda automática (aluguel de máquinas de -);
aluguel de stands; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas distribuidoras automáticas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas distribuidoras automáticas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas distribuidoras automáticas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas distribuidoras automáticas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; gestão de franquia;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905612078 30/11/2012
003
Tit.GRANSENA EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24042913000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GS GRANSENA

CFE(4) 26.1.5; 27.5.4; 27.5.6,19
NCL(10)
42
consultoria
em
design
e
desenvolvimento de hardware de computador;
elaboração [concepção] de software de computador;
hardware de computador (consultoria em -);
instalação de software de computador; manutenção
de software de computador; monitoramento de
sistemas de computadores por acesso remoto;
programação de computador [informática]; projeto de
sistema de computadores; software de computador
(aluguel de -); software de computador (atualização
de -); software de computador (elaboração
[concepção] de-) - [informação em]; software de
computador (elaboração [concepção] de-) [consultoria
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [assessoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-); software de computador (instalação de -);
software de computador (manutenção de -) [informação
em];
software
de
computador
(manutenção de -) - [consultoria em]; software de
computador (manutenção de -) - [assessoria em];
software de computador (manutenção de -); projeto
de sistema de computador;
Procurador: DEPOSITT MARCAS LTDA
No.905612060 30/11/2012

003

CFE(4) 26.1.3; 27.5.1,27.5.8-10
NCL(10) 25 banho (roupas de -); bermudas; blazers
[vestuário]; calçados *; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; casacos [vestuário]; chapéus,
bonés etc; combinação [roupa íntima]; combinações
[vestuário]; confeccionado (vestuário -); ginástica
(roupa para -) [colante]; ginástica (sapatos para -);
jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário];
leggings [calças]; lingerie (fr.); macacões; malhas
[vestuário]; meias; roupa de baixo; roupa íntima;
roupa para ginástica; roupa para ginástica [colante];
saias; saias-calças; sandálias; vestuário *; bermuda
para prática de esporte; biquíni; boné; calçado
esportivo; calção para banho; camisola; canga;
chinelo [vestuário comum]; maiô;
Procurador: IVONETE MONTEIRO BARBOSA DE
ALENCAR
No.905612094 30/11/2012
Tit.JOFRAMA INDUSTRIAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68380518000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JOFRAMA INDUSTRIAL LTDA.

003

CFE(4) 14.1.2
NCL(10) 06 aço (chapas de -); tubos de aço;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905612108 30/11/2012
003
Tit.MARIA ELISA PAGGIARO SIMAO - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10852092000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESSENCIALE MODA FEMININA &
ACESSÓRIOS

CFE(4) 26.4.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 37 extração de pedras [pedreira]; extração
mineral; mineração; polimento;
Procurador: CARLOS ALBERTO RIZZO
No.905612086 30/11/2012
003
Tit.LUCIANO DOS SANTOS XAVIER - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13596602000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NA ONDA DO SURF - ESTILO SURFWEAR

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria;
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.905612116 30/11/2012

003
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Tit.PIZZARIA E LANCHONETE PETIBOM LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15688345000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PETIBOM RESTAURANTE E PIZZARIA

CFE(4) 25.12.25; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 30 café; sorvete;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
CFE(4) 11.1.1; 26.4.1; 26.11.3; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
restaurantes
de
auto-serviço;
churrascaria
[restaurante]; cyber-café [restaurante];
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA

No.905612159 30/11/2012
003
Tit.UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS UFMG (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17217985000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Barômetro

No.905612124 30/11/2012
003
Tit.CLUBVIP OPERADORA DE TURISMO LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11237789000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBVIP TUR

CFE(4) 17.5.5; 27.1.6; 27.5.1; 27.5.8,17
NCL(10) 41 agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 39 organização de cruzeiros [viagens] [informação em]; organização de cruzeiros [viagens]
- [consultoria em]; organização de cruzeiros
[viagens] - [assessoria em]; organização de cruzeiros
[viagens]; reservas para viagens - [informação em];
reservas para viagens - [consultoria em]; reservas
para viagens - [assessoria em]; reservas para
viagens; assessoria, consultoria e informação em
viagem e turismo - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em viagem e turismo [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em viagem e turismo - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo;
Procurador: LARISSA MARQUES DA FONSECA
No.905612132 30/11/2012
003
Tit.VINAGRE BELMONT S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44806784000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VINARO
NCL(10) 30 vinagre; vinagre de álcool; vinagre de
erva; vinagre de leite; vinagre de vinho;
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.905612140 30/11/2012
Tit.PANIFICADORA NOVA BRASILIA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59331314000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SABORES DA PADARIA

003

No.905612167 30/11/2012
003
Tit.PALACIO DAS CORES COMERCIO DE TINTAS
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04968246000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PALÁCIO DAS CORES

CFE(4) 2.1.7; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
matérias para calafetar, vedar e isolar; comércio
(através de qualquer meio) de matérias tintoriais;
comércio (através de qualquer meio) de mordentes
[fixador para tintas]; comércio (através de qualquer
meio) de pincéis; comércio (através de qualquer
meio) de resinas artificiais não processadas;
comércio (através de qualquer meio) de resinas
naturais em estado bruto; comércio (através de
qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas;
Procurador: FERNANDA RECCO NANDI
No.905612175 30/11/2012
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HYPERMAIS

003

CFE(4) 18.1.19; 26.1.1; 26.4.10; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905612183 30/11/2012
003
Tit.SMAKDAPP. INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8863652
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STORMSPILL
NCL(10) 20 afixação (painéis de -); braçadeiras não
têxteis para cortinas; cavilhas não metálicas;
dobradiças não metálicas; espelho (placas de vidro
para -); estacas não metálicas para tendas;
identidade (placas não metálicas de -); jornais
(mostradores de -) [display]; molduras para quadros;
molduras para quadros; painéis de afixação; placas
de vidro para espelho; placas não metálicas de
identidade; quadros (molduras para -); sinalizadores
de madeira ou plástico; tendas (estacas não
metálicas para -); vitrines; vitrines [móveis]; quadro
decorativo;
Prior.:US85/639840
31/05/2012 US
Procurador: PALO ALTO MARCAS E PATENTES
LTDA ME
No.905612191 30/11/2012
Tit.VIDIGAL WINES S.A (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8863318
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NBNC - NO BRANDING, NO CRY

003

CFE(4) 27.5.1,10
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas alcoólicas contendo frutas; bebidas
alcóolicas prontas; bebidas destiladas; licores; sidra;
vinho; bebida fermentada alcoólica;
Procurador: CARLOS EDUARDO LEME DE JESUS
No.905612205 30/11/2012
003
Tit.LOJA DO JOÃO COMÉRCIO DE MATERIAL
PARA CONSTRUÇÂO E FERRAGENS LTDA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11553942000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Loja do João
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No.905612230 30/11/2012
003
Tit.PAULA SPIVAK ARTESANATOS LTDA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07917843000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PAULA SPIVAK
NCL(10) 25 confeccionado (vestuário -); vestuário *;
xales; echarpe;
Procurador: KARLA EMANUELLE DE SÁ ALMEIDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas ferramentas; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos;
Procurador: IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA
No.905612213 30/11/2012
003
Tit.FOLHAS DE OLIVIA PRODUTOS NATURAIS
LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09098320000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAMBARISSÚ

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 33 aguardente de arroz; aguardente
destilada de vinho ou de suco de frutas; alcoólicas
(bebidas -) [exceto cerveja]; arroz (aguardente de -);
bebidas alcoólicas contendo frutas; bebidas
alcóolicas prontas; bebidas destiladas; destiladas
(bebidas -); extratos alcoólicos; bebida fermentada
alcoólica;
Procurador: TECNOMARK ASSESSORIA DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL SC LTDA
No.905612221 30/11/2012
003
Tit.EUROBRAZIL CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08814841000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OÁSIS

No.905612248 30/11/2012
003
Tit.GRANSENA EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24042913000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GIALLO FIORITO
NCL(10) 19 granito; mármore; pedra;
Procurador: CARLOS ALBERTO RIZZO
No.905612256 30/11/2012
Tit.THAMETAL - SISTEMAS E ARTEFATOS
METALICOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15288931000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THAMETAL SISTEMAS METÁLICOS

003
No.905612280 30/11/2012
Tit.VIDIGAL WINES S.A (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8863318
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DB DONA BELMIRA

CFE(4) 26.7.11; 26.7.25; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 06 ferragens de metal [pequenas] *;
ferragens para construção; ferragens para
edificações; fios (tecidos de -) de metal; fios de ligas
de metal comum [exceto fusíveis]; fios de metal
comum; fios de metal para atar; tecidos de fios de
metal; abraçadeira de fixação [ferragem];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905612264 30/11/2012
Tit.MALA STRANA S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8863202
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MALASTRANA Bohemian Beer

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1
NCL(10) 41 estúdios de gravação (serviços de -);
fotografia; produção de programas de rádio e
televisão; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio);
Procurador: WILSON SILVEIRA

003

003

CFE(4) 26.1.18; 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas alcoólicas contendo frutas; bebidas
alcóolicas prontas; bebidas destiladas; licores; sidra;
vinho; bebida fermentada alcoólica;
Procurador: CARLOS EDUARDO LEME DE JESUS
No.905612299 30/11/2012
003
Tit.ULTRALIGHT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01917654000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PESTLINE
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação; representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905612302 30/11/2012
003
Tit.MARCIA DO AMPARO A. SILVA COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17139561000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Ideal LED Soluções em Iluminação

CFE(4) 1.3.16; 3.1.2; 3.1.22; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial;
agências
imobiliárias;
aluguel
de
apartamentos; aluguel de escritórios [imóveis];
apartamentos (aluguel de -); arrendamento de
fazendas; arrendamento de imóveis; avaliação
imobiliária; corretagem *; corretores imobiliários;
imobiliária (avaliação -); imobiliárias (agências -);
imobiliários (corretores -); imóveis (administração de
-); administração de condomínio; aluguel de loja
[imóvel]; incorporação de imóvel;
Procurador: ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
JÚNIOR

No.905612272 30/11/2012
Tit.BALADA SERVICOS DE INTERNET,
COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12967388000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: @BALADA

003

CFE(4) 5.3.11; 13.1.6; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
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eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores;
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.905612310 30/11/2012
003
Tit.VALUE PHARMA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12417650000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAUDAV
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
nutricionais
(complementos
-);
preparações
farmacêuticas; suplementos alimentares minerais;
vitaminas (preparações para -); complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em barra para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905612329 30/11/2012
003
Tit.ALICE NAZARE COELHO DE SOUZA - ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08848611000104
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 5.7.16
NCL(10) 14 adereços [jóias e bijuterias]; amuletos
[jóias e bijuterias]; anéis [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); brincos; broches [jóias e
bijuterias]; chaveiros de bijuteria; cloisonné [jóias e
bijuterias]; colares [jóias e bijuterias]; correntes de
relógios;
medalhões
[jóias
e
bijuterias];
penduricalhos [jóias e bijuterias]; pérolas [jóias e
bijuterias]; pulseiras [jóias e bijuterias];
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905612337 30/11/2012
Tit.ESPAÇO INTERNO COMPONÍVEIS E
MODULADOS DE BAURU LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61957486000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇO INTERNO

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12967388000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: @BALADA

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1
NCL(10) 42 artes gráficas (serviços de criação em -);
criação e manutenção de web sites para terceiros;
hospedagem de web sites; programação de
computador [informática]; planejamento, confecção,
manutenção e atualização de páginas eletrônicas;
serviços de ilustrações gráficas, técnicas e
simulações gráficas de projeto;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905612353 30/11/2012
003
Tit.IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO BELÉM DO PARÁ (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13896977000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MINISTÉRIO BELÉM DO PARÁ
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -) - [informação em]; conferências
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
conferências (organização e apresentação de -) [assessoria em]; conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -) - [informação em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
congressos (organização e apresentação de -) [assessoria em]; congressos (organização e
apresentação de -); educação (informações sobre -)
[instrução] - [informação em]; educação (informações
sobre -) [instrução] - [consultoria em]; educação
(informações sobre -) [instrução] - [assessoria em];
educação (informações sobre -) [instrução];
educação (serviços de -) - [informação em];
educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); educação religiosa [informação em]; educação religiosa - [consultoria
em]; educação religiosa - [assessoria em]; educação
religiosa; ensino (serviços de -) - [informação em];
ensino (serviços de -) - [consultoria em]; ensino
(serviços de -) - [assessoria em]; ensino (serviços de
-); instrução (serviços de -) - [informação em];
instrução (serviços de -) - [consultoria em]; instrução
(serviços de -) - [assessoria em]; instrução (serviços
de -); roteirização (serviços de -) - [informação em];
roteirização (serviços de -) - [consultoria em];
roteirização (serviços de -) - [assessoria em];
roteirização (serviços de -);
Procurador: ROQUE ALOÍSIO SCHARDONG

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
41
congressos
(organização
e
apresentação de -); entretenimento; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
Procurador: GERCY DE ALMEIDA TAGUATINGA
No.905612388 30/11/2012
003
Tit.TJ E FILHOS COMERCIO DE PRODUTOS
NATURAIS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08611730000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Brutus Suplementos
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905612396 30/11/2012
003
Tit.UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL
S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60665981000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DERMOGEN

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 animais de estimação (xampus para -);
cosméticos; cosméticos para animais; xampus;
xampus para animais de estimação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905612400 30/11/2012
Tit.VIDIGAL WINES S.A (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8863318
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRUTALIS

003

No.905612361 30/11/2012
003
Tit.VALUE PHARMA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12417650000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAUDAV
NCL(10) 03 cosméticos; cremes cosméticos; óleos
para uso cosmético; pomadas para uso cosmético;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: MARCELO SILVA FREIRES
No.905612345 30/11/2012
Tit.BALADA SERVICOS DE INTERNET,
COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME
(BR/SP)

003

No.905612370 30/11/2012
Tit.GOLDEN MOTEL LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03125899000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FESTIVAL MOTEL GASTRONOMIA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas alcoólicas contendo frutas; bebidas
alcóolicas prontas; bebidas destiladas; licores; sidra;
vinho; bebida fermentada alcoólica;
Procurador: CARLOS EDUARDO LEME DE JESUS
No.905612418 30/11/2012
003
Tit.DUBAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61576849000100
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No.905612442 30/11/2012
003
Tit.JOAO LUIZ SOARES DE FRAGA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10768849000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: Coletiva
Marca: Lubisul
NCL(10) 04 graxa lubrificante; graxa para correias;
lubrificante (grafite -); lubrificantes; óleo industrial;
óleo lubrificante; óleos para desmoldar [construção];
têxtil (óleo para uso -); óleo sintético para uso
industrial;
Procurador: O PRÓPRIO.

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: D DUBAR LAUTREC

CFE(4) 1.15.23; 4.5.3; 24.1.5; 24.9.3; 27.5.1
NCL(10) 33 amargas (bebidas -); aperitivos *;
bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; bebidas
alcoólicas contendo frutas; bebidas destiladas;
coquetéis *; destiladas [bebidas alcoólicas]
[espirituosas];
essências
alcoólicas;
extratos
alcoólicos; extratos de fruta [alcoólicos]; gim; licores;
rum; saquê; sidra; uísque; vinho; vodca; absinto
[bebida alcoólica]; bebida energética alcoólica;
bebida fermentada alcoólica; brandy [bebida]; cidra
bebida alcoólica [cf. sidra]; essência alcoólica para
fabricar bebidas; pó para caipirinha;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905612426 30/11/2012
Tit.PAMA COMERCIO DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11660951000294
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BARI MUSSARELA

CFE(4) 1.1.13; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão;
Procurador: MERCOSUL SERVICOS
DOCUMENTAL LTDA. - ME
No.905612485 30/11/2012
003
Tit.DUBAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61576849000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: D DUBAR CACAU

003
CFE(4) 1.1.5; 24.1.5; 25.7.23; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 33 amargas (bebidas -); aperitivos *;
bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; bebidas
alcoólicas contendo frutas; bebidas destiladas;
coquetéis *; destiladas (bebidas -); destiladas
[bebidas
alcoólicas]
[espirituosas];
essências
alcoólicas; extratos alcoólicos; extratos de fruta
[alcoólicos]; gim; licores; rum; saquê; sidra; uísque;
vinho; vodca; absinto [bebida alcoólica]; bebida
energética alcoólica; bebida fermentada alcoólica;
brandy [bebida]; cidra bebida alcoólica [cf. sidra];
essência alcoólica para fabricar bebidas; pó para
caipirinha;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

CFE(4) 1.3.6; 1.3.10; 3.4.2; 8.3.1; 27.5.1
NCL(10) 29 bebidas lácteas [onde o leite
predomina]; leite; leite albuminoso; leite de soja
[substituto do leite]; milk shakes [bebidas à base de
leite]; queijos; coalho de queijo; creme de leite; doce
de leite; leite condensado; leite em pó;
Procurador: LUANA KLAUS
No.905612434 30/11/2012
Tit.BALADA SERVICOS DE INTERNET,
COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12967388000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: B@LADA.COM

No.905612450 30/11/2012
003
Tit.DUBAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61576849000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: D DUBAR 5

No.905612469 30/11/2012
Tit.VIDIGAL WINES S.A (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8863318
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RESERVA DOS AMIGOS

003

CFE(4) 5.7.6; 24.1.5; 25.1.1; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 33 amargas (bebidas -); aperitivos *;
bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; bebidas
alcoólicas contendo frutas; bebidas destiladas;
coquetéis *; destiladas [bebidas alcoólicas]
[espirituosas];
essências
alcoólicas;
extratos
alcoólicos; extratos de fruta [alcoólicos]; gim; licores;
rum; saquê; sidra; uísque; vinho; vodca; absinto
[bebida alcoólica]; bebida energética alcoólica;
bebida fermentada alcoólica; brandy [bebida]; cidra
bebida alcoólica [cf. sidra]; essência alcoólica para
fabricar bebidas; pó para caipirinha;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905612612 30/11/2012
Tit.COMERCIAL FAVILLA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38880001000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALPES ILUMINAÇÃO

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas alcoólicas contendo frutas; bebidas
alcóolicas prontas; bebidas destiladas; licores; sidra;
vinho; bebida fermentada alcoólica;
Procurador: CARLOS EDUARDO LEME DE JESUS
No.905612477 30/11/2012
Tit.DISTRIPLAST RJ COMERCIO DE
DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07418517000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COOPERPACK
CFE(4) 24.17.25; 27.5.1
NCL(10) 41 estúdios de gravação (serviços de -);
fotografia; produção de programas de rádio e
televisão; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio);
Procurador: WILSON SILVEIRA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 11 abajur [quebra-luz]; aparelhos de
iluminação de led [diodos emissores de luz]; bocais
para lâmpadas elétricas; candeeiros (bicos
queimadores para -); difusores de luz; elétricas
(lâmpadas -); filamentos de magnésio para
iluminação; globos para lâmpadas; iluminação
(aparelhos e instalações de -); iluminação de teto;
lampadários
[iluminação
pública];
lâmpadas;
lâmpadas
incandescentes;
lâmpadas
para
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projetores; lampiões para decoração [lanternas
chinesas]; lanternas elétricas portáteis; lanternas
para iluminação; lustres; postes de iluminação
pública; refletores de lâmpadas; suporte para abajur;
tubos luminosos para iluminação; aparelho elétrico
de iluminação; candeeiro; luminária;
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA (NOME ANTERIOR FERNANDO MARCHETTI)
No.905612620 30/11/2012
003
Tit.BEAUTY FOR FUN - SALAO DE BELEZA LTDA
EPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17134722000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BEAUTY FOR FUN
NCL(10) 44 beleza (salões de -); cabeleireiro (salões
de -); manicure; assessoria, consultoria e informação
em estética capilar; assessoria, consultoria e
informação em estética pessoal [tratamento de pele
e cabelo]; barbeiro (serviços de - ); corte de cabelo
masculino, feminino e infantil; depilação; estética
[tratamento da pele e cabelo]; estética facial e
corporal; manicure e pedicure;
Procurador: TERESA MARILEY OLIVEIRA ABREU
No.905612817 30/11/2012
003
Tit.DUBAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61576849000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DUBAR FOGO PAULISTA

CFE(4) 1.15.5; 24.1.1; 25.1.1; 25.1.15; 27.5.1
NCL(10) 33 amargas (bebidas -); aperitivos *;
bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; bebidas
alcoólicas contendo frutas; bebidas destiladas;
coquetéis *; destiladas [bebidas alcoólicas]
[espirituosas];
essências
alcoólicas;
extratos
alcoólicos; extratos de fruta [alcoólicos]; gim; licores;
rum; saquê; sidra; uísque; vinho; vodca; absinto
[bebida alcoólica]; bebida energética alcoólica;
bebida fermentada alcoólica; brandy [bebida]; cidra
bebida alcoólica [cf. sidra]; essência alcoólica para
fabricar bebidas; pó para caipirinha;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905613015 30/11/2012
Tit.BALADA SERVICOS DE INTERNET,
COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12967388000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: B@LADA.COM

003

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1
NCL(10) 42 artes gráficas (serviços de criação em -);
criação e manutenção de web sites para terceiros;
hospedagem de web sites; programação de
computador [informática]; planejamento, confecção,
manutenção e atualização de páginas eletrônicas;

serviços de ilustrações gráficas,
simulações gráficas de projeto;
Procurador: WILSON SILVEIRA

técnicas

No.905613210 30/11/2012
Tit.VIDIGAL WINES S.A (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8863318
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIDIGAL

e

003

CFE(4) 7.1.9; 27.5.1
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas alcoólicas contendo frutas; bebidas
alcóolicas prontas; bebidas destiladas; licores; sidra;
vinho; bebida fermentada alcoólica;
Procurador: CARLOS EDUARDO LEME DE JESUS
No.905613228 30/11/2012
Tit.UNITRAMA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15502632000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNITRAMA

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de máquinas;
Procurador: NESTOR JOSÉ RIBEIRO FILHO
No.905613236 30/11/2012
Tit.CATHO ONLINE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03753088000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CATHO A CATHO FUNCIONA

003

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 16 álbuns; desenhar (artigos para -);
desenhos impressos; formulários [impressos];
impresso (material -); impressos [gravuras]; jornais;
livros; manuais [impressos]; material didático [exceto
aparelhos]; periódicos; publicações impressas;
revistas [periódicos]; molde de papel e de papelão;
publicações em fascículos impressos; testes,
exercícios ou provas de inteligência (material
impresso);
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

No.905613244 30/11/2012
Tit.CATHO ONLINE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03753088000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CATHO A CATHO FUNCIONA

003

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 35 agências de emprego; aluguel de
espaço publicitário; assessoria em gestão de
negócios; consultoria em gestão de pessoal;
consultoria em organização de negócios; consultoria
profissional em negócios; importação-exportação
(agências de -); informações de negócios;
levantamentos de informações de negócios;
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; pesquisa de marketing;
pesquisa em negócios; pesquisas de opinião;
propaganda; publicação de textos publicitários;
publicidade; recrutamento de pessoal; testes
psicológicos,
para
seleção
de
pessoal;
agenciamento de mão-de-obra; agenciamento de
mercadoria [intermediação]; análise de conteúdo de
jornais e revistas e preparo de relatório comparando
o conteúdo dos diversos veículos de comunicação;
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação econômica,
para os setores industrial e comercial das empresas,
visando
o
planejamento,
organização,
monitoramento e desenvolvimento de projetos
(também provido on-line) [assessoria em gestão
comercial]; assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio; assessoria,
consultoria e informação em serviços de recursos
humanos para empresas; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio; assessoria, consultoria e
informação sobre organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião; assessoria,
consultoria e informação sobre testes psicológicos
para seleção de pessoal; edição de texto publicitário;
fornecimento de mão-de-obra [terceirização];
organização e administração de empresa; pesquisa
de mercado; psicotécnico; teste, exame e prova para
seleção de pessoal (recrutamento de pessoal);
publicidade por qualquer meio;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905613252 30/11/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO
PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61914891000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MISSÃO MINUTO
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imobiliários (corretores -); aluguel de loja [imóvel];
comércio de imóveis; imóveis [compra e venda de -];
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905613287 30/11/2012
Tit.BALADA SERVICOS DE INTERNET,
COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12967388000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: B@LADA.COM

003

[somente para acesso, sem possibilidade de
download]; jornalismo (reportagens); psicotécnico;
teste, exame e prova para orientação vocacional;
universidade [serviço de educação];
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905613309 30/11/2012
Tit.CATHO ONLINE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03753088000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CATHO

003

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 televisão (programas de entretenimento
de -);
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905613260 30/11/2012
Tit.CATHO ONLINE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03753088000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CATHO A CATHO FUNCIONA

003

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1
NCL(10) 35 agências de publicidade; publicidade;
publicidade on-line em rede de computadores;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio; promotor
de eventos [se comerciais]; publicidade por qualquer
meio;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905613295 30/11/2012
Tit.CATHO ONLINE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03753088000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CATHO A CATHO FUNCIONA
CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 38 agências de notícias; celular
(comunicação por telefone -); comunicação por
terminais de computador; comunicações por
telefone; correio eletrônico; fornecimento de
conexões de telecomunicações para uma rede
mundial de computadores; telechamadas (serviços
de -) [rádio, telefone ou outros meios de
comunicação eletrônica]; transmissão de mensagens
e de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); correio, transmissão de mensagem;
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website); leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; provedor de acesso [telecomunicação];
provimento de acesso a lojas eletrônicas
[telecomunicação];
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905613279 30/11/2012
003
Tit.ARTHUR ANTÔNIO ROCHA FERREIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79786316800
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROCHA imóveis

CFE(4) 7.1.8; 7.1.12; 7.3.25; 27.5.1
NCL(10) 36 aluguel de apartamentos; aluguel de
escritórios [imóveis]; apartamentos (aluguel de -);
avaliação
imobiliária;
corretores
imobiliários;
imobiliária (avaliação -); imobiliárias (agências -);

003

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 41 agências de notícias; divertimento;
educação (informações sobre -) [instrução];
educação (serviços de -); ensino (serviços de -);
entretenimento; espetáculos (serviços de -); estúdios
de gravação (serviços de -); fotografia; informações
sobre educação [instrução]; instrução (serviços de -);
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de competições
desportivas; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de colóquios; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];
organização
e
apresentação de seminários; organização e
apresentação de simpósios; orientação vocacional;
publicação de livros; publicação de textos [exceto
para publicidade]; publicação on-line de livros e
jornais
eletrônicos;
treinamento
prático
[demonstração]; agência de notícias/jornalismo (se
for elaboração de reportagens fotográficas ou não);
agência fotográfica; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em edição;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução]; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino]; assessoria,
consultoria e informação ensino; cursos livres
[ensino]; edição de texto, exceto de publicidade
[copidesque]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio); guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 16 álbuns; desenhar (artigos para -);
desenhos impressos; formulários [impressos];
impresso (material -); impressos [gravuras]; jornais;
livros; manuais [impressos]; material didático [exceto
aparelhos]; periódicos; publicações impressas;
revistas [periódicos]; molde de papel e de papelão;
publicações em fascículos impressos; testes,
exercícios ou provas de inteligência (material
impresso);
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905613317 30/11/2012
Tit.INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
CONGELADAS LISIEUX LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02712226000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Don Bianco massa fresca superiore

003

CFE(4) 5.3.11
NCL(10) 30 alimentares (massas -); macarrão;
massas [alimentares]; massas alimentares; massas
com ovos [talharim]; canelone [massa alimentícia];
capeletti [massa alimentícia];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905613325 30/11/2012
Tit.CATHO ONLINE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03753088000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CATHO

003

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 35 agências de emprego; aluguel de
espaço publicitário; assessoria em gestão de
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negócios; consultoria em gestão de pessoal;
consultoria em organização de negócios; consultoria
profissional em negócios; importação-exportação
(agências de -); informações de negócios;
levantamentos de informações de negócios;
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; pesquisa de marketing;
pesquisa em negócios; pesquisas de opinião;
propaganda; publicação de textos publicitários;
publicidade; recrutamento de pessoal; testes
psicológicos,
para
seleção
de
pessoal;
agenciamento de mão-de-obra; agenciamento de
mercadoria [intermediação]; análise de conteúdo de
jornais e revistas e preparo de relatório comparando
o conteúdo dos diversos veículos de comunicação;
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação econômica,
para os setores industrial e comercial das empresas,
visando
o
planejamento,
organização,
monitoramento e desenvolvimento de projetos
(também provido on-line) [assessoria em gestão
comercial]; assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio; assessoria,
consultoria e informação em serviços de recursos
humanos para empresas; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio; assessoria, consultoria e
informação sobre organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião; assessoria,
consultoria e informação sobre testes psicológicos
para seleção de pessoal; edição de texto publicitário;
fornecimento de mão-de-obra [terceirização];
organização e administração de empresa; pesquisa
de mercado; psicotécnico; teste, exame e prova para
seleção de pessoal (recrutamento de pessoal);
publicidade por qualquer meio;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905613333 30/11/2012
Tit.CATHO ONLINE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03753088000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CATHO

provimento de acesso a um website); leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; provedor de acesso [telecomunicação];
provimento de acesso a lojas eletrônicas
[telecomunicação];
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905613341 30/11/2012
Tit.COMERCIAL FAVILLA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38880001000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALPES ILUMINAÇÃO

003

No.905613368 30/11/2012
003
Tit.NORTE BRASIL MADEIRAS LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01782414000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VALÉRIA TOTTI

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
demonstração de produtos; exposições (organização
de -) para fins comerciais ou publicitários; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; informações de negócios; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação;
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA (NOME ANTERIOR FERNANDO MARCHETTI)
No.905613350 30/11/2012
Tit.CATHO ONLINE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03753088000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CATHO

003

003

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 38 agências de notícias; celular
(comunicação por telefone -); comunicação por
terminais de computador; comunicações por
telefone; correio eletrônico; fornecimento de
conexões de telecomunicações para uma rede
mundial de computadores; telechamadas (serviços
de -) [rádio, telefone ou outros meios de
comunicação eletrônica]; transmissão de mensagens
e de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); correio, transmissão de mensagem;
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o

assessoria, consultoria e informação em edição;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução]; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino]; assessoria,
consultoria e informação ensino; cursos livres
[ensino]; edição de texto, exceto de publicidade
[copidesque]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio); guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download]; jornalismo (reportagens); psicotécnico;
teste, exame e prova para orientação vocacional;
universidade [serviço de educação];
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 41 agências de notícias; divertimento;
educação (informações sobre -) [instrução];
educação (serviços de -); ensino (serviços de -);
entretenimento; espetáculos (serviços de -); estúdios
de gravação (serviços de -); fotografia; informações
sobre educação [instrução]; instrução (serviços de -);
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de competições
desportivas; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de colóquios; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];
organização
e
apresentação de seminários; organização e
apresentação de simpósios; orientação vocacional;
publicação de livros; publicação de textos [exceto
para publicidade]; publicação on-line de livros e
jornais
eletrônicos;
treinamento
prático
[demonstração]; agência de notícias/jornalismo (se
for elaboração de reportagens fotográficas ou não);
agência fotográfica; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
assessoria em gestão de negócios; comparação de
preços; consultoria em gestão de pessoal;
demonstração de produtos; feiras (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários; importaçãoexportação
(agências
de
-);
informações
(levantamento de -) de negócios; informações de
negócios; organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; pesquisa em
negócios; pesquisas de opinião; administração
comercial; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação; comércio (através de qualquer
meio) de cordas e fios; comércio (através de
qualquer meio) de molduras; comércio (através de
qualquer meio) de monumentos não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de móveis;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de âmbar; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de barbatana de baleia;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de borracha, guta-percha, goma, amianto ou
mica; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de concha; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de cortiça;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de espuma-do-mar; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de junco; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madrepérola; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de marfim;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de vime; comércio
(através de qualquer meio) de sementes, plantas e
flores
naturais;
levantamento
mercadológico;
pesquisa de mercado; representação comercial
[ompi];
Procurador: CONSEMPI CONSULTORIA
EMPRESARIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
LTDA
No.905613376 30/11/2012
003
Tit.THIAGO FRANCISCO DOMINGOS - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10869181000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SILK CENTER Digital
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CFE(4) 16.1.4; 20.1.9; 20.5.25; 27.5.1-2
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; aluguel de
tempo de publicidade em meios de comunicação [informação em]; aluguel de tempo de publicidade
em meios de comunicação - [consultoria em]; aluguel
de tempo de publicidade em meios de comunicação
- [assessoria em]; aluguel de tempo de publicidade
em meios de comunicação; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [informação em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [consultoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; propaganda - [informação em];
propaganda - [consultoria em]; propaganda [assessoria em]; propaganda; publicidade [informação em]; publicidade - [consultoria em];
publicidade - [assessoria em]; publicidade; serviços
de layout para fins publicitários - [informação em];
serviços de layout para fins publicitários [consultoria em]; serviços de layout para fins
publicitários - [assessoria em]; serviços de layout
para fins publicitários; análise de conteúdo de jornais
e revistas e preparo de relatório comparando o
conteúdo dos diversos veículos de comunicação [informação em]; análise de conteúdo de jornais e
revistas e preparo de relatório comparando o
conteúdo dos diversos veículos de comunicação [consultoria em]; análise de conteúdo de jornais e
revistas e preparo de relatório comparando o
conteúdo dos diversos veículos de comunicação [assessoria em]; análise de conteúdo de jornais e
revistas e preparo de relatório comparando o
conteúdo dos diversos veículos de comunicação;
apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [ompi] [informação em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista [ompi] - [consultoria em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista [ompi] - [assessoria em];
apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [ompi];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [informação em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[consultoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[assessoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em publicidade e propaganda através de qualquer
meio - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informação sobre
publicidade através de mala direta - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
publicidade através de mala direta - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre

RPI 2207 de 24/04/2013

publicidade através de mala direta - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
publicidade através de mala direta; comércio
(através de qualquer meio) de equipamento de
processamento de dados e computadores [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores - [consultoria em]; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores; comércio (através de qualquer
meio) de materiais impressos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de materiais impressos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos; comércio (através de qualquer
meio) de mordentes [fixador para tintas] [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de mordentes [fixador para tintas] [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de mordentes [fixador para tintas] - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
mordentes [fixador para tintas]; comércio (através de
qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de tintas, vernizes, lacas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de tintas,
vernizes, lacas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas;
Procurador: RICARDO COUTINHO BARBOSA
No.905613384 30/11/2012
003
Tit.PROFISSIONET CURSOS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11528481000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Idiomasat
NCL(10) 41 educação (serviços de -); assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
curso de idioma - [informação em]; curso de idioma [consultoria em]; curso de idioma - [assessoria em];
curso de idioma;
Procurador: BRUNO PATRICIO SILVA
No.905613392 30/11/2012
003
Tit.ALL THE TIME COM. IMP. E EXP. DE EQUIP.
DE SEGURANÇA LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14652637000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ATT - ALL THE TIME

CFE(4) 24.1.5; 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -) [informação em]; importação-exportação (agências
de -) - [consultoria em]; importação-exportação
(agências de -) - [assessoria em]; importaçãoexportação (agências de -); comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de ferragem - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de ferragem; comércio (através de qualquer meio) de
metais comuns e suas ligas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de metais
comuns e suas ligas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de metais comuns e suas
ligas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de metais comuns e suas ligas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados -

[informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metal comum;
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO
No.905613406 30/11/2012
Tit.NELSON BLOISE PAURA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08841676744
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Marazu armação dos búzios

003

CFE(4) 3.9.5,10
NCL(10) 25 banho (calções de -); banho (chinelos de
-); bermudas; calçados em geral *; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; casacos [vestuário];
cintos [vestuário]; cuecas; esportes (botas para -) *;
esportes (sapatos para -) *; malhas [vestuário];
meias; bermuda para prática de esporte; biquíni;
boné; calção para banho; maiô;
Procurador: DIEGO MAHAUT DUARTE PEREIRA
No.905613414 30/11/2012
Tit.QUALITEK TECNOLOGIA LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10224281000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: security day

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; promotor de eventos [se
comerciais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905613430 30/11/2012
Tit.HIDENORI MARCO KOMOTO (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08154199000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEW JAPAN ETIQUETAS

003
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CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 24 etiquetas [tecido];
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO
No.905613449 30/11/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO
PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61914891000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARATONA DE FÉRIAS

CFE(4) 25.12.25; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 televisão (programas de entretenimento
de -);
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905613457 30/11/2012
003
Tit.CURSO SUPLETIVO ATLÂNTICO LTDA - ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02943125000261
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPLETIVO ATLÂNTICO

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1-4
NCL(10) 41 bibliotecas [empréstimo de livros] [informação em]; bibliotecas [empréstimo de livros] [consultoria em]; bibliotecas [empréstimo de livros] [assessoria em]; bibliotecas [empréstimo de livros];
cursos por correspondência - [informação em];
cursos por correspondência - [consultoria em];
cursos por correspondência - [assessoria em];
cursos por correspondência; educação (informações
sobre -) [instrução] - [informação em]; educação
(informações sobre -) [instrução] - [consultoria em];
educação (informações sobre -) [instrução] [assessoria em]; educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -) - [informação
em]; educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); educação física [informação em]; educação física - [consultoria em];
educação física - [assessoria em]; educação física;
educação religiosa - [informação em]; educação
religiosa - [consultoria em]; educação religiosa [assessoria em]; educação religiosa; ensino
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(serviços de -) - [informação em]; ensino (serviços de
-) - [consultoria em]; ensino (serviços de -) [assessoria em]; ensino (serviços de -); escolas em
regime de internato - [informação em]; escolas em
regime de internato - [consultoria em]; escolas em
regime de internato - [assessoria em]; escolas em
regime de internato; internato (escolas em regime de
-) - [informação em]; internato (escolas em regime de
-) - [consultoria em]; internato (escolas em regime de
-) - [assessoria em]; internato (escolas em regime de
-); organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [informação em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [consultoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos - [assessoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; orientação [treinamento] - [informação
em]; orientação [treinamento] - [consultoria em];
orientação [treinamento] - [assessoria em];
orientação [treinamento]; orientação vocacional [informação em]; orientação vocacional - [consultoria
em]; orientação vocacional - [assessoria em];
orientação vocacional; assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução] - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução]; assessoria,
consultoria e informação em educação física [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em educação física - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em educação
física - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em educação física; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]
[informação
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ensino; curso de idioma - [informação
em]; curso de idioma - [consultoria em]; curso de
idioma - [assessoria em]; curso de idioma; curso
técnico de formação - [informação em]; curso técnico
de formação - [consultoria em]; curso técnico de
formação - [assessoria em]; curso técnico de
formação; cursos livres [ensino] - [informação em];
cursos livres [ensino] - [consultoria em]; cursos livres
[ensino] - [assessoria em]; cursos livres [ensino];
história [ensino de -] - [informação em]; história
[ensino de -] - [consultoria em]; história [ensino de -] [assessoria em]; história [ensino de -]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, serviços de ensino [informação em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, serviços de ensino - [consultoria
em]; serviços prestados por entidades sindicais, a
saber, serviços de ensino - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber, serviços
de ensino;
Procurador: RICARDO COUTINHO BARBOSA
No.905613465 30/11/2012
003
Tit.NMM IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13050027000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NM - NACIONAL METAIS

CFE(4) 26.4.18; 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -) [informação em]; importação-exportação (agências
de -) - [consultoria em]; importação-exportação
(agências de -) - [assessoria em]; importaçãoexportação (agências de -); comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de ferragem - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de ferragem; comércio (através de qualquer meio) de
metais comuns e suas ligas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de metais
comuns e suas ligas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de metais comuns e suas
ligas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de metais comuns e suas ligas;
comércio (através de qualquer meio) de metais
preciosos e suas ligas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de metais preciosos e
suas ligas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de metais preciosos e suas ligas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de metais preciosos e suas ligas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados;
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO
No.905613473 30/11/2012
Tit.DANIEL & ROSALINA COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10321728000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHINA DANYSAN DELIVERY

003

CFE(4) 2.1.11; 2.1.15; 27.5.1
NCL(10) 39 transportes (informações sobre -);
assessoria, consultoria e informação em serviços de
entrega; entrega de refeições (delivery);
Procurador: LUCIANA BARROS SILVA
No.905613481 30/11/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO
PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61914891000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DUELO OLÍMPICO RÁ TIM BUM!
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Tit.BRENDA COSTA SILVA FRUK GUELFI (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01345251670
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: vetsociety

CFE(4) 25.12.25; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 televisão (programas de entretenimento
de -);
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905613490 30/11/2012
003
Tit.DIEGO LUZ DAS NEVES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21843539810
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Diego Luz
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905613619 30/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J.SA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045281000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: R RADIANCE

CFE(4) 3.1.8; 3.1.22; 21.3.1
NCL(10) 44 fisioterapia - [informação em];
fisioterapia - [consultoria em]; fisioterapia [assessoria em]; fisioterapia; toalete de animais [informação em]; toalete de animais - [consultoria
em]; toalete de animais - [assessoria em]; toalete de
animais; veterinária (assistência -) - [informação em];
veterinária (assistência -) - [consultoria em];
veterinária (assistência -) - [assessoria em];
veterinária (assistência -); higiene animal [toalete
animal] - [informação em]; higiene animal [toalete
animal] - [consultoria em]; higiene animal [toalete
animal] - [assessoria em]; higiene animal [toalete
animal]; psicologia animal - [informação em];
psicologia animal - [consultoria em]; psicologia
animal - [assessoria em]; psicologia animal;
reabilitações físicas, mentais e emocionais [serviços
médicos]; vacinação de animal a domicílio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905613643 30/11/2012
003
Tit.CONDOR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE COSMÉTICOS LTDA-EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06025461000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SKIN DEFENSE

CFE(4) 1.1.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia;
cosméticos; esmalte para as unhas; maquiagem
para o rosto; perfumaria (produtos de -); perfumes;
preparações para perfumar ambientes; sabonetes;
sachês para perfumar roupa; estojo cosmético;
removedor de cosmético;
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO
No.905613627 30/11/2012
003
Tit.TATAMI PONTO COM LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14738425000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ORIGINAL TATAMIS ECOLOGICAMENTE
CORRETO

CFE(4) 24.17.25; 26.1.16; 27.5.1; 28.3
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de móveis;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905613635 30/11/2012

003

No.905613660 30/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J.SA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045281000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Z ZOATO

CFE(4) 26.1.1; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia;
cosméticos; esmalte para unhas; maquiagem para o
rosto; perfumaria (produtos de -); perfumes;
preparações para perfumar ambientes; sabonetes;
sachês para perfumar roupa; estojo cosmético;
removedor de cosmético;
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 03 cosméticos;
Procurador: CARLOS DE LENA
No.905613651 30/11/2012
Tit.MARIA VALDENICE PEREIRA DA SILVA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14925199000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MADAME BELLA

bermudas; blazers [vestuário]; bolsos; bolsos para
roupas; bonés; cachecóis; calçados *; calçados em
geral *; calças; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisas; camisetas; capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; ceroulas; chapéus, bonés etc;
cintas [roupa íntima]; colarinhos [vestuário]; coletes;
coletes [roupa íntima]; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; espartilhos; faixas [vestuário];
faixas para a cabeça [vestuário]; fantasia (roupas de
-); ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); gorros; gravatas; impermeáveis
(roupas -); íntima (roupa -); jaquetas; jardineiras
[vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings [calças];
lenços de pescoço; lingerie (fr.); luvas [vestuário];
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
paletós; peles [vestuário]; pescoço (lenços de -);
pijamas; robe; roupa de baixo; roupa íntima; roupa
para ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas
de banho; roupas de couro; roupas de fantasia;
roupas de imitação couro; roupões de banho; saias;
saias-calças; sandálias; sáris; sobretudos [vestuário];
suéteres; sungas; sutiãs; ternos; trajes; trajes de
banho; túnicas; turbantes; uniformes; vestuário *;
vestuário de papel; véus [vestuário]; xales; baby-doll;
bandagem elástica [vestuário]; bermuda para prática
de esporte; biquíni; boné; calção para banho;
camisola; canga; cinta [vestuário comum]; echarpe;
farda; fraque; jaleco; maiô; quimono [vestuário]; tira
(faixa) para a cabeça;
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO

003

CFE(4) 5.5.1; 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; bandanas; banho (calções de -);
banho (roupas de -); banho (roupões de -);

No.905613678 30/11/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO
PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61914891000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: P.E.C. PORTUGUESITOS ESPORTE
CLUBE

CFE(4) 21.3.1; 26.13.25; 27.5.1
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NCL(10) 41 televisão (programas de entretenimento
de -);
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905613686 30/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J.SA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045281000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F FIKÇÃO

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia;
cosméticos; esmalte para unhas; maquiagem para o
rosto; perfumaria (produtos de -); perfumes;
preparações para perfumar ambientes; sabonetes;
sachês para perfumar roupa; estojo cosmético;
removedor de cosmético;
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO

CFE(4) 1.1.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 14 adereços [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); brincos; broches [jóias e
bijuterias]; caixas para jóias; chaveiros de bijuteria;
colares [jóias e bijuterias]; correntes [jóias e
bijuterias]; gravatas (prendedores de -); medalhas;
medalhões [jóias e bijuterias]; penduricalhos [jóias e
bijuterias]; pulseiras [jóias e bijuterias]; relógios [de
parede ou de sala]; relógios de pulso; chaveiros para
uso pessoal [exceto tipo carteira]; tornozeleira
(jóia/bijuteria);
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO
No.905613830 30/11/2012
Tit.TATAMI PONTO COM LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14738425000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ORIGINAL TATAMIS

003

CFE(4) 24.11.25; 26.2.7; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de móveis;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO

No.905613821 30/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J.SA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045281000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: R RADIANCE

No.905613856 30/11/2012
003
Tit.JECEV INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10659814000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AFINS
NCL(10) 09 cordões para óculos [pincenê]; correntes
para óculos; estojos para óculos; óculos; óculos de
sol; óculos para esportes;
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL
No.905613864 30/11/2012
003
Tit.MARCIO MENDES BLANC (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07926705748
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOPLOC ASSESSORIA E COMÉRCIO
EXTERIOR
NCL(10) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial - [informação em]; assessoria em gestão
comercial ou industrial - [consultoria em]; assessoria
em gestão comercial ou industrial - [assessoria em];
assessoria em gestão comercial ou industrial;
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO

No.905613813 30/11/2012
003
Tit.JECEV INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10659814000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AFINS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes; comércio (através de qualquer meio)
de escovas; comércio (através de qualquer meio) de
espelhos; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de óleos essenciais;
comércio (através de qualquer meio) de pentes e
esponjas; comércio (através de qualquer meio) de
preparações higiênicas para uso medicinal; comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
limpar, polir, desengordurar e decapar; comércio
(através de qualquer meio) de produtos abrasivos
para limpeza; comércio (através de qualquer meio)
de produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de sabões;
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL

cosmético; loções pós-barba; maquiagem (produtos
para -); maquiagem (produtos para remover -);
maquiagem para o rosto; menta para perfumaria;
óleo de lavanda; óleos essenciais; óleos para uso
cosmético; pedra-pomes; perfumaria (produtos de -);
perfumes; permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores para -); pó para maquiagem;
pomadas para uso cosmético; preparações
cosméticas
para
emagrecimento;
produtos
depilatórios; produtos para limpeza; pulverizadores
para
perfumar
hálito;
sabões;
sabonete
antitranspirante para os pés; sabonete desodorante;
sabonete medicinal; sabonete para barbear;
sabonetes; sais de banho, exceto para uso
medicinal; talco para toalete; tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos; unhas postiças; varetas de
incenso; xampus; acetona (removedor de esmalte de
unhas); água depilatória; argila para estética; estojo
cosmético; removedor de cosmético;
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL

No.905613848 30/11/2012
003
Tit.JECEV INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10659814000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AFINS
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água de colônia; água de lavanda; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; âmbar [perfume]; aromáticos [óleos
essenciais]; barba (tinturas para -); barbear
(produtos para -); batons para os lábios; beleza
(máscaras de -); brilho para os lábios; cabelos
(preparações para ondular -); cedro (óleos
essenciais de -); cera para bigode; cera para
depilação; cílios (produtos cosméticos para os-);
cílios postiços; cosméticos; cosméticos para os
cílios; cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
defumação
(produtos
para
-)
[perfumaria];
dentifrícios;
descolorantes
(produtos
-);
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desodorantes [perfumaria]; esmalte para as unhas;
esmalte para unhas; extratos de flores [perfumaria];
filtros solares; gorduras para uso cosmético; hastes
com pontas de algodão para fins cosméticos;
incenso; ionona [perfumaria]; jasmim (óleo de -);
lápis de sobrancelhas; lápis para uso cosmético;
laquê para cabelos; leite de amêndoas para uso
cosmético; lenços impregnados com loções
cosméticas; loções capilares; loções para uso

No.905613872 30/11/2012
003
Tit.JECEV INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10659814000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AFINS
NCL(10) 14 amuletos [jóias e bijuterias]; âncoras
[relojoaria]; anéis [jóias e bijuterias]; berloques [jóias
e bijuterias]; bijuteria / joalheria (artigos de -);
brincos; broches [jóias e bijuterias]; chaveiros de
bijuteria; cloisonné [jóias e bijuterias]; colares [jóias e
bijuterias]; correntes [jóias e bijuterias]; estojos para
relojoaria;
medalhões
[jóias
e
bijuterias];
penduricalhos [jóias e bijuterias]; pérolas [jóias e
bijuterias]; relógios de pulso; argola de uso pessoal
[bijuteria]; balangandã [ornamento ou amuleto,
ordinariamente de metal, em forma de figa, medalha,
pendente de broche, argola ou pulseira];
botton/broche; bracelete de qualquer material
[jóia/bijuteria]; brilhante [jóia]; relógio de quartzo;
tiara; tornozeleira (jóia/bijuteria);
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL
No.905613880 30/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J.SA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045281000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Z ZOATO
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CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 14 adereços [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); brincos; broches [jóias e
bijuterias]; caixas para jóias; chaveiros de bijuteria;
colares [jóias e bijuterias]; correntes de relógios;
gravatas (prendedores de -); medalhas; medalhões
[jóias e bijuterias]; penduricalhos [jóias e bijuterias];
pulseiras [jóias e bijuterias]; relógios [de parede ou
de sala]; relógios de pulso; chaveiros para uso
pessoal
[exceto
tipo
carteira];
tornozeleira
(jóia/bijuteria);
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO
No.905613899 30/11/2012
003
Tit.JECEV INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10659814000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AFINS
NCL(10) 18 bolsas; bolsas de malhas; bolsas de
mão; bolsas de viagem; caixas de couro para
chapéus; carteiras de bolso; estojos de cosméticos
[nécessaire];
guarda-chuvas;
guarda-sóis
[sombrinhas]; imitações de couro; malas de roupas
para viagem; malas de viagem; maletas para
documentos; mochilas; pastas [malas]; porta-cartão;
porta-chaves; bolsa do vestuário comum; carteira
para moeda; estojo para cosméticos [nécessaire
vazia, somente a bolsa]; pasta de viagem; porta
nota;
porta-cartão
[carteiras];
porta-cheques
[carteiras]; porta-moedas [carteiras];
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL
No.905613902 30/11/2012
Tit.TECNUAR S.R.L. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8862257
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Q QUICKFAT

003

CFE(4) 1.15.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 31 alimentos para animais;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905613910 30/11/2012
003
Tit.ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA HAUSHAHN
JUNIOR - PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09486908000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 13 LETRAS

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; assessoria
em gestão comercial ou industrial - [informação em];
assessoria em gestão comercial ou industrial [consultoria em]; assessoria em gestão comercial ou
industrial - [assessoria em]; assessoria em gestão
comercial ou industrial; assessoria em gestão de
negócios - [informação em]; assessoria em gestão
de negócios - [consultoria em]; assessoria em gestão
de negócios - [assessoria em]; assessoria em gestão
de negócios; bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -) - [informação
em];
bancos
de
dados
de
computador
(sistematização de informações em -) - [consultoria
em];
bancos
de
dados
de
computador
(sistematização de informações em -) - [assessoria
em];
bancos
de
dados
de
computador
(sistematização de informações em -); comerciais de
rádio - [informação em]; comerciais de rádio [consultoria em]; comerciais de rádio - [assessoria
em]; comerciais de rádio; comerciais de televisão [informação em]; comerciais de televisão [consultoria em]; comerciais de televisão [assessoria em]; comerciais de televisão; distribuição
de amostras - [informação em]; distribuição de
amostras - [consultoria em]; distribuição de amostras
- [assessoria em]; distribuição de amostras;
distribuição de material publicitário - [informação
em]; distribuição de material publicitário - [consultoria
em]; distribuição de material publicitário - [assessoria
em]; distribuição de material publicitário; espaço
publicitário (aluguel de -) - [informação em]; espaço
publicitário (aluguel de -) - [consultoria em]; espaço
publicitário (aluguel de -) - [assessoria em]; espaço
publicitário (aluguel de -); exposições (organização
de -) para fins comerciais ou publicitários [informação em]; exposições (organização de -) para
fins comerciais ou publicitários - [consultoria em];
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [informação em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários - [consultoria em]; feiras (organização
de -) para fins comerciais
ou publicitários [assessoria em]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; gestão (consultoria em -)
de negócios - [informação em]; gestão (consultoria
em -) de negócios - [consultoria em]; gestão
(consultoria em -) de negócios - [assessoria em];
gestão (consultoria em -) de negócios; informações
de negócios - [informação em]; informações de
negócios - [consultoria em]; informações de negócios
- [assessoria em]; informações de negócios; mala
direta (publicidade por -) - [informação em]; mala
direta (publicidade por -) - [consultoria em]; mala
direta (publicidade por -) - [assessoria em]; mala
direta (publicidade por -); marketing - [informação
em]; marketing - [consultoria em]; marketing [assessoria em]; marketing; material publicitário
(atualização de -) - [informação em]; material
publicitário (atualização de -) - [consultoria em];
material publicitário (atualização de -) - [assessoria
em]; material publicitário (atualização de -); material
publicitário (distribuição de -) - [informação em];

material publicitário (distribuição de -) - [consultoria
em]; material publicitário (distribuição de -) [assessoria em]; material publicitário (distribuição de
-); negócios (assessoria em gestão de -) [informação em]; negócios (assessoria em gestão de
-) - [consultoria em]; negócios (assessoria em gestão
de -) - [assessoria em]; negócios (assessoria em
gestão de -); preparação de colunas publicitárias [informação em]; preparação de colunas publicitárias
- [consultoria em]; preparação de colunas
publicitárias - [assessoria em]; preparação de
colunas publicitárias; produção de filmes publicitários
- [informação em]; produção de filmes publicitários [consultoria em]; produção de filmes publicitários [assessoria em]; produção de filmes publicitários;
publicação de textos publicitários - [informação em];
publicação de textos publicitários - [consultoria em];
publicação de textos publicitários - [assessoria em];
publicação de textos publicitários; publicidade [informação em]; publicidade - [consultoria em];
publicidade - [assessoria em]; publicidade;
publicidade de rádio - [informação em]; publicidade
de rádio - [consultoria em]; publicidade de rádio [assessoria em]; publicidade de rádio; publicidade de
televisão - [informação em]; publicidade de televisão
- [consultoria em]; publicidade de televisão [assessoria
em];
publicidade
de
televisão;
publicidade on-line em rede de computadores [informação em]; publicidade on-line em rede de
computadores - [consultoria em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [assessoria em];
publicidade on-line em rede de computadores;
publicidade por catálogos de vendas - [informação
em]; publicidade por catálogos de vendas [consultoria em]; publicidade por catálogos de
vendas - [assessoria em]; publicidade por catálogos
de vendas; publicitários (redação de-) - [informação
em]; publicitários (redação de-) - [consultoria em];
publicitários (redação de-) - [assessoria em];
publicitários (redação de-); redação de textos
publicitários - [informação em]; redação de textos
publicitários - [consultoria em]; redação de textos
publicitários - [assessoria em]; redação de textos
publicitários; serviços de telemarketing - [informação
em]; serviços de telemarketing - [consultoria em];
serviços de telemarketing - [assessoria em]; serviços
de telemarketing; vendas de assinaturas de jornal
[para terceiros] - [informação em]; vendas de
assinaturas de jornal [para terceiros] - [consultoria
em]; vendas de assinaturas de jornal [para terceiros]
- [assessoria em]; vendas de assinaturas de jornal
[para terceiros]; anúncio - [informação em]; anúncio [consultoria em]; anúncio - [assessoria em]; anúncio;
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [informação em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[consultoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[assessoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em marketing - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em marketing - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing; assessoria, consultoria
e informação em publicidade e propaganda através
de qualquer meio - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço
de orientação ao consumidor] - [informação em];
atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de orientação
ao consumidor] - [consultoria em]; atendimento ao
cliente [s.a.c.; serviço de orientação ao consumidor] [assessoria em]; atendimento ao cliente [s.a.c.;
serviço de orientação ao consumidor]; corretor de
publicidade (serviço de -) - [informação em]; corretor
de publicidade (serviço de -) - [consultoria em];
corretor de publicidade (serviço de -) - [assessoria
em]; corretor de publicidade (serviço de -); edição de
texto publicitário - [informação em]; edição de texto

RPI 2207 de 24/04/2013

publicitário - [consultoria em]; edição de texto
publicitário - [assessoria em]; edição de texto
publicitário; produção de filme publicitário [ompi] [informação em]; produção de filme publicitário
[ompi] - [consultoria em]; produção de filme
publicitário [ompi] - [assessoria em]; produção de
filme publicitário [ompi]; publicidade por qualquer
meio - [informação em]; publicidade por qualquer
meio - [consultoria em]; publicidade por qualquer
meio - [assessoria em]; publicidade por qualquer
meio; redação de textos publicitários [ompi] [informação em]; redação de textos publicitários
[ompi] - [consultoria em]; redação de textos
publicitários [ompi] - [assessoria em]; redação de
textos publicitários [ompi]; representação comercial
[ompi] - [informação em]; representação comercial
[ompi] - [consultoria em]; representação comercial
[ompi] - [assessoria em]; representação comercial
[ompi];
Procurador: ESTRELA S/C LTDA MARCAS E
PATENTES
No.905613929 30/11/2012
003
Tit.BRICK EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09399572000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Brick Empreendimentos Construção e
incorporação

CFE(4) 7.15.1
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção [informação em]; aluguel de equipamento de
construção - [consultoria em]; aluguel de
equipamento de construção - [assessoria em];
aluguel de equipamento de construção; aluguel de
escavadeiras - [informação em]; aluguel de
escavadeiras - [consultoria em]; aluguel de
escavadeiras - [assessoria em]; aluguel de
escavadeiras; alvenaria (serviços de -) - [informação
em]; alvenaria (serviços de -) - [consultoria em];
alvenaria (serviços de -) - [assessoria em]; alvenaria
(serviços de -); assentamento de tijolos - [informação
em]; assentamento de tijolos - [consultoria em];
assentamento de tijolos - [assessoria em];
assentamento de tijolos; construção (informação
sobre -) - [informação em]; construção (informação
sobre -) - [consultoria em]; construção (informação
sobre -) - [assessoria em]; construção (informação
sobre -); construção * - [informação em]; construção
* - [consultoria em]; construção * - [assessoria em];
construção *; construção civil (supervisão de
trabalhos de -) - [informação em]; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [consultoria em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -) [assessoria em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -); construção de fábricas - [informação
em]; construção de fábricas - [consultoria em];
construção de fábricas - [assessoria em]; construção
de fábricas; construção e reparos de armazém [informação em]; construção e reparos de armazém [consultoria em]; construção e reparos de armazém [assessoria em]; construção e reparos de armazém;
consultoria na área de construção civil - [informação
em]; consultoria na área de construção civil [consultoria em]; consultoria na área de construção
civil - [assessoria em]; consultoria na área de
construção civil; equipamento de construção (aluguel
de -) - [informação em]; equipamento de construção
(aluguel de -) - [consultoria em]; equipamento de
construção (aluguel de -) - [assessoria em];
equipamento de construção (aluguel de -);
escavadeiras (aluguel de -) - [informação em];
escavadeiras (aluguel de -) - [consultoria em];
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escavadeiras (aluguel de -) - [assessoria em];
escavadeiras (aluguel de -); impermeabilização de
edificações - [informação em]; impermeabilização de
edificações - [consultoria em]; impermeabilização de
edificações - [assessoria em]; impermeabilização de
edificações; impermeabilização de edificações [informação em]; impermeabilização de edificações [consultoria em]; impermeabilização de edificações [assessoria em]; impermeabilização de edificações;
informação sobre construção - [informação em];
informação sobre construção - [consultoria em];
informação sobre construção - [assessoria em];
informação sobre construção; informação sobre
reparos - [informação em]; informação sobre reparos
- [consultoria em]; informação sobre reparos [assessoria em]; informação sobre reparos;
aplicação de tinta e impermeabilizante - [informação
em]; aplicação de tinta e impermeabilizante [consultoria
em];
aplicação
de
tinta
e
impermeabilizante - [assessoria em]; aplicação de
tinta e impermeabilizante; assessoria consultoria e
informação em construções - [informação em];
assessoria consultoria e informação em construções
- [consultoria em]; assessoria consultoria e
informação em construções - [assessoria em];
assessoria consultoria e informação em construções;
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos para construção - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos para construção - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos para construção - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos
para
construção;
assessoria,
consultoria e informação em pintura de prédios [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em pintura de prédios - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em pintura de
prédios - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em pintura de prédios; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos; assessoria, consultoria e informação
em supervisão de construção - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em supervisão de construção;
assessoria, consultoria e informações sobre
montagem/construção de estrutura predial [informação em]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção de estrutura predial [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; cabo telefônico [instalação de -] [informação em]; cabo telefônico [instalação de -] [consultoria em]; cabo telefônico [instalação de -] [assessoria em]; cabo telefônico [instalação de -];
colocação de piso e pedra - [informação em];
colocação de piso e pedra - [consultoria em];
colocação de piso e pedra - [assessoria em];
colocação de piso e pedra; construção de fábrica [informação em]; construção de fábrica - [consultoria
em]; construção de fábrica - [assessoria em];
construção de fábrica; construção e reparação de
obra civil - [informação em]; construção e reparação
de obra civil - [consultoria em]; construção e
reparação de obra civil - [assessoria em]; construção
e reparação de obra civil; construção e reparação
em colocação de alvenaria - [informação em];
construção e reparação em colocação de alvenaria [consultoria em]; construção e reparação em
colocação de alvenaria - [assessoria em]; construção
e reparação em colocação de alvenaria; construção
e reparação em colocação de calha - [informação
em]; construção e reparação em colocação de calha
- [consultoria em]; construção e reparação em

colocação de calha - [assessoria em]; construção e
reparação em colocação de calha; construção e
reparação em colocação de piso - [informação em];
construção e reparação em colocação de piso [consultoria em]; construção e reparação em
colocação de piso - [assessoria em]; construção e
reparação em colocação de piso; construtor
(serviços de -) - [informação em]; construtor
(serviços de -) - [consultoria em]; construtor (serviços
de -) - [assessoria em]; construtor (serviços de -);
impermeabilização em obra civil - [informação em];
impermeabilização em obra civil - [consultoria em];
impermeabilização em obra civil - [assessoria em];
impermeabilização em obra civil;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905613937 30/11/2012
003
Tit.JECEV INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10659814000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AFINS
NCL(10) 25 alpercatas; anáguas; artigos de malha
[vestuário]; bandanas; bermudas; blazers [vestuário];
bonés; botas *; cachecóis; calçados *; calçados em
geral *; calças; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisas; camisetas; capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; ceroulas; chapéus [chapelaria];
chapéus, bonés etc; cintas [roupa íntima]; cintos
[vestuário]; cintos porta-moedas [vestuário]; coletes;
coletes [roupa íntima]; combinação [roupa íntima];
combinações
[vestuário];
corpete;
cuecas;
espartilhos; gorros; gravatas; jaquetas; jardineiras
[vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings [calças];
lenços de pescoço; ligas; ligas de meias; lingerie
(fr.); luvas [vestuário]; luvas sem dedos; macacões;
malhas [vestuário]; meias; paletós; pijamas; robe;
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupões de banho; saias; saiascalças; sandálias; sáris; sobretudos [vestuário];
suéteres; sungas; suspensórios; sutiãs; ternos;
toucas de banho; toucas de natação; trajes; trajes de
banho; túnicas; uniformes; vestuário *; véus
[vestuário]; viseiras; xales; baby-doll; bandagem
elástica [vestuário]; bermuda para prática de esporte;
biquíni; boné; calçado esportivo; calção para banho;
camisola; canga; chinelo [vestuário comum]; cinta
[vestuário comum]; coturno; jaleco; maiô;
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL
No.905613945 30/11/2012
003
Tit.NCO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA
BANCARIA E COMERCIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04501088000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: N C O

CFE(4) 26.1.18; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 06 cofres de metal; cofres de segurança;
cofres-fortes; portas de metal *; segurança (cofres de
-);
Procurador: GISELE FERREIRA DE CAMPOS
ALVES
No.905613953 30/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J.SA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045281000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F FIKÇÃO
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elétricos]; fatiadores de queijo [não-elétricos]; frutas,
verduras e legumes (facas para -); frutos
(ferramentas manuais para colher -); garfos
[talheres]; pizza (cortadores de-) [não-elétricos];
prataria [facas, garfos e colheres]; talheres [facas,
garfos e colheres]; abridor de caixa não elétrico
[ferramenta]; caixa [estojo] para ferramenta (cheia);
colheres, garfos, escumadeiras, conchas [utensílios
de cozinha], parte de faqueiro; descascador
[ferramenta manual]; faca (utensílio de cozinha ou
cutelaria); faqueiro; fatiador não elétrico de legumes;
formão; talheres descartáveis;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 14 adereços [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); brincos; broches [jóias e
bijuterias]; caixas para jóias; chaveiros de bijuteria;
colares [jóias e bijuterias]; correntes [jóias e
bijuterias]; gravatas (prendedores de -); medalhas;
medalhões [jóias e bijuterias]; penduricalhos [jóias e
bijuterias]; pulseiras [jóias e bijuterias]; relógios [de
parede ou de sala]; relógios de pulso; chaveiros para
uso pessoal [exceto tipo carteira]; tornozeleira
(jóia/bijuteria);
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO
No.905613961 30/11/2012
Tit.PROMEP COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05657919000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Promep

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 misturadoras (máquinas -); misturadoras
[batedoras] [máquinas]; moinhos [máquinas];
rotativas (secadoras -); secadoras (máquinas -);
esteira secadora [parte de máquina];
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905613970 30/11/2012
003
Tit.MIMO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05330305000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BLACK TIE

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 08 abridores de latas, não elétricos; açúcar
(pinças para -); amoladores de facas; barbear
(estojos de -); barbear (estojos para aparelhos de -);
carne (moedores de -) [ferramentas manuais];
colheres *; conchas para vinho; cortadores de pizza
[não-elétricos];
cutelos
[facas];
cutelos
de
açougueiro; estojos para aparelhos de barbear;
estojos para pedicure; facas *; facas para cortar
frutar, verduras e legumes; facas para picar frutas,
verduras e legumes; fatiadores de ovos [não-

No.905613988 30/11/2012
003
Tit.JECEV INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10659814000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AFINS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes; comércio (através
de qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos; comércio (através de
qualquer meio) de desinfetantes; comércio (através
de qualquer meio) de escovas; comércio (através de
qualquer meio) de espelhos; comércio (através de
qualquer meio) de imitações de couro; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos;
comércio (através de qualquer meio) de loções para
os cabelos; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de óleos essenciais;
comércio (através de qualquer meio) de pentes e
esponjas; comércio (através de qualquer meio) de
preparações higiênicas para uso medicinal; comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
limpar, polir, desengordurar e decapar; comércio
(através de qualquer meio) de produtos abrasivos
para limpeza; comércio (através de qualquer meio)
de produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sabões; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL
No.905613996 30/11/2012
Tit.TECNUAR S.R.L. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8862257
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Q QUICKFAT

003

CFE(4) 1.15.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 05 suplemento alimentar para animais;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905614003 30/11/2012
003
Tit.MIMO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05330305000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BLACK TIE

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 21 abafadores para chaleiras; abridores de
garrafas; açucareiros; alho (espremedores de -)
[utensílio para cozinha]; ampolas de vidro
[recipientes]; aspersores para regar flores e plantas;
bacias [recipientes]; bacias [tigelas]; baldes; baldes
para gelo; bandejas; bandejas de papel para uso
doméstico; bandejas giratórias de mesa; bandejas
para uso doméstico; bases para pratos [utensílios de
mesa]; batedeiras [coqueteleiras]; batedores não
elétricos; batedores não elétricos, para uso
doméstico; batedores para tapetes [exceto
máquinas]; bateria de cozinha; beber (recipientes
para -); bebidas (frascos de -) para viajantes;
bomboneiras; bustos de porcelana, terracota ou
vidro; caçarolas; caçarolas [não eletricamente
aquecidas]; cafeteiras não elétricas; caixas de
bombons; caixas de vidro; caixas para chá; caixas
refrigeradoras portáteis, não elétricas; candelabros
[castiçal]; canecas; cantis; castiçais; cerâmica;
cerâmica (louça de -); cerâmicas para uso
doméstico; cerveja (canecas para -); cestas para
pão; cestas para piqueniques [com louça]; cestos
para papel; cestos para uso doméstico; chaleiras;
chaleiras não elétricas; coadores; coadores de chá
[filtros]; coadores não elétricos para café; colheres
para misturar [utensílios de cozinha]; concha
[acessórios de mesa]; conchas para sopa, para uso
na cozinha; copos; copos para beber; coqueteleiras;
cortadores de biscoito; cortadores de massa;
cozinha (espetos de metal para -); cozinha
(misturadores não elétricos para -); cristais
[vidraçaria]; decantadores (recipientes -); descansos
de talheres para mesa; descansos para ferros de
passar; descansos, exceto de papel ou pano;
escovas *; escovas para lavar louça; espanadores
de móveis; espanadores de pó, de penas; espátulas
[utensílios de cozinha]; espátulas para tortas;
espetos de metal para cozinha; espremedores de
alho [utensílio de cozinha]; espremedores de frutas
não elétricos, para uso doméstico; estojos de
toalete; formas [utensílios de cozinha]; formas de
cozinha; formas para bolos; formas para gelo;
frascos; frascos de bebidas para viajantes;
frigideiras; fritadeiras, não elétricas; frutas (taças
para -); funis; gamelas [vasilhas]; garrafas térmicas;
gelo (baldes para -); gelo (formas para -); gravatas
(prensas para -); grelhas (suportes para -); grelhas
[utensílios para cozinhar]; jarras de vidro; latas de
lixo; louça (escovas para lavar -); louça (tampas de ); louças; louças [exceto para garfos e colheres];
macarrão (aparelhos [manuais] para fazer -);
manteigueiras; moedores manuais para café;
paliteiros; palitos de dentes; panelas de pressão,
não elétricas; panelas para cozinha; peneiras
[utensílios de uso doméstico]; peneiras [utensílios
domésticos];
pires;
porta-cardápios;
portacondimentos (conjuntos de -); porta-guardanapos;
porta-papel higiênico; porta-sabonetes; porta-toalha
para mesa; potes; potes de biscoitos; potes para
cola; pratos; pratos de papel; queijeira (redomas
para -); raladores [utensílios de uso doméstico];
recipientes de vidro; recipientes metálicos para fazer
sorvetes e bebidas geladas; recipientes para
cozinha; recipientes para cozinha ou uso doméstico;
recipientes térmicos para alimentos; recipientes
térmicos para bebidas; refrigeração de alimentos
(aparelhos para -), contendo fluidos trocadores de
calor, para uso doméstico; saboneteiras; sabonetes
(porta-); saladeiras; saleiros; sopa (conchas para -),
para uso na cozinha; suportes para grelhas; tábuas
de cortar para cozinha; taças; taças para frutas;
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tachos de barro; tampas de louças; tampas de pote;
tampas de vidro; tampas para manteigueiras;
térmicas (garrafas -); térmicos (recipientes -); tigelas
[bacias]; tigelas de vidro; travessas para frutas,
legumes e verduras; utensílios de uso doméstico;
utensílios não elétricos para cozinhar; utensílios para
cosméticos; utensílios para cozinha; utensílios para
mesa; vidro (tigelas de -); vidros [recipientes];
amassadeira não elétrica para uso doméstico;
amassadeira para uso doméstico; balde para bebida;
batedor de coquetel [utensílio manual]; biscoiteira;
bule de chá; caixa para conservar água gelada de
aço inoxidável [recipiente térmico]; cálice; cesta de
café da manhã [vazia]; cesta de vime para pão;
cesta de vime para transportar peixe; churrasqueiras
[panelas]; colheres, garfos, escumadeiras, conchas
[utensílios de cozinha], exceto parte de faqueiro;
cumbuca de gelo; descanso para panela, exceto de
papel ou tecido; descanso para prato, exceto de
papel ou tecido; descascador de legume [utensílio
doméstico]; escova de cabelo; escova usada na
limpeza doméstica; estojo [nécessaire] com
utensílios de toalete; garrafas para água; leiteira;
manteigueira metálica; pegador de azeitona; porta
escova; porta-incenso; porta-retrato; porta-talher,
exceto estojo para faqueiro; raspador [utensílio
doméstico]; recipiente para defumador não elétrico;
suporte de mesa para talher; suporte para garrafa;
vasilhame;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905614011 30/11/2012
Tit.J BEZERRA DA SILVA FILHO-ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11419814000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SFILARE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 alarmes *; aparelhos para medição;
balanças; balanças de precisão; estojo porta-cds;
porta-cd;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905614046 30/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J.SA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045281000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: R RADIANCE

No.905614070 30/11/2012
003
Tit.MIMO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05330305000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MIMO STYLE

003

CFE(4) 1.1.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 16 catálogos; folhetos; impressas
(publicações -); impresso (material -); papel para
embrulho; revistas [periódicos]; agenda; boletim
informativo; embalagens de papel ou plástico;
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: MARIA LUCIA MOSCA
No.905614020 30/11/2012
Tit.ISABEL CRISTINA VEGINI (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54870038900
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Nanna Bella atelier

CFE(4) 3.7.3; 3.7.24; 29.1.1-2; 29.1.12
NCL(10) 30 salgadinho, exceto croquete;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905614054 30/11/2012
Tit.CONSTRUTORA CAJADO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07918955000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Construtora Cajado

003

003

CFE(4) 26.3.16
NCL(10) 37 construção *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905614062 30/11/2012
Tit.MAGNO HENRIQUE DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75209926753
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: mais COXINHA
CFE(4) 3.13.1; 25.7.6; 29.1.1,29.1.4-5
NCL(10) 40 ateliê de costura;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905614038 30/11/2012
003
Tit.MIMO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05330305000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MIMO STYLE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 21 abafadores para chaleiras; abridores de
garrafas; açucareiros; alho (espremedores de -)
[utensílio para cozinha]; ampolas de vidro
[recipientes]; aspersores para regar flores e plantas;
bacias [recipientes]; bacias [tigelas]; baldes; baldes
para gelo; baldes para gelo; bandejas; bandejas de
papel para uso doméstico; bandejas giratórias de
mesa; bandejas para uso doméstico; bases para
pratos
[utensílios
de
mesa];
batedeiras
[coqueteleiras]; batedores não elétricos; batedores
não elétricos, para uso doméstico; batedores para
tapetes [exceto máquinas]; bateria de cozinha; beber
(recipientes para -); bebidas (frascos de -) para
viajantes; bomboneiras; bustos de porcelana,
terracota ou vidro; caçarolas; caçarolas [não
eletricamente aquecidas]; cafeteiras não elétricas;
caixas de bombons; caixas de vidro; caixas para
chá; caixas refrigeradoras portáteis, não elétricas;
candelabros [castiçal]; canecas; canecas; cantis;
castiçais; cerâmica; cerâmica (louça de -); cerâmicas
para uso doméstico; cerveja (canecas para -); cestas
para pão; cestas para piqueniques [com louça];
cestos para pão [uso doméstico]; cestos para papel;
cestos para uso doméstico; chaleiras; chaleiras não
elétricas; coadores; coadores de chá [filtros];
coadores não elétricos para café; colheres para
misturar [utensílios de cozinha]; concha [acessórios
de mesa]; conchas para sopa, para uso na cozinha;
copos; copos para beber; coqueteleiras; cortadores
de biscoito; cortadores de massa; cozinha (espetos
de metal para -); cozinha (misturadores não elétricos
para
-);
cristais
[vidraçaria];
decantadores
(recipientes -); descansos de talheres para mesa;
descansos para ferros de passar; descansos, exceto
de papel ou pano; escovas *; escovas para lavar
louça; espanadores de móveis; espanadores de pó,
de penas; espátulas [utensílios de cozinha];
espátulas para tortas; espetos de metal para
cozinha; espremedores de alho [utensílio de
cozinha]; espremedores de frutas não elétricos, para
uso doméstico; estojos de toalete; formas [utensílios
de cozinha]; formas [utensílios de cozinha]; formas
de cozinha; formas para bolos; formas para gelo;
frascos; frascos de bebidas para viajantes;
frigideiras; frigideiras; fritadeiras, não elétricas; frutas
(taças para -); funis; gamelas [vasilhas]; garrafas
térmicas; gelo (baldes para -); gelo (formas para -);
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gravatas (prensas para -); grelhas (suportes para -);
grelhas [utensílios para cozinhar]; grelhas [utensílios
para cozinhar]; jarras de vidro; latas de lixo; louça
(escovas para lavar -); louça (tampas de -); louças;
louças [exceto para garfos e colheres]; macarrão
(aparelhos [manuais] para fazer -); manteigueiras;
manteigueiras; moedores manuais para café;
paliteiros; palitos de dentes; panelas de pressão,
não elétricas; panelas para cozinha; peneiras
[utensílios de uso doméstico]; peneiras [utensílios
domésticos];
pires;
porta-cardápios;
portacondimentos (conjuntos de -); porta-guardanapos;
porta-papel higiênico; porta-sabonetes; porta-toalha
para mesa; potes; potes de biscoitos; potes para
cola; pratos; pratos de papel; queijeira (redomas
para -); raladores [utensílios de uso doméstico];
recipientes de vidro; recipientes metálicos para fazer
sorvetes e bebidas geladas; recipientes para
cozinha; recipientes para cozinha ou uso doméstico;
recipientes térmicos para alimentos; recipientes
térmicos para bebidas; refrigeração de alimentos
(aparelhos para -), contendo fluidos trocadores de
calor, para uso doméstico; saboneteiras; sabonetes
(porta-); saladeiras; saleiros; saleiros; sopa (conchas
para -), para uso na cozinha; suportes para grelhas;
tábuas de cortar para cozinha; taças; taças para
frutas; tachos de barro; tampas de louças; tampas
de pote; tampas de vidro; tampas para
manteigueiras; térmicas (garrafas -); térmicos
(recipientes -); tigelas [bacias]; tigelas de vidro;
travessas para frutas, legumes e verduras; utensílios
de uso doméstico; utensílios não elétricos para
cozinhar; utensílios para cosméticos; utensílios para
cozinha; utensílios para mesa; vidro (tigelas de -);
vidros [recipientes]; amassadeira não elétrica para
uso doméstico; amassadeira para uso doméstico;
balde para bebida; batedor de coquetel [utensílio
manual]; biscoiteira; bule de chá; caixa para
conservar água gelada de aço inoxidável [recipiente
térmico]; cálice; cesta de café da manhã [vazia];
cesta de vime para pão; cesta de vime para
transportar peixe; churrasqueiras [panelas]; colheres,
garfos, escumadeiras, conchas [utensílios de
cozinha], exceto parte de faqueiro; cumbuca de gelo;
descanso para panela, exceto de papel ou tecido;
descanso para prato, exceto de papel ou tecido;
descascador de legume [utensílio doméstico];
escova de cabelo; escova usada na limpeza
doméstica; estojo [nécessaire] com utensílios de
toalete; garrafas para água; leiteira; manteigueira
metálica; pegador de azeitona; porta escova; portaincenso; porta-retrato; porta-talher, exceto estojo
para faqueiro; raspador [utensílio doméstico];
recipiente de vidro; recipiente para defumador não
elétrico; suporte de mesa para talher; suporte para
garrafa; vasilhame;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905614089 30/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J.SA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045281000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Z ZOATO

CFE(4) 26.1.1; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 16 catálogos; folhetos; impressas
(publicações -); impresso (material -); papel para
embrulho; revistas [periódicos]; agenda; boletim
informativo; embalagens de papel ou plástico;
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO

RPI 2207 de 24/04/2013

No.905614097 30/11/2012
003
Tit.MARIA DAS GRAÇAS MACHADO SANTOS
MATTIOLI-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10814620000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZAION
NCL(10) 25 anáguas; artigos de malha [vestuário];
aventais [vestuário]; banho (roupas de -); bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; cachecóis; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisas;
camisetas; coletes; confeccionado (vestuário -);
cuecas; enxovais de bebês; faixas para a cabeça
[vestuário]; jaquetas; leggings [calças]; luvas
[vestuário]; macacões; malhas [vestuário]; parcas;
penhoar; pijamas; roupa íntima; roupas de fantasia;
saias; saias-calças; sungas; trajes; uniformes;
vestuário *; baby-doll; bermuda para prática de
esporte; biquíni; camisola; canga; maiô;
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905614100 30/11/2012
003
Tit.ELDOR CORPORATION S.P.A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8862168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EPWS
NCL(10) 07 antipoluentes (dispositivos -) para
motores e máquinas; bielas para máquinas e
motores;
bobinas
para
máquinas;
bombas
[máquinas]; bombas [partes de máquinas e motores];
bombas auto-reguladoras de combustível; bombas
de combustível para postos de gasolina; combustível
(bombas de -) para postos de gasolina; combustível
(conversores de -) para motores de combustão
interna; combustível (dispositivos economizadores
de -) para motores e máquinas; conversores de
combustível para motores de combustão interna;
diesel (velas para reaquecimento de motores -);
ferramentas
[partes
de
máquinas];
ignição
(dispositivos de -) para motores de combustão
interna; injetores para motores; máquinas e motores
(bielas para -); válvulas [peças de máquinas]; velas
para ignição de motores a combustão interna;
velocidade (reguladores de -) para máquinas e
motores; aparelho elétrico de uso agrícola para
vaporização de produto químico (máquina); bomba
injetora para veículo; centelhador ou dispositivo de
ignição [parte de máquina]; distribuidor de
carburante [parte de motor]; máquina injetora;
motores de arranque [partes de máquinas];
Prior.:TO2012C002758 28/09/2012 IT
Procurador: MARLENE DA SILVA SANTOS

No.905614119 30/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J.SA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045281000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F FIKÇÃO

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 16 catálogos; folhetos; impressas
(publicações -); impresso (material -); papel para
embrulho; revistas [periódicos]; agenda; boletim
informativo; embalagens de papel ou plástico;
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO
No.905614127 30/11/2012
003
Tit.SONHOS DE MINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA - ME (BR/MG)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17016149000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Sonhos de Minas
NCL(10) 30 biscoitos; biscoitos amanteigados;
tortas; tortas [doces e salgadas];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905614135 30/11/2012
003
Tit.BARIMEX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11191196000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BARILOG

CFE(4) 1.17.1; 27.5.2
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
despachante aduaneiro [desembaraço e liberação
de documento alfandegário];
Procurador: CONE SUL ASS. EM PROP. IND. E
INTELECTUAL
No.905614143 30/11/2012
003
Tit.MIMO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05330305000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MIMO STYLE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 08 abridores de latas, não elétricos; açúcar
(pinças para -); amoladores de facas; barbear
(estojos de -); barbear (estojos para aparelhos de -);
carne (moedores de -) [ferramentas manuais];
colheres *; conchas para vinho; cortadores de pizza
[não-elétricos];
cutelos
[facas];
cutelos
de
açougueiro; estojos para aparelhos de barbear;
estojos para pedicure; facas *; facas para cortar
frutar, verduras e legumes; facas para picar frutas,
verduras e legumes; fatiadores de ovos [nãoelétricos]; fatiadores de queijo [não-elétricos]; frutas,
verduras e legumes (facas para -); frutos
(ferramentas manuais para colher -); garfos
[talheres]; latas (abridores de -), não elétricos; pizza
(cortadores de-) [não-elétricos]; prataria [facas,
garfos e colheres]; talheres [facas, garfos e
colheres]; talheres [facas, garfos e colheres]; abridor
de caixa não elétrico [ferramenta]; caixa [estojo] para
ferramenta (cheia); colheres, garfos, escumadeiras,
conchas [utensílios de cozinha], parte de faqueiro;
descascador [ferramenta manual]; faca (utensílio de
cozinha ou cutelaria); faqueiro; fatiador não elétrico
de legumes; formão; talheres descartáveis;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905614151 30/11/2012
003
Tit.FORMIGUEIRINHO ALIMENTOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17215395000142
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 1115

compras; valises; bolsa do vestuário comum; carteira
para moeda; chapeleira [para transporte de chapéu];
chaveiro [artigo de couro, tipo carteira]; porta nota;
porta-cartão [carteiras]; porta-moedas [carteiras];
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO

CFE(4) 3.3.15
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: MARCIA REGINA FRASSON E
JOICENI MOREIRA GIARETTA
No.905614160 30/11/2012
Tit.PAMA COMERCIO DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11660951000294
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MUSSARELA KALIFFA

003

CFE(4) 1.1.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 18 bolsas; bolsas de malhas; bolsas de
mão; bolsas de viagem; bolsas para equipamentos
esportivos*; carteiras de bolso; estojos de
cosméticos [nécessaire]; malas de roupas para
viagem; malas de viagem; maletas para
documentos; mochilas; mochilas escolares; pastas
[malas]; porta-cartão; porta-chaves; sacolas de
compras; valises; bolsa do vestuário comum; carteira
para moeda; chapeleira [para transporte de chapéu];
chaveiro [artigo de couro, tipo carteira]; porta nota;
porta-cartão [carteiras]; porta-moedas [carteiras];
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO
No.905614194 30/11/2012
Tit.KGB ACADEMIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15622978000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KGB ACADEMIA

003

CFE(4) 3.4.1-2; 6.19.16; 7.1.9; 27.5.1
NCL(10) 29 bebidas lácteas [onde o leite
predomina]; leite; leite de soja [substituto do leite];
queijos; coalho de queijo; creme de leite; doce de
leite; leite em pó;
Procurador: LUANA KLAUS
No.905614178 30/11/2012
003
Tit.LE PIERI COSMETICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01045796000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PERSONAL KERATIN PROFESSIONAL

CFE(4) 7.5.1; 21.3.13; 21.3.23; 24.7.1; 26.1.1
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde]; competições
desportivas (organização de -); educação física;
organização de competições [educação ou
entretenimento]; serviços de personal trainer
[serviços de academia de ginástica]; assessoria,
consultoria e informação em educação física;
Procurador: GISELE FERREIRA DE CAMPOS
ALVES
No.905614208 30/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J.SA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045281000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Z ZOATO

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 03 cosméticos;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905614186 30/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J.SA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045281000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: R RADIANCE
CFE(4) 26.1.1; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 18 bolsas; bolsas de malhas; bolsas de
mão; bolsas de viagem; bolsas para equipamentos
esportivos*; carteiras de bolso; estojos de
cosméticos [nécessaire]; malas de roupas para
viagem; malas de viagem; maletas para
documentos; mochilas; mochilas escolares; pastas
[malas]; porta-cartão; porta-chaves; sacolas de

No.905614216 30/11/2012
003
Tit.MARCOS KLEIZ JARDIM (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89400933720
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: sem culpa
NCL(10) 30 barras de cereais hiperprotéicas; batata
(farinha de -) para uso alimentar; baunilha
[flavorizante]; bebidas (flavorizantes para -), exceto
óleos essenciais; bebidas à base de cacau; bebidas
à base de chá; bebidas à base de chocolate;
biscoitos;
biscoitos;
biscoitos
amanteigados;
biscoitos de água e sal; bolachas; bolo (massa para ); bolo (pó para -); bolos; bolos (flavorizantes para -),
exceto óleos essenciais; bombons; brioches; cacau;
cacau (bebidas à base de -); cacau (bebidas de -)
com leite; cacau (produtos de -); café; café (bebidas
à base de -); café (bebidas de -) com leite; café
(preparações vegetais para uso como substitutos de); café (sucedâneos de -); café não torrado; canela
[especiaria]; canjica; caramelos [doces]; caril [curry
(ingl.)] [especiaria]; carne (produtos para amaciar -)
para uso doméstico; carne (sucos de -); carne (tortas
de -); cereais (lanches à base de -); cereais
(preparações feitas com -); cereais secos (flocos de ); cerveja (vinagre de -); cevada (farinha de -);
cevada
descascada;
chá
gelado;
chá*;
cheeseburgers [sanduíches]; chicória [sucedâneo de
café]; chocolate; chocolate (bebidas à base de -);
chocolate (bebidas de -) com leite; chutney
[condimento]; cobertura de bolo [glacê]; comestíveis
(gelados -); condimentos; confeitos; confeitos *;
confeitos para decoração de árvores de natal;
congelado (iogurte -); conservar alimentos (sal para ); coulis de frutas [molhos]; cozinha (sal de -);
cravos-da-índia [especiaria]; creme [culinária]; creme
batido (preparações para engrossar -); creme de
tártaro para uso culinário; cremes gelados (agentes
para engrossar -); culinários (bicarbonato de sódio
para fins -); cuscuz [sêmola]; descascada (cevada -);
doces [confeitos]; doces com hortelã-pimenta;
doces*; empadas [tortas]; engrossar alimentos
(agentes para -) em cozimento; engrossar creme
batido (preparações para -); engrossar sorvetes
[cremes gelados] (agentes para -); espaguete;
essências para alimentos [exceto essências etéreas
e óleos essenciais]; extrato de malte para uso
alimentar; farináceos (alimentos -); farinha de rosca;
farinha de canjica; farinha de milho; farinha de milho;
farinha moída (produtos de -); farinhas*; farinhas*;
fermento; fermento; flavorizantes para bebidas,
exceto óleos essenciais; flavorizantes para bebidas,
exceto óleos essenciais; flavorizantes para bolos,
exceto óleos essenciais; flocos de aveia; flocos de
milho; flocos de milho; frutas (geléias de -)
[confeitos]; gelado (chá -); gelado (iogurte -); gelados
comestíveis; gelados comestíveis (pós para preparar
-); geléia real; geléias de frutas [confeitos]; gelo para
bebidas; gelo, natural ou artificial; gengibre (bolo ou
pão de -); gengibre [especiaria]; germen de trigo
para alimentação humana; glicose para fins
culinários; hortelã-pimenta (doces com -); infusões
não medicinais; iogurte congelado; iogurte gelado;
lanches à base de cereais; levedura *; maionese;
malte (biscoitos de -); malte para consumo humano;
maltose; marinados; massa para bolo; massa para
bolo; massas [alimentares]; massas alimentares;
mel; melaço (xarope de -); melaço para uso
alimentar; menta para confeitos; milho (farinha de -);
milho (farinha de -); milho (flocos de -); milho moído;
milho torrado; molho para salada; mostarda (farinha
de -); mousses de chocolate; muesli; noz-moscada;
pãezinhos; pãezinhos; panquecas; pão; pasta de
amêndoas; pasta de soja [condimento]; pastéis
[pastelaria]; pastéis [pastelaria]; pastelaria; pastilhas
[confeitos]; pastilhas [confeitos]; pesto [molho]; petits
fours (fr.) [pastelaria]; picles mistos [condimento];
pimenta; pimenta-da-jamaica [tempero]; pizzas; pó
para bolo; preparações vegetais para uso como
substitutos de café; produtos para dourar carnes
[ham glaze]; própole*; própolis*; pudins; quiches;
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ravióli; real (geléia -); refeições à base de noodles;
rolinhos primavera; sagu; sal de cozinha; sal para
conservar alimentos; salsichas (materiais para
engrossar -); sanduíches; sementes de linhaça para
alimentação humana; sêmola para alimentação
humana; semolina; sobremesas sob a forma de
mousse de chocolate; soja (farinha de -); soja (molho
de -); soja (pasta de -) [condimento]; sorvete;
sorvete; sorvetes; sorvetes (agentes para engrossar
-); sorvetes (pós para preparar -); sucedâneos de
café; sucos de carne; sushi; tabule; tacos; talharim;
temperos; torrado (milho -); tortas; tortas de carne;
tortillas; vanilina [sucedâneos de baunilha]; waffles;
barra dietética de cereais; bolo, preparado para
consumo final, confeitado ou não; brigadeiro,
cajuzinho e quindim; cacau [doce de-]; cacau em pó;
café em grão; café em pó; cajuzinho, brigadeiro e
quindim; canapé; canelone [massa alimentícia];
canjica (milho para - ); casquinha para sorvete; chá
da china; chá de flor; chá de fruta; chocolate em pó
[para uso na culinária, exceto para fabricação de
bebidas]; churros [doce]; colorau [v.d. urucum]
[condimento]; cominho; complemento/ suplemento
alimentar composto por cereais [não medicinal];
crepe; empada; empadão; erva para infusão, exceto
medicinal; esfiha; extrato de café; extrato de tomate;
farinha com levedura comestível; farinha de arroz
[para uso alimentar]; farinha de aveia; farinha de
batata; farinha de cevada; farinha de mandioca;
farinha de tapioca; farinha de trigo; farinha integral
[uso alimentar]; farinha para sopa; farofa; floco de
cereal; frozens [iogurte congelado]; fubá; goiabada;
lasanha; louro; nhoque; pasta de amendoim; pastel;
pedaços tostados de madeira natural adicionados ao
vinho para melhorar o sabor; pele frita [produto
alimentício feito a partir de farinha alimentar,
imitando pele de porco]; pipoca doce [pronta]; pipoca
salgada [pronta]; pó para fabricação de doce; pó
para pudim; quibe; quindim, brigadeiro e cajuzinho;
rapadura [açúcar mascavo, em forma de pequeno
tijolo]; salgadinho, exceto croquete; suspiro; tomilho;
tortas [doces e salgadas]; urucum para uso alimentar
[condimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905614410 30/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J.SA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045281000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F FIKÇÃO
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NCL(10)
41
congressos
(organização
e
apresentação de -) - [informação em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
congressos (organização e apresentação de -) [assessoria em]; congressos (organização e
apresentação de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos - [assessoria em];
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
colóquios - [assessoria em]; organização e
apresentação de colóquios; organização e
apresentação de conferências - [consultoria em];
organização e apresentação de conferências [assessoria em]; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos - [informação em]; organização e
apresentação de congressos - [consultoria em];
organização e apresentação de congressos [assessoria em]; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários - [informação em]; organização e
apresentação de seminários - [consultoria em];
organização e apresentação de seminários [assessoria em]; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios - [consultoria em]; organização e
apresentação de simpósios - [assessoria em];
organização e apresentação de simpósios;
seminários (organização e apresentação de -) [informação em]; seminários (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; seminários
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
seminários (organização e apresentação de -);
simpósios (organização e apresentação de -) [assessoria em]; simpósios (organização e
apresentação de -); assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; cerimonial de eventos
(serviços relativos ao -) - [informação em]; cerimonial
de eventos (serviços relativos ao -) - [consultoria
em]; cerimonial de eventos (serviços relativos ao -) [assessoria em]; cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -); cursos livres [ensino] - [consultoria
em]; cursos livres [ensino] - [assessoria em]; cursos
livres [ensino]; locutor de eventos - [informação em];
locutor de eventos - [assessoria em]; locutor de
eventos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905614437 30/11/2012
Tit.TATAMI PONTO COM LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14738425000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OK ORIGINAL KIMONOS

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 18 bolsas; bolsas de malhas; bolsas de
mão; bolsas de viagem; bolsas para equipamentos
esportivos*; carteiras de bolso; estojos de
cosméticos [nécessaire]; malas de roupas para
viagem; malas de viagem; maletas para
documentos; mochilas; mochilas escolares; pastas
[malas]; porta-cartão; porta-chaves; sacolas de
compras; valises; bolsa do vestuário comum; carteira
para moeda; chapeleira [para transporte de chapéu];
chaveiro [artigo de couro, tipo carteira]; porta nota;
porta-cartão [carteiras]; porta-moedas [carteiras];
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO
No.905614429 30/11/2012
003
Tit.CERP CERIMONIAL E RELAÇÕES PUBLICAS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22353056000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ECEPE - Encontro Estadual de
Cerimonialistas e Profissionais de Eventos

003

CFE(4) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.22; 27.5.1; 28.3
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de móveis;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905614445 30/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J.SA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045281000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: R RADIANCE

CFE(4) 1.1.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 26 agulhas *; alfinetes [exceto jóias e
bijuteria]; armarinho (artigos de -) [exceto fios
retroses] *; bordados; botões *; broches [acessórios
de vestuário]; cabelos (enfeites para os -); cadarços
para sapatos; caixas de costura; chapéus
(ornamentos de -) [exceto de metal precioso];
cordões para vestuário; enfeites para vestuário;
fivelas [acessórios de vestuário]; agulheiro; cadarço
para roupa;
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO
No.905614453 30/11/2012
003
Tit.FORMIGUEIRINHO ALIMENTOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17215395000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Formigueirinho

CFE(4) 3.3.15; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: MARCIA REGINA FRASSON E
JOICENI MOREIRA GIARETTA
No.905614461 30/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J.SA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045281000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Z ZOATO

CFE(4) 26.1.1; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 26 agulhas *; alfinetes [exceto jóias e
bijuteria]; armarinho (artigos de -) [exceto fios
retroses] *; bordados; botões *; broches [acessórios
de vestuário]; cabelos (enfeites para os -); cadarços
para sapatos; caixas de costura; chapéus
(ornamentos de -) [exceto de metal precioso];
cordões para vestuário; enfeites para vestuário;
fivelas [acessórios de vestuário]; agulheiro; cadarço
para roupa;
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO
No.905614470 30/11/2012
003
Tit.TSG IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
(BR/RS)
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Tit.ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506208000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALLPROT

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05120798000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PEEKABOO

CFE(4) 2.5.23; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.14; 27.5.1
NCL(10) 18 bolsas; bolsas de malhas; bolsas de
mão; bolsas de viagem; bolsas para carregar bebês
[slings]; guarda-chuvas; guarda-sóis [sombrinhas];
malas de roupas para viagem; malas de viagem;
mochilas; mochilas escolares; pastas escolares;
slings para carregar bebês; valises;
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.905614488 30/11/2012
003
Tit.CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J.SA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045281000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F FIKÇÃO

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 26 agulhas *; alfinetes [exceto jóias e
bijuteria]; armarinho (artigos de -) [exceto fios
retroses] *; bordados; botões *; broches [acessórios
de vestuário]; cabelos (enfeites para os -); cadarços
para sapatos; caixas de costura; chapéus
(ornamentos de -) [exceto de metal precioso];
cordões para vestuário; enfeites para vestuário;
fivelas [acessórios de vestuário]; agulheiro; cadarço
para roupa;
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO
No.905614496 30/11/2012
003
Tit.FZ AGROGESTÃO - CONSULTORIA EM MEIO
RURAL (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8816026
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENOGESTÃO Solução Integrada de
Gestão de Vinícolas

CFE(4) 5.7.10; 19.7.25; 27.5.1
NCL(10) 42 software de computador (elaboração
[concepção] de-);
Procurador: IURIÊ CÁTIA PAES
No.905614500 30/11/2012

003

Marca: associação racing

CFE(4) 27.5.8
NCL(10) 41 organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento] - [assessoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 07 motores propulsores, exceto para
veículos terrestres; propulsão (mecanismos para -)
exceto para veículos terrestres;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905614518 30/11/2012
003
Tit.UNILEVER PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8300356
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QUIFF ME TENDER
NCL(10) 03 banhos (preparações cosméticas para ); cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); desodorantes [perfumaria];
essenciais (óleos -); loções capilares; pele (produtos
cosméticos para cuidados da -); perfumaria
(produtos de -); permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores para -); sabonetes; toalete (produtos
de-);
xampus;
antiperspirante
[desodorante];
condicionador [cosmético];
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905614526 30/11/2012
003
Tit.FZ AGROGESTÃO - CONSULTORIA EM MEIO
RURAL (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8816026
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZOOGESTÃO Maneio Técnico e
administrativo de Efectivos Pecuários

No.905614550 30/11/2012
003
Tit.ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506208000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALLPROT

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 12 motores de propulsão para veículos
terrestres; propulsores de hélice; meio de transporte
de propulsão muscular;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905614569 30/11/2012
003
Tit.ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506208000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALLPROT

CFE(4) 3.4.1; 27.5.1
NCL(10) 42 software de computador (elaboração
[concepção] de-);
Procurador: IURIÊ CÁTIA PAES
No.905614534 30/11/2012
003
Tit.SANFARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02625651000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUPLEMIL
NCL(10) 05 suplementos alimentares minerais;
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal;
Procurador: AUNIMARK SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA. ME
No.905614542 30/11/2012
Tit.SERGIO JIMENEZ PUBLICIDADE E
COMPETIÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00894021000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 03 sabões; algodão para a higiene pessoal;
preparado antiembaçante para limpeza;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905614577 30/11/2012
003
Tit.LADO Z CONFECÇÕES LTDA-ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16832787000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LADO Z JEANS
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Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905614640 30/11/2012
003
Tit.ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506208000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VISION CLEAR

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; bermudas; blazers [vestuário];
bonés; cachecóis; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; cintos [vestuário]; combinações
[vestuário];
gravatas;
jaquetas;
jardineiras
[vestuário]; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; macacões;
malhas [vestuário]; meias; meias-calças; paletós;
pijamas; pulôveres; roupa de baixo; roupa íntima;
roupa para ginástica; roupas de banho; roupões de
banho; saias; suéteres; trajes; biquíni; calção para
banho;
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905614615 30/11/2012
003
Tit.EMERSON MALICHESKI (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 98608339900
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MONTÊS
NCL(10) 29 alimentos à base de peixe; aves não
vivas; bacon; banha de porco para uso alimentar;
bebidas lácteas [onde o leite predomina]; carne;
carne (molhos de -); carne de porco; carne em
conserva; carne enlatada; carnes salgadas;
chouriços de sangue; creme batido; creme chantilly;
extratos de carne; iogurte; iogurte; laticínios; leite;
leite de soja [substituto do leite]; manteiga (creme de
-); peixe (alimentos à base de -); peixe (filé de -);
peixe em conserva; peixe em salmoura; peixe
enlatado; queijos; salgadas (carnes -); salmoura
(peixe em -); salsichas; sangue (chouriços de -);
sardinhas; ave em conserva; bebidas lácteas
fermentadas; carne de cabrito; carne de carneiro;
carne de ovelha; carne de rã; carne fresca; coalho
de queijo; costela; costelinha; creme de leite; doce
de leite; embutido [frios]; leite condensado; leite de
coco; leite em pó; lingüiça; lombo; requeijão; salame;
Procurador: EVERTON LUIS ROSSIN
No.905614623 30/11/2012
003
Tit.SANFARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02625651000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUBRISAN
NCL(10) 05 lubrificantes sexuais; lubrificante sexual;
lubrificante vaginal;
Procurador: AUNIMARK SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA. ME
No.905614631 30/11/2012
003
Tit.ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506208000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALLPROT
NCL(10) 09 bóias de sinalização; coletes salvavidas; luvas para proteção contra acidentes;
máscaras para proteção *; máscaras para proteção
de soldador; navais (aparelhos de sinalização -);
óculos antiofuscantes; proteção (capacetes para -);
proteção (máscaras para -) *; proteção de uso
pessoal (dispositivos para -) contra acidentes;
roupas para proteção contra acidentes, irradiação e
fogo; roupas para proteção contra fogo; salvamento
(dispositivos e equipamentos para -); sinalização
(bóias de -); sinalização (sinos de -); sinalizadores de
neblina, não-explosivos; sinos de sinalização; óculo
para soldador; protetor para o dente [acessório para
proteção contra acidente];

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos; comércio (através
de qualquer meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905614658 30/11/2012
003
Tit.CAROLINA MORAES SOARES VERRI (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03765434698
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CarolaS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; automobilistas (vestuário para -);
aventais [vestuário]; bandanas; banho (calções de -);
banho (chinelos de -); banho (roupas de -); banho
(roupões de -); bermudas; blazers [vestuário];
bolsos; bolsos para roupas; boné (palas de -);
bonés; botas *; cachecóis; calçados (saltos para-);
calçados *; calçados em geral *; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capuzes [vestuário]; chapéus, bonés
etc; ciclistas (vestuário para -); cintas [roupa íntima];
cintos [vestuário]; cintos porta-moedas [vestuário];
coletes;
coletes;
combinações
[vestuário];
confeccionado (vestuário -); confeccionados (forros ) [parte de vestuário]; cuecas; faixas [vestuário];
ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica (sapatos
para -); gorros; gravatas; impermeáveis (roupas -);
jaquetas; ligas; ligas de meias; luvas [vestuário];
macacões; malhas [vestuário]; meias; meias (ligas
de -); meias-calças; paletós; pele (estolas de -);
pijamas; praia (roupas de -); punhos de camisa;
roupa de baixo; roupa de baixo; roupões de banho;
saias; saias-calças; suéteres; sungas; sutiãs; trajes;
uniformes; vestuário *; véus [vestuário]; baby-doll;
bermuda para prática de esporte; biquíni; boné;
calça para equitação; calçado esportivo; calçado
para uso profissional; calção para banho; camisola;
canga;
cinta
[vestuário
comum];
cobertura
descartável para calçado; jaleco; maiô;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905614666 30/11/2012

003

Tit.INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E
NEUROLOGIA DA AMAZONIA OCIDENTAL INAO
LTDA - ME. (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09434557000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INAO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E
NEUROLOGIA DA AMAZÔNIA OCIDENTAL

CFE(4) 26.4.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica; hospitais; serviços
de clínica médica; assessoria, consultoria e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica;
cirurgias médicas [serviços médicos]; consultas
médicas [serviços médicos]; laboratório de análise
clínica;
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.905614674 30/11/2012
003
Tit.GUINZA DISTRIB DE ACESSORIOS LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08627912000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GUINZA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem;
Procurador: LARISSA MARQUES DA FONSECA
No.905614682 30/11/2012
003
Tit.SANFARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02625651000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REPELOX
NCL(10) 05 insetos (repelentes contra -); repelentes
contra insetos;
Procurador: AUNIMARK SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA. ME
No.905614690 30/11/2012
003
Tit.ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03506208000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VISION CLEAN
NCL(10) 03 sabões; algodão para a higiene pessoal;
preparado antiembaçante para limpeza;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905614704 30/11/2012
Tit.UNILEVER PLC (GB)

003
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8300356
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DUMB BLONDE
NCL(10) 03 banhos (preparações cosméticas para ); cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); desodorantes [perfumaria];
essenciais (óleos -); loções capilares; pele (produtos
cosméticos para cuidados da -); perfumaria
(produtos de -); permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores para -); sabonetes; toalete (produtos
de-);
xampus;
antiperspirante
[desodorante];
condicionador [cosmético];
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905614712 30/11/2012
Tit.DAYANA APARECIDA DA CRUZ RUIVO
03695753935 (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15213723000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DAYMAKEUP PROFESSIONAL

sintético; estojo cosmético; líquido, creme e pó para
limpeza do dente; preparação cosmética para
redução da gordura localizada; produto para limpeza
e hidratação da pele não medicamentoso;
removedor de cosmético;
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.905614720 30/11/2012
Tit.BAHER INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAQUINAS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10507244000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BAHER

003

003

distribuição de amostras; importação-exportação
(agências de -) - [informação em]; importaçãoexportação (agências de -) - [consultoria em];
importação-exportação (agências de -) - [assessoria
em]; importação-exportação (agências de -);
promoção de vendas [para terceiros] - [informação
em]; promoção de vendas [para terceiros] [consultoria em]; promoção de vendas [para
terceiros] - [assessoria em]; promoção de vendas
[para terceiros]; administração de empresa [informação em]; administração de empresa [consultoria em]; administração de empresa [assessoria em]; administração de empresa;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905614763 30/11/2012
003
Tit.CAROLINA MORAES SOARES VERRI (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03765434698
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CarolaS

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético;
adesivos
para
enfeitar
unhas;
adstringentes para uso cosmético; água de cheiro;
água de colônia; água oxigenada [peróxido de
hidrogênio] para uso cosmético; algodão para uso
cosmético; almíscar [perfumaria]; âmbar [perfume];
aromáticos [óleos essenciais]; banhos (preparações
cosméticas para -); batons para os lábios; beleza
(máscaras de -); brilho para os lábios; bronzear
(preparações
para-)
[cosméticos];
cabelos
(preparações para ondular -); cabelos (tinturas para
os -); cabelos postiços (substâncias adesivas para
fixar -); cera para depilação; cílios (produtos
cosméticos para os-); cílios postiços; cílios postiços
(substâncias adesivas para fixar -); cosméticos;
cosméticos (estojos de); cosméticos para os cílios;
cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
decalques decorativos para uso cosmético;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desodorante
(sabonete
-);
desodorantes
[perfumaria]; esmalte para as unhas; extratos de
flores [perfumaria]; filtros solares; fragrâncias
(mistura de -); gaulteria (óleo de -) [perfumaria];
geléia de petróleo para uso cosmético; gorduras
para uso cosmético; hastes com pontas de algodão
para fins cosméticos; jasmim (óleo de -); lápis de
sobrancelhas; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos; leite de amêndoas para uso cosmético;
lenços impregnados com loções cosméticas; loções
capilares; loções para uso cosmético; loções pósbarba; maquiagem (produtos para -); maquiagem
(produtos para remover -); maquiagem para o rosto;
óleos para perfumes e essências; óleos para uso
cosmético; pele (produtos cosméticos para cuidados
da -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
perfumes de flores (bases para -); permanentes nos
cabelos (produtos neutralizadores para -); pó para
maquiagem; pomadas para uso cosmético;
preparações cosméticas para emagrecimento;
preparações de aloe vera para uso cosmético;
preparações de babosa para uso cosmético;
produtos depilatórios; sabonetes; sobrancelhas
(cosméticos para as -); tinturas cosméticas; tinturas
para os cabelos; unhas (produtos para o cuidado
das -); unhas postiças; xampus; acetona (removedor
de esmalte de unhas); acetona para uso pessoal;
água depilatória; alga [cosmético]; argila para
estética; caixa para pó de arroz [estojo cosmético];
cola para unha artificial; condicionador [cosmético];
creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e
para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 20 apoio de cabeça [móveis]; arquivos
[móveis]; bancos [móveis]; cadeiras [assentos];
carrinhos de servir à mesa [móveis]; carteiras
[móveis]; computadores (mesas com rodinhas para ); mesas *; mesas com rodinhas para computadores;
mesas de metal; móveis (rodízios não metálicos para
-); móveis de metal; portas para móveis; rodízios não
metálicos para móveis; apoio para braço [móvel];
balcão [móvel]; bureau [escrivaninha com gaveta];
Procurador: EDVALDO LUIS ALVES
No.905614739 30/11/2012
003
Tit.IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL
GRUPO IBEMA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80228885000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BATALI
NCL(10) 16 papel *; papelão *;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905614747 30/11/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO
PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61914891000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ISSO DISSO

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 41 televisão (programas de entretenimento
de -);
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905614755 30/11/2012
003
Tit.SWEET FLAVORS INDUSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10559756000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SOPA INSTANTÂNEA NA MEDIDA CERTA
NCL(10) 35 distribuição de amostras - [informação
em]; distribuição de amostras - [consultoria em];
distribuição de amostras - [assessoria em];

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de roupas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de roupas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905614771 30/11/2012
003
Tit.TSG IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05120798000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PEEKABOO
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No.905614801 30/11/2012
Tit.EDUARDO NUNES GUERRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15663804000148
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: Mr. DOG

CFE(4) 2.5.23; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.14; 27.5.1
NCL(10) 25 bermudas; bonés; botas *; calçados *;
calçados em geral *; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; capotes; casacos [vestuário];
chapéus, bonés etc; cintos [vestuário]; cuecas;
enxovais de bebês; galochas; gorros; jaquetas;
jardineiras [vestuário]; leggings [calças]; lingerie (fr.);
luvas [vestuário]; macacões; meias; meias-calças;
pijamas; praia (roupas de -); roupa íntima; roupa
para ginástica; roupas de banho; roupas de fantasia;
saias; saias-calças; sandálias; sarongues; sungas;
sutiãs; toucas de natação;
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.905614780 30/11/2012
003
Tit.CHUAM CAR CANOS E SILENCIOSOS DE
JARDIM PRIMAVERA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07129254000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTO CENTER GIRO

003

CFE(4) 27.5.1; 27.5.4; 27.5.8; 29.1.13
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo]; cestas de café da manhã (fornecimento
de -) [serviços de alimentação]; churrascaria
[restaurante]; cyber-café [restaurante];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905614810 30/11/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO
PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61914891000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: O PAPEL DAS HISTÓRIAS

No.905615026 30/11/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO
PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61914891000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPORTE CLUBE RÁ TIM BUM

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 televisão (programas de entretenimento
de -);
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905615034 30/11/2012
003
Tit.SANFARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02625651000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIPOREDUCTYL
NCL(10) 05 emagrecimento (preparações medicinais
para -); medicamentos para uso humano;
nutricionais (complementos -);
Procurador: AUNIMARK SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA. ME
No.905615042 30/11/2012
003
Tit.RAV TRANSPORTES LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08270115000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RAV TRANSPORTES
NCL(10) 39 frete [transporte de mercadorias];
transporte;
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.

CFE(4) 17.5.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos;
Procurador: EMERSON SALBEGO HOFART
No.905614798 30/11/2012
Tit.TERESINHA LEONI GRUBA SILVA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76160100000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MIL MASSAS

003

CFE(4) 11.1.1; 27.5.1
NCL(10) 30 alimentares (massas -); biscoitos;
bolachas; bolo (massa para -); bolos; espaguete;
farinhas*; fermento; macarrão; massa para bolo;
massas [alimentares]; massas alimentares; massas
com ovos [talharim]; pãezinhos; panquecas; pão;
pizzas; pudins; ravióli; sanduíches; tortas; canelone
[massa alimentícia]; capeletti [massa alimentícia];
crepe; empada; empadão; esfiha; farinha de trigo;
lasanha; quibe;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 televisão (programas de entretenimento
de -);
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905614828 30/11/2012
003
Tit.SARAH LOUREIRO ARAÚJO PENIDO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05695206901
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SARAH PENIDO
NCL(10) 42 arquitetura - [consultoria em]; arquitetura
- [assessoria em]; arquitetura; consultoria em
arquitetura - [consultoria em]; consultoria em
arquitetura - [assessoria em]; consultoria em
arquitetura; assessoria, consultoria e informações
sobre arquitetura - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre arquitetura [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre arquitetura; perícia técnica na
área de arquitetura - [consultoria em]; perícia técnica
na área de arquitetura - [assessoria em]; perícia
técnica na área de arquitetura; projeto de arquitetura
- [consultoria em]; projeto de arquitetura [assessoria em]; projeto de arquitetura;
Procurador: FABIO JOÃO TURNES
No.905615018 30/11/2012
003
Tit.IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL
GRUPO IBEMA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80228885000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLATENO
NCL(10) 16 papel *; papelão *;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.

No.905615050 30/11/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO
PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61914891000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRANDES PERSONAGENS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 televisão (programas de entretenimento
de -);
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905615069 30/11/2012
Tit.TERESINHA LEONI GRUBA SILVA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76160100000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MIL MASSAS

003
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CFE(4) 11.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905615077 30/11/2012
003
Tit.CALINHO SOL ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12021215000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOL & SOL EMPREENDIMENTOS
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de - ) para a internet; programação de computador
[informática]; projeto de sistema de computadores;
aluguel de tempo de acesso a banco de dados;
análise de suporte e sistema [serviço de informática];
análise e processamento de dados [serviço de
informática]; assessoria, consultoria e informação em
software; assessoria, consultoria e informações no
campo da manutenção da segurança e integridade
de banco de dados [serviço de informática];
assistência técnica em software; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática]; banco de dados (aluguel de
servidor de -, para terceiros); banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática];
cartório (serviços de -); computação gráfica [serviços
de informática]; criação de software de computação
gráfica; desenho de arte gráfica, inclusive para
homepage; design de homepage; digitalização;
projeto de sistema de computador; sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na internet];
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905615093 30/11/2012
003
Tit.PROMONIGHT - PRODUÇÃO CULTURAL E
ARTÍSTICA LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60256690000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BONDE DA CRUZEIRO SERTANEJO

NCL(10) 41 educação (serviços de -) - [informação
em]; educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905615239 30/11/2012
003
Tit.LIMA CASSULI HOSPITAL VETERINARIO LTDA
- EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16911920000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRÓ VITA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 veterinária (assistência -); clínica
veterinária; estética para animal [toalete animal];
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905615247 30/11/2012
003
Tit.SOLIMAR JERONIMO BERTOLETTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11741536871
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: R BERTOLETTO ADVOGADOS REGISTRE
MARCAS ON-LINE

CFE(4) 1.3.18; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 37 construção *; construção civil
(supervisão de trabalhos de -); assessoria
consultoria e informação em construções;
Procurador: GRACIANI BILK
No.905615085 30/11/2012
003
Tit.PORTAL DE DOCUMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09068493000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PORTAL DE DOCUMENTOS

CFE(4) 1.1.1; 26.1.5; 27.5.1
NCL(10) 41 entretenimento; espetáculos (serviços
de -); produção de shows; produção musical; shows
(produção de -); banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; grupo musical;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905615212 30/11/2012
003
Tit.SINDICATO DA INDUSTRIA DE CALCADOS DE
FRANCA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47985585000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CIDADE DO CALÇADO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de computadores; aluguel de
software de computador; análise de sistemas
[informática]; artes gráficas (serviços de criação em ); atualização de software de computador;
computador (duplicação de programas de -);
computadores (projeto de sistema de -); consultoria
em design e desenvolvimento de hardware de
computador; conversão de dados e documentos de
suporte físico para suporte eletrônico; conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão física]; criação e manutenção de web
sites para terceiros; criação em artes gráficas
(serviços de -); duplicação de programas de
computador; elaboração [concepção] de software de
computador; fornecimento de mecanismos de busca
para a internet; hardware de computador (consultoria
em -); hospedagem de web sites; instalação de
software de computador; manutenção (criação e -)
de web sites para terceiros; manutenção de software
de computador; mecanismos de busca (fornecimento

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 alpercatas; botas *; botinas; calçados *;
calçados em geral *; galochas; sandálias; calçado
esportivo; coturno;
Procurador: EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM
No.905615220 30/11/2012
003
Tit.TIAGO GONÇALVES CASTRO DE QUEIROZ
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05299957785
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 1001 QUESTÕES DE CONCURSO

CFE(4) 26.4.18; 26.11.1; 27.5.1,3
NCL(10) 45 consultoria em propriedade intelectual [informação em]; consultoria em propriedade
intelectual - [consultoria em]; consultoria em
propriedade intelectual - [assessoria em]; consultoria
em propriedade intelectual; licenciamento de
programa de computador [serviços jurídicos] [informação em]; licenciamento de programa de
computador [serviços jurídicos] - [consultoria em];
licenciamento de programa de computador [serviços
jurídicos] - [assessoria em]; licenciamento de
programa de computador [serviços jurídicos];
licenciamento
de
propriedade
intelectual
[informação em]; licenciamento de propriedade
intelectual - [consultoria em]; licenciamento de
propriedade
intelectual
[assessoria
em];
licenciamento de propriedade intelectual; nomes de
domínio (registro de - ) [serviços jurídicos] [informação em]; nomes de domínio (registro de - )
[serviços jurídicos] - [consultoria em]; nomes de
domínio (registro de - ) [serviços jurídicos] [assessoria em]; nomes de domínio (registro de - )
[serviços jurídicos]; pesquisas jurídicas - [informação
em]; pesquisas jurídicas - [consultoria em];
pesquisas jurídicas - [assessoria em]; pesquisas
jurídicas; programa de computador (licenciamento de
- ) [serviços jurídicos] - [informação em]; programa
de computador (licenciamento de - ) [serviços
jurídicos] - [consultoria em]; programa de
computador (licenciamento de - ) [serviços jurídicos]
- [assessoria em]; programa de computador
(licenciamento de - ) [serviços jurídicos]; propriedade
intelectual (consultoria em -) - [informação em];
propriedade intelectual (consultoria em -) -
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[consultoria em]; propriedade intelectual (consultoria
em -) - [assessoria em]; propriedade intelectual
(consultoria
em
-);
propriedade
intelectual
(licenciamento de -) - [informação em]; propriedade
intelectual (licenciamento de -) - [consultoria em];
propriedade intelectual (licenciamento de -) [assessoria
em];
propriedade
intelectual
(licenciamento de -); registro de nomes de domínio
[serviços jurídicos] - [informação em]; registro de
nomes de domínio [serviços jurídicos] - [consultoria
em]; registro de nomes de domínio [serviços
jurídicos] - [assessoria em]; registro de nomes de
domínio [serviços jurídicos]; serviço de vigilância em
propriedade intelectual - [informação em]; serviço de
vigilância em propriedade intelectual - [consultoria
em]; serviço de vigilância em propriedade intelectual
- [assessoria em]; serviço de vigilância em
propriedade intelectual; serviços jurídicos [informação em]; serviços jurídicos - [consultoria em];
serviços jurídicos - [assessoria em]; serviços
jurídicos; assessoria, consultoria e informação em
patentes e em propriedade industrial - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
patentes e em propriedade industrial - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
patentes e em propriedade industrial - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
patentes e em propriedade industrial; assessoria,
consultoria e informação em propriedade intelectual
[serviços jurídicos] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em propriedade intelectual
[serviços jurídicos] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em propriedade intelectual
[serviços jurídicos] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em propriedade intelectual
[serviços jurídicos]; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos jurídicos - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
assuntos jurídicos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre assuntos jurídicos [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre assuntos jurídicos; assessoria,
consultoria e informação sobre negociações
trabalhistas [serviços jurídicos] - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
negociações trabalhistas [serviços jurídicos] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre negociações trabalhistas [serviços
jurídicos] - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre negociações trabalhistas [serviços
jurídicos]; atribuição de nomes de domínio
[intermediação em propriedade intelectual] [informação em]; atribuição de nomes de domínio
[intermediação em propriedade intelectual] [consultoria em]; atribuição de nomes de domínio
[intermediação em propriedade intelectual] [assessoria em]; atribuição de nomes de domínio
[intermediação
em
propriedade
intelectual];
licenciamento de direitos autorais [serviços jurídicos]
- [informação em]; licenciamento de direitos autorais
[serviços jurídicos] - [consultoria em]; licenciamento
de direitos autorais [serviços jurídicos] - [assessoria
em]; licenciamento de direitos autorais [serviços
jurídicos];
Procurador: O PRÓPRIO
No.905615255 30/11/2012
Tit.LIG CHINA DELIVERY LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02496258000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIG CHINA DELIVERY

CFE(4) 27.5.1

NCL(10) 43 restaurantes; restaurantes de autoserviço;
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.905615263 30/11/2012
003
Tit.ROBERTO GONÇALVES MALDONADO JUNIOR
- ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00991078000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRABULL'S

reprodução de som ou imagens; comércio (através
de qualquer meio) de engates de máquinas e
componentes de transmissão (exceto para veículos
terrestres); comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de máquinas; comércio (através de qualquer meio)
de máquinas de calcular; representação comercial
de aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: SAULO LEAL
No.905615301 30/11/2012
003
Tit.VIA DEL CAPPO PIZZARIA LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15086548000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LA PALMA PIZZERIA, OSTERIA &
CERVEJARIA

CFE(4) 3.4.4; 27.5.1
NCL(10) 09 acústicos (acopladores -); alarmes *;
alto-falantes; amplificadores; antenas; anti-roubo
(dispositivos de alarme -); caixas para alto-falantes;
tocadores de dvd; alarme de segurança; aparelho de
cd para veículo; aparelho ou instrumento de alarme;
aparelho ou instrumento de proteção; caixa de som;
mp3 (tocador de ou suporte para-);
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905615271 30/11/2012
003
Tit.SANFARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02625651000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SANCARE
NCL(10) 03 cosméticos;
Procurador: AUNIMARK SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA. ME
No.905615280 30/11/2012
003
Tit.UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL
S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60665981000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLORSEPT
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
medicamentos para uso veterinário;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905615298 30/11/2012
Tit.NEOYAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
ELETROELETRONICOS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15806916000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NEOYAMA AUTOMAÇÃO

CFE(4) 5.3.11; 27.1.1; 29.1.12
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes
restaurantes; restaurantes de auto-serviço;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER

de

-);

No.905615310 30/11/2012
003
Tit.SANFARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02625651000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITAMIL
NCL(10) 05 vitaminas (preparações para -);
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: AUNIMARK SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA. ME
No.905615328 30/11/2012
003
Tit.RANOVER ALVES RODRIGUES ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11240040000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RANOTEC

003

003

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 bancos de dados de computador
(compilação de informação em -); bancos de dados
de computador (sistematização de informações em ); compilação de informação para bancos de dados
de computador; compras para terceiros (serviços de
-) [compra de produtos e serviços para outras
empresas]; importação-exportação (agências de -) [assessoria em]; promoção de vendas [para
terceiros]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a

CFE(4) 26.4.2; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 37 instalação e reparo de alarme antifurto;
lavagem de veículos automotivos; lubrificação de
veículos; lubrificação de veículos; manutenção de
veículos; recauchutagem de pneus; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo]; vulcanização
de pneus [reparo]; assessoria, consultoria e
informação em reparo e manutenção de veículos;
centro de diagnóstico de veículo (serviços de -)
[serviços de manutenção/reparo de automóveis];
instalação de aparelho de som para veículo;
instalação e conserto de ar condicionado, inclusive
de veículo; instalação e reparação de alarme para
veículo;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905615336 30/11/2012

003
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Tit.MARCIO VINICIUS NURKIM (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67014003020
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DR. MACCA
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; shows (produção de -); banda de
música [serviços de entretenimento]; conjunto
musical (serviços de -) [serviços de entretenimento];
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Tit.NIKI-VIKI APPAREL, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8862443
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NIKIBIKI

No.905615360 30/11/2012
003
Tit.BRUM E AVELAR COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08638502000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE CAMPESTRE
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 almofada forrada não elétrica para
aquecer os pés; aventais [vestuário]; bandanas;
bolsos; bolsos para roupas; capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; chapéus de papel [vestuário];
ciclistas (vestuário para -); cintos [vestuário]; cintos
porta-moedas [vestuário]; combinação [roupa
íntima]; combinações [vestuário]; cuecas; enxovais
de bebês; espartilhos; estolas de pele; forros
confeccionados [parte de vestuário]; gabardines
[vestuário]; impermeáveis (roupas -); jaquetas;
jérseis [vestuário]; luvas [vestuário]; macacões;
malhas [vestuário]; mitras [chapéus]; peles
[vestuário]; punhos de camisa; roupa íntima; roupa
para ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas
de couro; roupas de fantasia; roupas de imitação
couro; roupas íntimas absorventes de transpiração;
roupas íntimas antitranspirantes; suspensórios;
uniformes; vestuário *; vestuário de papel; véus
[vestuário];
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905615344 30/11/2012
003
Tit.TATIANA CORREA DE SOUSA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09628743000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHICTOSA

CFE(4) 24.9.5; 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; banho
(calções de -); banho (chinelos de -); banho (roupas
de -); banho (roupões de -); banho (sandálias de -);
cachecóis; calçados *; calçados em geral *; calças;
calças compridas; camisa (punho de -); camisas;
camisas (palas para -); camisetas; capuzes
[vestuário]; casacos [vestuário]; chapéus de papel
[vestuário]; cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário];
colarinhos
[vestuário];
coletes;
combinações
[vestuário];
confeccionado
(vestuário
-);
confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); forros confeccionados [parte de
vestuário]; gorros; impermeáveis (roupas -);
jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário];
leggings [calças]; luvas sem dedos; macacões;
meias; meias (calcanheiras para -); meias (ligas de ); meias-calças; polainas; ponchos; robe; roupa de
baixo; roupa íntima; roupas de couro; roupas de
imitação couro; saias; saias-calças; suéteres; sutiãs;
vestuário *; xales; baby-doll; calção para banho;
camisola; canga; cinta [vestuário comum]; spencer;
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905615352 30/11/2012

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 37 lubrificação de veículos; manutenção de
veículos; manutenção e reparo de automóveis;
polimento de veículo; recauchutagem de pneus;
serviço de assistência técnica a veículos [reparo];
vulcanização de pneus [reparo]; aperfeiçoamento de
equipamento automotivo; assessoria, consultoria e
informação em reparo e manutenção de veículos;
centro de diagnóstico de veículo (serviços de -)
[serviços de manutenção/reparo de automóveis];
conversão de veículos a gasolina para gás natural;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905615379 30/11/2012
003
Tit.ZAGAYA CONFECÇÕES LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15201921000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Z ZAGAYA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 confeccionado (vestuário -); vestuário *;
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.905615387 30/11/2012
003
Tit.ROSSANO SOARES TAVARES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02177088895
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DATA MANAGEMENT ASSOCIATION
SELO DE MATURIDADE EM GESTÃO,
GOVERNANÇA E QUALIDADE DE DADOS 3

CFE(4) 26.1.16; 26.1.18,22
NCL(10) 42 assessoria, consultoria e informações no
campo da manutenção da segurança e integridade
de banco de dados [serviço de informática] [informação em]; assessoria, consultoria e
informações no campo da manutenção da
segurança e integridade de banco de dados [serviço
de informática] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados
[serviço de informática] - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática]; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática] - [informação em];
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática] - [consultoria
em]; atualização de informação em banco de dados
de computador [serviço de informática] - [assessoria
em]; atualização de informação em banco de dados
de computador [serviço de informática]; banco de
dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática] - [informação em]; banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática] [consultoria em]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática] - [assessoria
em]; banco de dados (serviços de desenvolvimento
de -) [informática]; fornecimento de mecanismos de
busca para a obtenção, manutenção e distribuição
de dados a partir de um banco de dados localizado
em uma rede mundial de computadores [se for uma
ferramenta de busca] - [informação em];
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca] - [consultoria em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de busca] [assessoria em]; fornecimento de mecanismos de
busca para a obtenção, manutenção e distribuição
de dados a partir de um banco de dados localizado
em uma rede mundial de computadores [se for uma
ferramenta de busca]; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados - [informação em];
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados [consultoria em]; suporte técnico em informática, a
saber instalação, manutenção e configuração de
banco de dados - [assessoria em]; suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905615395 30/11/2012
Tit.FELIPE MARQUEZ DORTA DE OLIVEIRA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11051569000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: F20CARTUCHOS

003
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lambris [madeira]; madeira (pavimentos de -);
madeira compensada (folhas de -); madeira
manufaturada; madeira moldável; madeira para
compensados; madeira para construção; madeira
para fabricação de utensílios domésticos; madeira
semitrabalhada; madeira serrada; madeira serrada;
moldável (madeira -); pranchas [madeira para
construção]; revestimentos de madeira; fasquia de
madeira [pedaço de madeira comprido e estreito;
ripa]; lã de madeira; sarrafo de madeira; tábua de
madeira; tira de madeira; tora de madeira;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
CFE(4) 5.3.15
NCL(10) 37 cartuchos de toner (recarga de - ) [informação em]; cartuchos de toner (recarga de - ) [consultoria em]; cartuchos de toner (recarga de - ) [assessoria em]; cartuchos de toner (recarga de - );
recarga de cartuchos de toner - [informação em];
recarga de cartuchos de toner - [consultoria em];
recarga de cartuchos de toner - [assessoria em];
recarga de cartuchos de toner; recarga para
cartucho de impressora (serviço de -) - [informação
em]; recarga para cartucho de impressora (serviço
de -) - [consultoria em]; recarga para cartucho de
impressora (serviço de -) - [assessoria em]; recarga
para cartucho de impressora (serviço de -); serviços
de recarga de cartuchos ou toner vazios [informação em]; serviços de recarga de cartuchos
ou toner vazios - [consultoria em]; serviços de
recarga de cartuchos ou toner vazios - [assessoria
em]; serviços de recarga de cartuchos ou toner
vazios;
Procurador: CANNON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.905615409 30/11/2012
Tit.WEDGE CALÇADOS LTDA ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00218308000108
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.905615425 30/11/2012
003
Tit.MÁRCIO SALLES MELGES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91783046791
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Qualquer Nota
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905615433 30/11/2012
Tit.DAYANA APARECIDA DA CRUZ RUIVO
03695753935 (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15213723000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DAYMAKEUP PROFESSIONAL

No.905615417 30/11/2012
003
Tit.BRUM E AVELAR COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08638502000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REDE CAMPESTRE

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios e comercialização de produtos
sob contrato de franquia; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de barbear;
comércio (através de qualquer meio) de cera
dentária; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
dentifrícios; comércio (através de qualquer meio) de
escovas; comércio (através de qualquer meio) de
espelhos; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de matérias tintoriais; comércio
(através de qualquer meio) de óleos essenciais;
comércio (através de qualquer meio) de pentes e
esponjas; comércio (através de qualquer meio) de
pincéis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de sabões; franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising; franchising [sistema pelo
qual empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de ne; gestão de franquia;
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.905615441 30/11/2012
003
Tit.D. G. DOS REIS - EIRELI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15258743000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VÁLVULA GAZUL ESTABILIZADORA E
OTIMIZADORA DE GÁS

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 19 compensados de madeira; construção
(madeira para -); folhas de madeira compensada;

No.905615450 30/11/2012
Tit.WR TECNOLOGIA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16995360000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WebRota

003

003

003

CFE(4) 3.5.19
NCL(10) 25 botas *; botinas; calçados *; calçados
em geral *; chinelos [pantufas]; sandálias; sapatos
(gáspeas para -); sapatos (viras para -); sapatos de
futebol; sapatos de praia; chinelo [vestuário comum];
chuteira;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

CFE(4) 11.7.1
NCL(10) 21 utensílios para cozinha;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 consultoria em segurança - [informação
em]; consultoria em segurança; detetives (agências
de-) - [informação em]; detetives (agências de-);
guarda-costas [segurança] - [informação em];
guarda-costas [segurança]; guardas [vigilância,
segurança] - [informação em]; guardas [vigilância,
segurança]; monitorização de alarmes anti-roubo e
de segurança; assessoria, consultoria e informação
concernentes ao conhecimento e prevenção de atos
terroristas; consultoria em segurança do trabalho [informação em]; consultoria em segurança do
trabalho; monitoramento e rastreamento de veículos
e cargas, contratação de guarda [serviços de
segurança] - [informação em]; monitoramento e
rastreamento de veículos e cargas, contratação de
guarda [serviços de segurança]; organização de
grupos de apoio;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905615468 30/11/2012
003
Tit.PLASTIPASSO IND. E COM. DE INJETADOS
PLÁSTICOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01892818000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLASTIPASSO

CFE(4) 26.2.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de sinalização [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de sinalização [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de sinalização [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de sinalização;
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comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de ferragem - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de ferramentas manuais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos
agrícolas não manuais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos
agrícolas não manuais - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos
agrícolas não manuais - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos
agrícolas não manuais; comércio (através de
qualquer meio) de instrumentos manuais (propulsão
muscular) - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de instrumentos manuais (propulsão
muscular) - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de instrumentos manuais (propulsão
muscular) - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de instrumentos manuais (propulsão
muscular); comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem; comércio
(através de qualquer meio) de móveis - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de móveis
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de móveis - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de móveis; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de metal
comum - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de serralharia [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de serralharia - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
serralharia - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de serralharia; comércio
(através de qualquer meio) de produtos em matérias
plásticas semiprocessadas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos em
matérias plásticas semiprocessadas - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos em matérias plásticas semiprocessadas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos em matérias plásticas
semiprocessadas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha [consultoria em]; comércio (através de qualquer
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meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a
cozinha - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha;
Procurador: MARCELO SCHULTES
No.905615476 30/11/2012
Tit.LUIS EDUARDO RINALDI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16741976000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ScoutFever

003

CFE(4) 9.3.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bandanas;
banho (chinelos de -); banho (sandálias de -);
bermudas; bonés; calçados em geral *; calças;
camisas; camisetas; capotes; capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; chapéus, bonés etc; chinelos
[pantufas]; confeccionado (vestuário -); leggings
[calças]; saias; chinelo [vestuário comum];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905615484 30/11/2012
003
Tit.COMERCIO DE CABINAS UNIÃO LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02055102000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CABINAS UNIÃO DOIS VIZINHOS - PR

CFE(4) 26.1.1; 26.11.14; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de aparelhos de locomoção
por terra, por ar ou por água; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
veículos;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905615492 30/11/2012
003
Tit.UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL
S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60665981000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DERMOGEN

CFE(4) 5.3.11; 5.7.2; 25.12.25; 27.5.1

NCL(10) 03 animais de estimação (xampus para -);
cosméticos; cosméticos para animais; xampus;
xampus para animais de estimação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905615506 30/11/2012
Tit.NEOYAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
ELETROELETRONICOS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15806916000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NEOYAMA AUTOMAÇÃO

003

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de computadores; aluguel de
software de computador; atualização de software de
computador; computador (duplicação de programas
de -); computadores (aluguel de -); computadores
(projeto de sistema de -); conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte
eletrônico; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física]; dados
(recuperação de -) [informática]; elaboração
[concepção]
de
software
de
computador;
manutenção
de
software
de
computador;
programação
de
computador
[informática];
recuperação de dados [informática]; software de
computador (atualização de -); software de
computador (elaboração [concepção] de-); software
de computador (instalação de -); software de
computador (manutenção de -); aluguel de tempo de
acesso a banco de dados; análise de suporte e
sistema [serviço de informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática];
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; assessoria, consultoria e informações no
campo da manutenção da segurança e integridade
de banco de dados [serviço de informática];
assistência técnica em software; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática]; automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas]; banco de dados (aluguel de servidor de -,
para terceiros); banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática]; criação de
software de computação gráfica; engenharia da
computação [projeto de -]; implantação de sistema
[informática]; perícia técnica na área de computação
e informática; projeto de sistema de computador;
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática];
Procurador: SAULO LEAL
No.905615514 30/11/2012
Tit.WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES
LTDA. - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09517464000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Wellkids

003
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CFE(4) 27.5.1,8
NCL(10) 28 argolas (jogos de -); balões de jogo;
bolas de gude para jogos; bolas para jogos; bolas
pequenas para jogos; bolinhas de sabão [brinquedo];
bonecas; bonecas (mamadeiras de -); bonecas
(quartos de -); bonecas (roupas de -); brinquedo
(máscaras de -); brinquedos; brinquedos (pistolas de
-); brinquedos com enchimento; brinquedos de
pelúcia; camas de bonecas; casas de bonecas;
chocalhos [brinquedos]; construção (jogos de -);
damas (jogo de -); discos volantes [brinquedos];
escorregas [brinquedos]; jogo de damas; jogos *;
jogos de salão; jogos de tabuleiro; jogos eletrônicos,
exceto aqueles adaptados para uso apenas com
aparelhos de televisão; jogos portáteis com tela de
cristal líquido; kits de miniaturas para montar
[brinquedos]; mamadeiras de bonecas; máscaras de
brinquedo; móbiles [brinquedos]; piões [brinquedos];
piscinas [brinquedos]; piscinas [brinquedos]; pistolas
de brinquedos; quartos de bonecas; veículos de
brinquedo de controle remoto; veículos de
brinquedos; avião de brinquedo; boneco para
pugilismo ou futebol americano; brinquedo de corda;
brinquedo para fazer bolha de sabão; brinquedo
para montar; calçado para boneca; carrinho de
boneca; carrinho de brinquedo; carrocinha de
brinquedo; cata-vento de brinquedo; cavalinho de
brinquedo; colchão para piscina; dardo [jogo de-];
dominó [jogo]; flutuador para piscina [acessório
esportivo]; jogo de roleta; roupa para boneca; tambor
[brinquedo]; veículo para entretenimento e diversão
(brinquedo);
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905615522 30/11/2012
003
Tit.TRUCKTRONIC DO BRASIL INDÚSTRIA DE
ACESSÓRIOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03070375000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRANSFORMERS
NCL(10) 12 aeronaves; anfíbios (aviões -); antiroubo (dispositivos -) para veículos; apoios de
cabeça para assentos de veículos; assentos para
veículos; atrelagem de reboque para veículos;
automóveis; automóvel (chassi de -); aviões; aviões
anfíbios; bagagem (porta-) para veículos; barcos;
barcos (ganchos de -); bicicleta (estribos de -);
bicicleta a motor; bicicleta, triciclo, etc (aros de roda
de -); bicicleta, triciclo, etc (guidões para -); bicicleta,
triciclo, etc (pneus de -); bicicleta, triciclo, etc.
(bombas de -); bicicleta, triciclo, velocípede, etc.
(raios de rodas de-); bicicletas; bicicletas, triciclos
etc; bombas de bicicleta; bondes; buzinas para
veículos; cabines-dormitório para veículos; calotas
das rodas; caminhões; capas para volantes de
veículos; capôs de automóvel; capôs para veículos;
carroceria (painel elevador de -) [partes de veículos
terrestres]; carrocerias; carrocerias de automóvel;
carros; carros basculantes; chassi de automóvel;
chassi de veículo; chassi de veículos; dormitório
(cabines-) para veículos; elétricos (veículos -);
empilhadeiras; espaciais (veículos -); estribos de
veículos; ferroviários (truques para veículos -); freios
para veículos; ganchos de barcos; hidroaviões;
hidroplanos; iates; janelas para veículos; lanchas;
locomotivas; motores a jato para veículos terrestres;
motores de propulsão para veículos terrestres;
motores de tração; motores elétricos para veículos
terrestres; navios; ônibus; ônibus motorizados;
ônibus motorizados; pára-choques de veículos; párachoques para automóveis; pneus; pneus de
automóvel; pneus de bicicleta; porta-bagagem para
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veículos; porta-esquis para automóveis; restaurante
(vagões -); rodas de veículo; rodas de veículos
(eixos para -); rodas livres para veículos terrestres;
rodas para bicicletas, triciclos, etc; side cars; trailers
[caravan]; trailers [reboque]; tratores; trenós
[veículos]; triciclos; triciclos transportadores; vagões;
veículo (chassi de -); veículo (pneus para rodas de ); veículo (rodas de -); veículos (aros para rodas de ); veículos (assentos para -); veículos (capas de
assento para -); veículos (dispositivos antiofuscantes
para -) *; veículos (eixos para rodas de -); veículos
(estribos de -); veículos (luzes direcionais para -);
veículos (motores para -) terrestres; veículos (párachoques de -); veículos basculantes; veículos de
controle remoto [exceto de brinquedo]; veículos
elétricos; veículos espaciais; veículos militares para
transporte; veículos motorizados para acampamento
[motor home]; veículos náuticos; veículos para
locomoção por via terrestre, aérea, fluvial, marítima
ou ferroviária; veículos refrigerados; veículos sobre
colchão de ar; veículos terrestres (bielas para -),
exceto peças de motores; volantes para veículos;
caminhão-guindaste; capota para veículo; cobertura
para veículo; escapamento para veículo; portabicicleta para veículo; porta-esqui para veículo;
silenciosos para veículos; triciclo (veículo); vidro para
veículo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905615530 30/11/2012
003
Tit.SANTA CLARA COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS AGRÍCOLAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01810945000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SULFETO
NCL(10) 01 fertilizantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905615549 30/11/2012
Tit.WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES
LTDA. - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09517464000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Wellmix

003

CFE(4) 27.5.1,8
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alfinetes e agulhas [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de chapelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para encadernação; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
botões [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de decorações para
árvores de natal; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio

(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de pentes e esponjas; comércio (através de
qualquer meio) de pincéis; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de tapeçarias
murais; comércio (através de qualquer meio) de
tecidos; representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905615557 30/11/2012
Tit.WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES
LTDA. - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09517464000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Wellmix

003

CFE(4) 27.5.1,8
NCL(10) 14 amuletos [jóias e bijuterias]; anéis [jóias
e bijuterias]; broches [jóias e bijuterias]; caixas de
relógios de pulso; caixas para jóias; chaveiros de
bijuteria; colares [jóias e bijuterias]; controle (relógios
de -); correntes [jóias e bijuterias]; correntes de
relógios; cronômetros [relógios de precisão]; fios de
metal precioso [jóias e bijuterias]; joalheria / bijuteria
(artigos de -); jóias (caixas para -); jóias e bijuterias
de âmbar amarelo; medalhões [jóias e bijuterias];
metal precioso (fios de -) [jóias e bijuterias];
penduricalhos [jóias e bijuterias]; pérolas [jóias e
bijuterias]; pulseiras [jóias e bijuterias]; pulseiras de
relógio; pulseiras de relógios; relógios (correntes de ); relógios (pulseiras de -); relógios [de parede ou de
sala]; relógios de controle; relógios de pulso; relógios
de pulso; relógios de sol; relógios despertadores;
relógios elétricos; bracelete de qualquer material
[jóia/bijuteria]; brilhante [jóia]; relógio de quartzo;
tornozeleira (jóia/bijuteria);
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905615565 30/11/2012
Tit.DACORSO ADVOGADOS EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07587517000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DACORSO ADVOGADOS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -); pesquisas
jurídicas;
resolução
de
disputas
[serviços
extrajudiciais de-); serviços jurídicos; arbitragem,
mediação e resolução alternativa de disputa
[serviços jurídicos]; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos jurídicos; assessoria,
consultoria e informações sobre compilação e
interpretação da legislação aplicável (se consultoria
jurídica); representação e defesa de causas de
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caráter social, defesa dos direitos humanos, defesa
do meio ambiente, defesa das minorias étnicas
perante órgãos da administração pública ou diante
da opinião pública;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905615573 30/11/2012
Tit.ARTUR MOISES DA COSTA BORGES
03270736169 - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12040687000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Computação Criativa

003

CFE(4) 26.4.9
NCL(10) 41 ensino (serviços de -); organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
orientação [treinamento]; prático (treinamento -)
[demonstração]; treinamento prático [demonstração];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino; cursos livres [ensino];
Procurador: LUCIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA
No.905615581 30/11/2012
Tit.WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES
LTDA. - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09517464000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Wellmix

003

flores (vasos para -); formas [utensílios de cozinha];
formas de cozinha; formas para bolos; formas para
gelo; frigideiras; garrafas; garrafas para gelar;
garrafas térmicas; geleiras portáteis, não elétricas;
grelhas [utensílios para cozinhar]; jarras de vidro;
latas de lixo; lavar roupa (bacias para -); lixeiras;
louças; manteigueiras; máquinas não elétricas de
café; merendeiras [lancheiras]; oveiros; paliteiros;
panelas de pressão, não elétricas; panelas para
cozinha; passar roupa (tábuas para -); peneiras
[utensílios de uso doméstico]; peneiras [utensílios
domésticos]; pentes; pentes com dentes largos para
os cabelos; pires; porcelanas; porta-condimentos
(conjuntos de -); porta-guardanapos; porta-papel
higiênico; porta-sabonetes; porta-toalha para mesa;
potes; potes de biscoitos; pratos; pratos
descartáveis; pregadores para roupa; recipientes de
vidro; recipientes para cozinha; recipientes para
cozinha ou uso doméstico; recipientes térmicos para
alimentos; recipientes térmicos para bebidas; roupa
(pregadores para -); saboneteiras; saladeiras;
saleiros; secadores de roupa; taças; tampas de
louças; tampas de pote; tampas de vidro; utensílios
de uso doméstico; utensílios não elétricos para
cozinhar; utensílios para cosméticos; utensílios para
cozinha; utensílios para mesa; utensílios para
toalete; varais de roupa; vasos; vassouras; vidro
(tigelas de -); vidros [matérias-primas]; vidros
[recipientes]; batedeira manual [de propulsão
muscular]; batedor de coquetel [utensílio manual];
biscoiteira; cálice; cesta para correspondência; cesta
para papel; cesta para transportar garrafa; cesta
para transporte de mercadoria para uso doméstico;
cofrinho não metálico [enfeite]; colheres, garfos,
escumadeiras, conchas [utensílios de cozinha],
exceto parte de faqueiro; escova de cabelo; escova
usada na limpeza doméstica; espumadeira ou
escumadeira [exceto parte do faqueiro]; garrafas
para água; leiteira; letreiro de vidro; porta escova;
porta-retrato;
raspador
[utensílio
doméstico];
recipiente de vidro; vasilhame; xícara;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905615590 30/11/2012
003
Tit.VIA FRANCA CALÇADOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04029509000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIA CITY

CFE(4) 27.5.1,8
NCL(10) 21 abrasivas (esponjas -) para limpar a
pele; bacias [recipientes]; bacias [tigelas]; baldes;
baldes para gelo; bandejas; bandejas de papel para
uso doméstico; bandejas giratórias de mesa;
bandejas para uso doméstico; bases para pratos
[utensílios de mesa]; batedores não elétricos;
batedores para tapetes [exceto máquinas]; bustos de
porcelana, terracota ou vidro; cafeteiras não
elétricas; caixas de vidro; calçados (escovas para -);
caldeirões; canecas; cerveja (canecas para -); cestas
para piqueniques [com louça]; cestos para papel;
chaleiras; chaleiras não elétricas; coadores;
coadores de chá [filtros]; coadores não elétricos para
café; cofrinhos; colheres para misturar [utensílios de
cozinha]; copos; copos de papel ou de plástico;
copos para beber; cortadores de biscoito; cortadores
de massa; cozinha (misturadores não elétricos para ); cristais [vidraçaria]; cubos de gelo (formas para -);
dispensadores de sabão; dispensadores metálicos
de toalhas de papel; enfeites de porcelana; escovas
*; escovas de dentes; escovas de dentes, elétricas;
escovas de toalete; escovas para calçados; escovas
para esfregar; escovas para lavar louça; escovas
para vidros de luminárias; esfregões; esfregões para
limpeza; espátulas para tortas; espetos de metal
para cozinha; esponjas de toalete; estátuas de
porcelana, faiança, cerâmica ou vidro; estojos para
pentes; estopa para limpeza; faiança (louça de -);

CFE(4) 7.1.3; 7.1.8,7.1.24-25; 27.5.1
NCL(10) 25 alpercatas; botas *; botinas; calçados *;
calçados em geral *; galochas; sandálias; calçado
esportivo; chinelo [vestuário comum]; coturno;
Procurador: EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM
No.905615603 30/11/2012
003
Tit.PLASTIPASSO IND. E COM. DE INJETADOS
PLÁSTICOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01892818000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLASTIPASSO

CFE(4) 26.2.1; 27.5.1
NCL(10) 08 agrícolas (implementos -) [manuais];
alicates; cortadores *; ferramentas manuais;
moldagem (ferros para -); cabo para ferramenta;
Procurador: MARCELO SCHULTES
No.905615611 30/11/2012
Tit.MOINHO PATOENSE LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11893047000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAFÉ PATOENSE

003

CFE(4) 3.7.24; 5.7.1; 11.3.4; 26.11.13; 27.5.1
NCL(10) 30 café;
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905615620 30/11/2012
Tit.WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES
LTDA. - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09517464000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Wellkids

003

CFE(4) 27.5.1,8
NCL(10) 09 máscaras para mergulho; nariz
(prendedores de -) para natação e mergulho;
prendedores de nariz para natação e mergulho;
salva-vidas (bóias -); tampões de ouvido para
mergulhadores; óculos de natação;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905615638 30/11/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO APLICAÇÕES DE TECNOLOGIAS
CRÍTICAS ATECH (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01710917000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EZUTE
NCL(10) 35 bancos de dados de computador
(compilação de informação em -) - [informação em];
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -) - [consultoria em]; bancos de
dados de computador (compilação de informação em
-) - [assessoria em]; bancos de dados de
computador (compilação de informação em -);
consultoria em organização de negócios; gestão
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computadorizada de arquivos; negócios (assessoria
em gestão de -) - [assessoria em]; negócios
(assessoria em gestão de -); negócios (informações
de -); organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; processamento
de texto; promoção de vendas [para terceiros];
publicação de textos publicitários; publicidade;
sistematização de informações em bancos de dados
de computador;
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.905615646 30/11/2012
003
Tit.FARIA & DINIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05313597000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRIME EDUCACIONAL

CFE(4) 2.1.23
NCL(10) 41 curso de idioma; curso técnico de
formação; cursos livres [ensino];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905615654 30/11/2012
Tit.CLAUDIO DOS SANTOS SEGUI JUNIOR
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05566253000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CLASSE ACRÍLICOS

vasos para flores; batedor de coquetel [utensílio
manual]; caixa protetora [estojo] para caixa de sabão
em pó; capa para escova de dente; cesta para
correspondência; colheres, garfos, escumadeiras,
conchas [utensílios de cozinha], exceto parte de
faqueiro; descanso para panela, exceto de papel ou
tecido; descanso para prato, exceto de papel ou
tecido; descascador de legume [utensílio doméstico];
escorredor [utensílio doméstico]; estojo [nécessaire]
com utensílios de toalete; porta escova; portaretrato; porta-talher, exceto estojo para faqueiro;
raspador [utensílio doméstico]; suporte de mesa para
talher; suporte para garrafa;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905615662 30/11/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO APLICAÇÕES DE TECNOLOGIAS
CRÍTICAS ATECH (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01710917000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EZUTE
NCL(10) 37 instalação e reparo de aparelhos
elétricos; instalação, manutenção e reparo de
máquinas; manutenção de equipamentos elétricos;
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.905615689 30/11/2012
Tit.FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00068353000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEU BOLSO FEBRABAN

No.905615700 30/11/2012
003
Tit.BUNKER - INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12631226000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BUNKER LOCAÇÕES

003

CFE(4) 26.4.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10)
39
aluguel
de
contêineres
de
armazenagem; aluguel de veículos; armazenagem
(aluguel de contêineres de -); locação de caminhões;
arrendamento de contêiner;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

003

CFE(4) 4.5.3; 27.5.1
NCL(10) 41 espetáculos (serviços de -); organização
de competições [educação ou entretenimento];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; cursos livres [ensino];
Procurador: LUCIENE BATISTA DE ALMEIDA
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 21 abridores de garrafas; açucareiros;
bases para pratos [utensílios de mesa]; cestos para
uso doméstico; colheres para misturar [utensílios de
cozinha]; cortadores de biscoito; descansos de
talheres para mesa; descansos para ferros de
passar; descansos, exceto de papel ou pano;
espátulas [utensílios de cozinha]; estatuetas de
porcelana, cerâmica, faiança ou vidro; estojos de
toalete; estojos para pentes; formas [utensílios de
cozinha]; formas para bolos; formas para gelo;
garrafas; lixeiras; necessaires ou frasqueiras
equipadas com artigos de toalete; porta-cardápios;
porta-condimentos
(conjuntos
de
-);
portaguardanapos;
porta-papel
higiênico;
portasabonetes; porta-toalha para mesa; potes; potes de
biscoitos; potes para cola; pregadores para roupa;
raladores [utensílios de uso doméstico]; recipientes
térmicos para alimentos; recipientes térmicos para
bebidas; saboneteiras; saca-rolhas; saladeiras;
saleiros; suportes para arranjos de plantas e flores;
suportes para grelhas; suportes para pincéis para
barba; tábuas de cortar para cozinha; tábuas para
pão; taças para frutas; tampas de pote; tampas para
manteigueiras; térmicas (garrafas -); travessas para
frutas, legumes e verduras; utensílios de uso
doméstico; utensílios não elétricos para cozinhar;
utensílios para cosméticos; utensílios para cozinha;
utensílios para mesa; utensílios para toalete; vasos;

de -); filmagem em vídeo; microfilmagem;
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; organização e regência de concertos;
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de shows; produção de vídeos; produção
musical; reservas de lugares para shows; shows
(produção de -); videoteipe (edição de -); agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento];
assessoria, consultoria e informação em edição;
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio); promotor de eventos [se
artísticos/culturais]; reserva e emissão de bilhetes
para shows; sonorização;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

No.905615719 30/11/2012
003
Tit.FRANCINE DE CAMPOS GRANDO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01407918095
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: O QUE QUEREMOS?

No.905615697 30/11/2012
003
Tit.ALIVE MUSIC PRODUCOES FONOGRAFICAS
E EDICOES MUSICAIS L (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01703269000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: alive MUSIC

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 aluguel de cenários para palco; aluguel
de cenários para shows; aluguel de equipamento de
áudio; aluguel de equipamentos para gravação de
som; apresentação de espetáculos ao vivo;
composição musical (serviços de -); edição de
videoteipe; editoração eletrônica; entretenimento;
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); estúdios de gravação (serviços

CFE(4) 3.13.24; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de porcelana; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905615727 30/11/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO APLICAÇÕES DE TECNOLOGIAS
CRÍTICAS ATECH (BR/SP)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01710917000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EZUTE
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); assessoria, consultoria e informação
em treinamento [demonstração][ensino]; assessoria,
consultoria e informação ensino; cursos livres
[ensino];
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.905615735 30/11/2012
Tit.LFCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO
VESTUÁRIO LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17209962000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LF&CO

003

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 03 aromáticos [óleos essenciais];
cosméticos; perfumaria (produtos de -); preparações
para perfumar ambientes;
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA
No.905615743 30/11/2012
003
Tit.ASSOCIACAO DO SENHOR JESUS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51909786000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DICA 21
NCL(10) 38 computador (comunicação por terminais
de -) - [informação em]; computador (comunicação
por terminais de -); computador (transmissão de
mensagens e de imagens por meio de-) [informação em]; computador (transmissão de
mensagens e de imagens por meio de-);
comunicação por terminais de computador [informação em]; comunicação por terminais de
computador; correio eletrônico; eletrônico (correio -);
mensagem (transmissão de -) - [informação em];
mensagem (transmissão de -); notícias (agências de
-) - [informação em]; notícias (agências de -);
provimento de acesso à rede global de
computadores - [assessoria em]; provimento de
acesso à rede global de computadores; provimento
de canais de telecomunicação para serviços de
telecompras - [informação em]; provimento de canais
de telecomunicação para serviços de telecompras [consultoria em]; provimento de canais de
telecomunicação para serviços de telecompras [assessoria em]; provimento de canais de
telecomunicação para serviços de telecompras;
radiodifusão - [informação em]; radiodifusão [assessoria em]; radiodifusão; satélite (transmissão
por -) - [informação em]; satélite (transmissão por -);
serviços de difusão sem fim [telecomunicações] [informação em]; serviços de difusão sem fim
[telecomunicações]; telechamadas (serviços de -)
[rádio, telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica];
teledifusão
[informação
em];
teledifusão; teledifusão por cabo - [informação em];
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador - [informação
em]; transmissão de mensagens e de imagens por
meio de computador; agência de notícias/jornalismo
(se
transmissão/difusão
de
informações)
[informação em]; agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações); correio,
transmissão de mensagem - [informação em];
correio, transmissão de mensagem - [assessoria
em];
correio,
transmissão
de
mensagem;
fornecimento de canais de telecomunicação para
serviços de venda à distância [ompi] - [informação

em]; fornecimento de canais de telecomunicação
para serviços de venda à distância [ompi] [assessoria em]; fornecimento de canais de
telecomunicação para serviços de venda à distância
[ompi]; fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website) - [informação
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website) - [assessoria
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website); noticiário
[serviço de transmissão de -] - [informação em];
noticiário [serviço de transmissão de -]; provimento
de acesso a lojas eletrônicas [telecomunicação] [informação em]; provimento de acesso a lojas
eletrônicas [telecomunicação] - [assessoria em];
provimento de acesso a lojas eletrônicas
[telecomunicação]; radiocomunicação - [informação
em]; radiocomunicação; radiocomunicação terrestre
ou espacial - [informação em]; radiocomunicação
terrestre ou espacial; radiofonia - [informação em];
radiofonia; serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação] - [informação em]; serviços de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento [telecomunicação] - [assessoria em];
serviços de comunicação para a transmissão de uma
transação eletrônica de um estabelecimento até uma
central de processamento [telecomunicação];
televisionamento
[informação
em];
televisionamento; transmissão de filmes de televisão
via cabo, satélite, rede de telecomunicação [informação em]; transmissão de filmes de televisão
via cabo, satélite, rede de telecomunicação;
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905615751 30/11/2012
003
Tit.USI - USINAS SOCIAIS INTELIGENTES
DESTILARIAS SUSTENTÁVEIS S/A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09452817000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: USI USINAS SOCIAIS INTELIGENTES

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 07 aparelhos para soldagem a gás; bombas
[máquinas]; bombas de combustível para postos de
gasolina; combustível (conversores de -) para
motores de combustão interna; combustível
(dispositivos economizadores de -) para motores e
máquinas; conversores de combustível para motores
de combustão interna; lubrificação (bombas para -);
lubrificadores [peças de máquinas]; bomba de uso
industrial; bomba para aplicação de óleo e fluído;
bomba para gás natural para uso em poço de
petróleo;
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905615760 30/11/2012
Tit.CIPA INDUSTRIAL DE PRODUTOS
ALIMENTARES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01851716000165

003

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MABEL A CADA MORDIDA, UM SORRISO.
ÁGUA E SAL + FRESQUINHO + CROCANTE +
LEVE DERRETE NA BOCA

CFE(4) 8.1.9; 26.1.1; 26.4.4; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 30 alimentares (massas -); biscoitos;
biscoitos amanteigados; biscoitos de água e sal;
bolachas; brioches; waffles;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905615778 30/11/2012
003
Tit.CHEF BRASIL CORRETORA DE SEGUROS
LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16606473000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CHEF BRASIL CORRETORA DE
SEGUROS LTDA
NCL(10) 36 seguros de saúde; seguros de vida;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905615786 30/11/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO APLICAÇÕES DE TECNOLOGIAS
CRÍTICAS ATECH (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01710917000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EZUTE
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática];
atualização
de
software
de
computador;
computadores (aluguel de -); computadores (projeto
de sistema de -); elaboração [concepção] de
software de computador; estudos para projetos
técnicos; instalação de software de computador;
manutenção
de
software
de
computador;
programação de computador [informática]; projeto de
sistema de computadores; software de computador
(aluguel de -); software de computador (elaboração
[concepção] de-);
software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -); assessoria, consultoria e
informação em software; assessoria, consultoria e
informação sobre desenvolvimento de produtos;
assessoria, consultoria e informações no campo de
processos tecnológicos; assistência técnica em
software; atualização de informação em banco de
dados de computador [serviço de informática]; banco
de dados (aluguel de servidor de -, para terceiros);
banco de dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática]; suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados; tratamento de informação/dados [serviço de
informática];
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.905615794 30/11/2012
003
Tit.ASSOCIACAO DO SENHOR JESUS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51909786000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DICA 21
NCL(10) 35 exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; gestão (consultoria em -) de negócios [informação em]; gestão (consultoria em -) de
negócios - [consultoria em]; gestão (consultoria em -)
de negócios - [assessoria em]; gestão (consultoria
em -) de negócios; jornal (vendas de assinaturas de ) [para terceiros] - [informação em]; jornal (vendas de
assinaturas de -) [para terceiros] - [assessoria em];
jornal (vendas de assinaturas de -) [para terceiros];
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negócios (consultoria em gestão de -) - [informação
em]; negócios (consultoria em gestão de -) [consultoria em]; negócios (consultoria em gestão de
-); negócios (consultoria em gestão e organização de
-) - [informação em]; negócios (consultoria em
gestão e organização de -) - [consultoria em];
negócios (consultoria em gestão e organização de -);
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [assessoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários [informação em]; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [assessoria em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
comércio (através de qualquer meio) de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
espelhos; comércio (através de qualquer meio) de
fotografias; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de materiais impressos; comércio
(através de qualquer meio) de materiais para
artistas; comércio (através de qualquer meio) de
monumentos não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de móveis; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madrepérola; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sacos e sacolas;
comércio (através de qualquer meio) de tapeçarias
murais; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
comércio (através de qualquer meio) de velas;
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905615816 30/11/2012
003
Tit.TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED
(CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8775222
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TSINGTAO
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
bebidas (preparações para fabricar -); bebidas não
alcoólicas à base de fruta; cerveja; cerveja de
gengibre; cerveja não fermentada [mosto de
cerveja]; lúpulo (extratos de -) para fabricar cerveja;
malte [cerveja]; suco de fruta; xaropes para bebidas;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905615824 30/11/2012
Tit.HILARIO HEIN - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79558375000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTALADORA HEIN

003

CFE(4) 15.9.10; 26.4.4; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 37 ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -); cobertura de telhado (serviços de -);
construção (informação sobre -); construção *;
construção civil (supervisão de trabalhos de -);
construção e reparos de armazém; encanamento
(serviços de -); equipamento de construção (aluguel
de -); informação sobre construção; informação
sobre reparos; instalação de equipamentos de
cozinha; instalação de portas e janelas; instalação e
reparo de aparelhos elétricos; instalação e reparo de
equipamentos de aquecimento; instalação e reparo
de equipamentos de refrigeração; instalação,
manutenção e reparo de máquinas; isolamento
(serviços de -) para edificações; janelas (instalação
de portas e - ); supressão de interferência em
aparelhos elétricos; assessoria consultoria e
informação em construções; assessoria, consultoria
e informação em aluguel de equipamentos para
construção; construção e reparação de obra civil;
construção e reparação em colocação de calha;
construção e reparação em colocação de piso [consultoria em]; ferramentaria manual [reparação,
montagem e construção];
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905615832 30/11/2012
003
Tit.USI - USINAS SOCIAIS INTELIGENTES
DESTILARIAS SUSTENTÁVEIS S/A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09452817000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: USI USINAS SOCIAIS INTELIGENTES

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 37 informação sobre reparos; instalação,
manutenção
e
reparo
de
máquinas;
recondicionamento de máquinas desgastadas ou
parcialmente destruídas;
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905615840 30/11/2012
003
Tit.MARCUS VINICIUS LOPES DE SOUZA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94658650100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARCUS SOUZA OFTALMOLOGIA

CFE(4) 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica; médica (serviços de
clínica-); oculista (serviços de -); assessoria,
consultoria e informação médica; assessoria,
consultoria e informação na área médica;
assessoria, consultoria e informação no campo da
saúde e da medicina; cirurgias médicas [serviços
médicos]; consultas médicas [serviços médicos];
tratamento médico;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905615859 30/11/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO APLICAÇÕES DE TECNOLOGIAS
CRÍTICAS ATECH (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01710917000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EZUTE
NCL(10) 38 computador (transmissão de mensagens
e de imagens por meio de-); comunicação por
terminais de computador; correio eletrônico;
mensagem (transmissão de -); satélite (transmissão
por -); telecomunicações (informações sobre -);
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador; transmissão [emissão] de sinal de
telecomunicação por satélite;
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.905615867 30/11/2012
003
Tit.SANDRA DONIZETTI ITALIANO LOPES (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14372214000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Jetlag Energy Drink

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas;
Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA
No.905615875 30/11/2012
Tit.LFCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO
VESTUÁRIO LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17209962000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LF & CO

003
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CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 14 adereços [jóias e bijuterias]; anéis [jóias
e bijuterias]; bijuteria / joalheria (artigos de -); colares
[jóias e bijuterias]; correntes [jóias e bijuterias];
joalheria / bijuteria (artigos de -); ornamentos de
chapéus [de metal precioso]; penduricalhos [jóias e
bijuterias]; pulseiras [jóias e bijuterias]; pulseiras de
relógio; relógios de pulso; tornozeleira (jóia/bijuteria);
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA
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escritório
(móveis
para
-);
espelhos;
espreguiçadeiras
[cadeiras];
espreguiçadeiras
[cadeiras]; fichas (arquivos para -) [móveis]; guardacomidas não metálicos; guarnições não metálicas
para móveis; mesa (carrinhos de servir à -) [móveis];
mesas *; móveis (divisórias de madeira para -);
móveis (guarnições não metálicas para -); móveis
(rodízios não metálicos para -); móveis de metal;
móveis para escritório; poltronas; porta-livros
[móveis]; portas para móveis; prateleiras para
arquivos [móveis]; prateleiras para móveis; sofás;
suportes para guarda-chuvas; toalhas (armários para
-) [móveis]; vitrines [móveis]; armação de cadeira e
poltrona; armário bar; cadeira de balanço; cadeira ou
poltrona
[mobiliário];
cama-mesa
[mobiliário];
estantes [móveis]; sofá-cama;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905615913 30/11/2012
003
Tit.TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED
(CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8775222
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.905615883 30/11/2012
003
Tit.ALIVE MUSIC PRODUCOES FONOGRAFICAS
E EDICOES MUSICAIS L (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01703269000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: alive MUSIC

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 compactos (discos -) [áudio e vídeo];
compactos (discos -), rom (ingl.); discos compactos
[áudio e vídeo]; discos fonográficos; fitas
magnéticas; fonográficos (discos -); toca-cd [discos
compactos]; toca-discos; vídeo (fitas de -);
videocassetes [fitas]; disco acústico; dvd, disco
digital de vídeo; vídeo disco;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

CFE(4) 28.3
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
bebidas (preparações para fabricar -); bebidas não
alcoólicas à base de fruta; cerveja; cerveja de
gengibre; cerveja não fermentada [mosto de
cerveja]; lúpulo (extratos de -) para fabricar cerveja;
malte [cerveja]; suco de fruta; xaropes para bebidas;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905615921 30/11/2012
003
Tit.SUCOS DEL VALLE DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01895188000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SABB SISTEMA DE ALIMENTOS E
BEBIDAS DO BRASIL

CFE(4) 29.1.13
NCL(10) 40 conservação de alimentos e bebidas;
extração de suco de frutas; beneficiamento de
alimentos;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905616022 30/11/2012
Tit.LFCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO
VESTUÁRIO LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17209962000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LF & CO

003

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 18 bolsas; caixas de couro para chapéus;
carteiras de bolso; chapéus (caixas de couro para -);
estojos de cosméticos [nécessaire]; fitas de couro
para chapéus; malas de roupas para viagem; malas
de viagem; mochilas; carteira para moeda;
chapeleira [para transporte de chapéu];
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA
No.905616030 30/11/2012
003
Tit.IMAG JV COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13819788000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IMAGGINI

No.905615891 30/11/2012
003
Tit.IMAG JV COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13819788000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IMAGGINI

CFE(4) 27.5.1,6
NCL(10) 40 conservação de alimentos e bebidas;
extração de suco de frutas; beneficiamento de
alimentos;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
apoio de cabeça [móveis]; armários; armários
[guarda-louças]; armários para toalhas [móveis];
arquivos [móveis]; arquivos para fichas [móveis];
assentos [cadeiras]; bancos [móveis]; cadeiras
[assentos]; canapés [móveis]; capas para vestuário
[guarda-roupa]; carrinhos de servir à mesa [móveis];
cômodas com gavetas; computadores (mesas com
rodinhas para -); divisórias de madeira para móveis;

No.905616014 30/11/2012
003
Tit.SUCOS DEL VALLE DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01895188000146
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação em
franquia, exceto licenciamento da propriedade
intelectual [gestão comercial] - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
[gestão comercial] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em franquia, exceto
licenciamento da propriedade intelectual [gestão
comercial] - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em franquia, exceto licenciamento da
propriedade
intelectual
[gestão
comercial];
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios e comercialização de produtos sob contrato
de franquia - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios e
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comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação na
implantação e viabilização de sistema de franquia [informação em]; assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação na implantação e
viabilização de sistema de franquia - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação na
implantação e viabilização de sistema de franquia;
comércio (através de qualquer meio) de móveis [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de móveis - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de móveis - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de móveis;
gestão de franquia - [informação em]; gestão de
franquia - [consultoria em]; gestão de franquia [assessoria em]; gestão de franquia;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905616049 30/11/2012
Tit.MAORI MARKETING PROMOCAO DE
EVENTOS E COMERCIO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14870997000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MBOARDS

instalação e conserto de ar condicionado, inclusive
de veículo; instalação e reparação de alarme para
veículo; instalação, manutenção e reparo de
estrutura de letreiro e de painel elétrico e eletrônico,
inclusive de veículo;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905616065 30/11/2012
003
Tit.PLASTIPASSO IND. E COM. DE INJETADOS
PLÁSTICOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01892818000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLASTIPASSO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905616057 30/11/2012
003
Tit.PERSONALITY FUNILARIA E PINTURA LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07334202000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PERSONALITY REPARAÇÕES
AUTOMOTIVAS

CFE(4) 26.4.12; 27.5.1
NCL(10) 37 lavagem de carros; lavagem de veículos;
lubrificação de veículos; manutenção de veículos;
manutenção e reparo de automóveis; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo]; veículo
(limpeza de -); veículo (polimento de -); veículos
(lavagem de -); veículos (lubrificação de -); veículos
(manutenção de -); assessoria, consultoria e
informação em reparo e manutenção de veículos;
instalação de aparelho de som para veículo;

CFE(4) 26.2.1; 27.5.1
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
afixação (painéis de -); alimentos (decorações de
matérias plásticas para -); armários; armários
[guarda-louças]; armários para toalhas [móveis];
arquivos [móveis]; arquivos para fichas [móveis]; arte
(obras de -) de madeira, cera, gesso ou plástico;
artigos para cama [exceto roupa de cama]; balcões;
bancadas de trabalho; bancos [móveis]; bandejas de
mesas; bandejas não metálicas *; banquinhos para
os pés; baú para brinquedos; baús não metálicos;
bibliotecas (prateleiras para -); biombos; braçadeiras
não têxteis para cortinas; cabideiros não metálicos;
cabides; cabides não metálicos para vestuário;
cabides para vestuário; cabos de facas, não
metálicos; cabos não metálicos para vassouras;
cabos ou canos (grampos de plástico para -);
cadeiras [assentos]; caixas de correio, exceto de
metal ou alvenaria; caixas de madeira ou matérias
plásticas; caixilhos para molduras [ripas]; camas
(guarnições não metálicas para -); canapés [móveis];
capas para vestuário [armazenamento]; capas para
vestuário [guarda-roupa]; cápsulas não metálicas
para vedação; cestos não metálicos; chavetas não
metálicas; cortinas (anéis de -); cortinas (ganchos
para -); cortinas (rodízios para -); cortinas (trilhos
para -); cortinas (varas para -); cubas não metálicas;
decorações de matérias plásticas para alimentos;
dispensadores fixos não metálicos de toalhas;
dobradiças não metálicas; empunhaduras não
metálicas para ferramentas; escolar (mobiliário -);
escritório (móveis para -); facas (cabos de -), não
metálicos; fechaduras não metálicas [exceto
elétricas]; ferramentas (empunhaduras não metálicas
para -); fichas (arquivos para -) [móveis]; ganchos
não metálicos para cabideiros; ganchos para
cortinas; garrafas (tampas não metálicas para -);
grampos de plástico para cabos ou canos; guardacomidas não metálicos; identidade (placas não
metálicas de -); letreiros de madeira ou plástico
[cartazes]; manequins; móbiles [decoração]; móbiles
sonoros [decoração]; mobiliário (peças de -);
mobiliário escolar; molduras (ripas para -) [caixilhos];
molduras
[encaixilhamentos];
molduras
para
quadros; móveis (guarnições não metálicas para -);
móveis (rodízios não metálicos para -); móveis de
metal; obras de arte de madeira, cera, gesso ou
plástico; parafusos não metálicos; pateras para
cortinas; placas não metálicas de identidade; plástico
(cartões de -) [chave] [não codificados]; porcas
[parafusos], não metálicas; porta (maçanetas de -),
não metálicas; porta-chapéus; porta-livros [móveis];
porta-revistas; prateleiras para armazenagem;
prateleiras para arquivos [móveis]; prateleiras para
móveis; rebites não metálicos; recipientes de plástico
para embalagem; rodízios não metálicos para
móveis; rodízios para cortinas; roldanas de plástico
para persianas; sinalizadores de madeira ou plástico;

tampas não metálicas para garrafas; tendas (estacas
não metálicas para -); toalhas (armários para -)
[móveis]; toalhas (dispensadores fixos não metálicos
de -); trilhos para cortinas; válvulas não metálicas,
exceto peças de máquinas; varas não metálicas;
varas para cortinas; vestuário (cabides para -);
vestuário (capas para -) [armazenamento]; armário
bar; balcão [móvel]; banqueta [móvel]; banquinho
[móvel]; busto para alfaiate; cabide não metálico
para chapéu; cabo para enxada [não metálico];
cama [mobiliário]; camiseiro [mobiliário]; cantoneira
[mobiliário]; carro prateleira para armazenar talher,
prato e copo [mobiliário]; casa (exceto gaiola) para
animal doméstico; cepo de cozinha; chapeleira
[mobiliário]; chaveiro [porta-chave, parte do
mobiliário]; coluna [mobiliário]; estantes [móveis];
ferragem não metálica para cortina de metal;
garrafão de plástico para armazenagem de líquidos;
laminados plásticos para revestimento de móveis;
porta-cd [móvel]; recipiente de plástico para
embalagem; rodízio não metálico para cortina;
rodízio não metálico para móvel;
Procurador: MARCELO SCHULTES
No.905616073 30/11/2012
Tit.PROFISSIONAL CONSULTORIA
EDUCACIONAL LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10353826000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROFISSIONAL CURSOS ON LINE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -); competições (organização de -) [educação ou
entretenimento]; conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); cursos por correspondência;
educação (informações sobre -) [instrução];
educação (serviços de -); ensino (serviços de -);
exames pedagógicos [avaliação]; exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
informações
sobre
educação
[instrução];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];
organização
e
apresentação de seminários; organização e
apresentação
de
simpósios;
orientação
[treinamento]; orientação vocacional; publicação de
textos [exceto para publicidade]; publicação on-line
de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; reciclagem profissional; redação de
textos, exceto publicitários; treinamento prático
[demonstração]; tutoria (serviços de -); assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino; clube de livro e disco [lazer ou
educação]; curso de idioma; curso técnico de
formação; cursos livres [ensino]; guias eletrônicos,
revistas, jornais e boletins oferecidos ao consumidor
online [somente para acesso, sem possibilidade de
download];
Procurador: LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK
No.905616219 30/11/2012
003
Tit.POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20987954000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE CAMPESTRE
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cana; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à indústria;
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905616618 30/11/2012
003
Tit.ROMAFLOR COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92847755000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOP GOLD

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 24 roupa de cama, mesa e banho;
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de combustíveis (incluindo a gasolina para
motores); comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de graxas; comércio (através de qualquer
meio) de lubrificantes; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de veículos;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905616227 30/11/2012
003
Tit.CIPA INDUSTRIAL DE PRODUTOS
ALIMENTARES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01851716000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MABEL A CADA MORDIDA, UM SORRISO.
CRACKER + FRESQUINHO + CROCANTE + LEVE
DERRETE NA BOCA

CFE(4) 8.1.9; 26.1.1; 26.4.4; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 30 alimentares (massas -); biscoitos;
biscoitos amanteigados; biscoitos de água e sal;
bolachas; brioches; waffles;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905616413 30/11/2012
003
Tit.USI - USINAS SOCIAIS INTELIGENTES
DESTILARIAS SUSTENTÁVEIS S/A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09452817000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: USI USINAS SOCIAIS INTELIGENTES

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de combustíveis (incluindo a gasolina
para motores); comércio (através de qualquer meio)
de lubrificantes; comércio (através de qualquer meio)
de máquinas; comércio (através de qualquer meio)
de máquinas ferramentas; comércio (através de
qualquer meio) de óleos industriais; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de

No.905616812 30/11/2012
003
Tit.ROMAFLOR COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92847755000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAX ULTRA
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 01 aditivos químicos para fungicidas;
aditivos químicos para inseticidas; adubo composto;
adubo para agricultura; adubos nitrogenados;
agricultura (adubo para -); agricultura (substâncias
químicas para -), com exceção dos fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas; algas
[fertilizantes]; antigerminantes (preparações -) para
vegetais; arboricultura (preparações de enviscar
para-); árvores (mástique para enchimento de
cavidades de -); bário (adubo orgânico de-);
carbonila para proteção de plantas; cera para
enxertar árvores; cianamida de cálcio [adubo];
cianamida de cálcio [fertilizante]; cloreto de cal
[adubo]; conservação de flores (produtos para -);
desfolhantes; enviscar (preparações de -) para
arboricultura; enxertar (mástique para -) árvores;
enxertar árvores (cera para -); enxertos (preparações
de enviscar para -) em arboricultura; escórias
[fertilizantes]; fertilizantes; fertilizantes (preparações ); flores (produtos para conservação de -); fosfatos
[fertilizantes]; frutos (hormônios para acelerar a
maturação de-); fungicidas (aditivos químicos para -);
hormônios para acelerar a maturação dos frutos;
horticultura (substâncias químicas para -), exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
húmus; húmus (coberturas de-); inseticidas (aditivos
químicos para -); mástique para enchimento de
cavidades de árvores; mástique para enxertar
árvores; melhoramento de solos (produtos químicos
para -); plantas (preparações para regularizar o
crescimento de -); potes (turfa em -) para
horticultura;
preparações de enviscar para
arboricultura; raras (terras -); regularizar crescimento
de plantas (preparações para -); sais [fertilizantes];
silvicultura (substâncias químicas para -), exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
substâncias químicas para agricultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
substâncias químicas para silvicultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
superfosfatos [fertilizantes]; terra para cultivo; terra
vegetal; terras raras; turfa [fertilizante]; turfa em
potes para horticultura; composto orgânico destinado
à adubação; farinha fóssil [adubo]; mama
[fertilizante]; osso moído para adubagem; produto
destinado à conservação ou amadurecimento
químico de fruta ou hortaliça; produto destinado à
conservação, por meio químico, da frescura da flor
cortada; produto destinado à inibição da evaporação
e à melhoria da aparência da folha; uréia
[fertilizante];
Procurador: LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK
No.905616626 30/11/2012
Tit.LFCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO
VESTUÁRIO LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17209962000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LF & CO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 01 aditivos químicos para fungicidas;
aditivos químicos para inseticidas; adubo composto;
adubo para agricultura; adubos nitrogenados;
agricultura (adubo para -); agricultura (substâncias
químicas para -), com exceção dos fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas; algas
[fertilizantes]; antigerminantes (preparações -) para
vegetais; arboricultura (preparações de enviscar
para-); árvores (mástique para enchimento de
cavidades de -); bário (adubo orgânico de-);
carbonila para proteção de plantas; cianamida de
cálcio [adubo]; cianamida de cálcio [fertilizante];
cloreto de cal [adubo]; conservação de flores
(produtos para -); enviscar (preparações de -) para
arboricultura; enxertar (mástique para -) árvores;
enxertar árvores (cera para -); enxertos (preparações
de enviscar para -) em arboricultura; escórias
[fertilizantes]; fertilizantes; fertilizantes (preparações ); flores (produtos para conservação de -); fosfatos
[fertilizantes]; frutos (hormônios para acelerar a
maturação de-); fungicidas (aditivos químicos para -);
hormônios para acelerar a maturação dos frutos;
horticultura (substâncias químicas para -), exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
húmus; húmus (coberturas de-); inseticidas (aditivos
químicos para -); melhoramento de solos (produtos
químicos para -); plantas (preparações para
regularizar o crescimento de -); potes (turfa em -)
para horticultura; preparações de enviscar para
arboricultura; raras (terras -); regularizar crescimento
de plantas (preparações para -); sais [fertilizantes];
silvicultura (substâncias químicas para -), exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
substâncias químicas para agricultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
substâncias químicas para silvicultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
superfosfatos [fertilizantes]; terra para cultivo; terra
vegetal; terras raras; turfa [fertilizante]; turfa em
potes para horticultura; composto orgânico destinado
à adubação; farinha fóssil [adubo]; mama
[fertilizante]; osso moído para adubagem; produto
destinado à conservação ou amadurecimento
químico de fruta ou hortaliça; produto destinado à
conservação, por meio químico, da frescura da flor
cortada; produto destinado à inibição da evaporação
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e à melhoria da aparência da folha; uréia
[fertilizante];
Procurador: LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK
No.905617010 30/11/2012
003
Tit.PUERTO - RESTAURANTE LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08765035000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LADRILLO PARRILLA ARGENTINA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905617231 30/11/2012
003
Tit.ARRAYANES PRODUTOS HIGIÊNICOS IND. E
COM. LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94132362000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PIPITA
NCL(10) 05 fraldas calça para bebês; fraldas
higiênicas para incontinentes; fraldas para bebês;
lenços impregnados com loções farmacêuticas;
Procurador: GILSON ALMEIDA DA MOTTA
No.905617258 30/11/2012
003
Tit.ARRAYANES PRODUTOS HIGIÊNICOS IND. E
COM. LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94132362000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PIPITA
NCL(10) 03 cosméticos; lenços impregnados com
loções cosméticas; perfumaria (produtos de -);
Procurador: GILSON ALMEIDA DA MOTTA
No.905617274 30/11/2012
003
Tit.SSR COM. DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07278350000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JEQUITI FYO PROFISSIONAL
NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água de colônia; água de lavanda; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; âmbar [perfume]; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); banhos (preparações
cosméticas para -); batons para os lábios; beleza
(máscaras de -); brilho para os lábios; bronzear
(preparações
para-)
[cosméticos];
cabelos
(preparações para ondular -); cílios postiços;
cosméticos; cosméticos (estojos de); cosméticos
para animais; cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; depilatórios (produtos -); descolorantes
(produtos -); desodorante (sabonete -); desodorantes
[perfumaria]; essenciais (óleos -); etéreas (essências
-); filtros solares; gaulteria (óleo de -) [perfumaria];
geraniol; gorduras para uso cosmético; incenso;
ionona [perfumaria]; jasmim (óleo de -); lápis de
sobrancelhas; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos; leite de amêndoas para uso cosmético;
lenços impregnados com loções cosméticas; loções
para uso cosmético; maquiagem (pó para -);
maquiagem (produtos para -); maquiagem para o
rosto; menta para perfumaria; óleo de lavanda; óleos
essenciais; óleos essenciais de limão; óleos para
limpeza; óleos para toalete; óleos para uso
cosmético; ondular os cabelos (preparações para -);
perfumaria (produtos de -); perfumes; pomadas para
uso cosmético; postiças (unhas -); rosa (óleo de -);
sabonete desodorante; sachês para perfumar roupa;
sobrancelhas (cosméticos para as -); talco para
toalete; tinturas cosméticas; tinturas para os cabelos;
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unhas (esmalte para -); unhas postiças; xampus;
acetona para uso pessoal; água-de-toalete; alga
[cosmético]; banho de espuma (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; banho de imersão de uso
animal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; caixa para pó de arroz [estojo cosmético];
condicionador [cosmético]; estojo cosmético; estojo
de cosméticos de brinquedo (com cosméticos reais);
pastilhas e gomas de mascar para fins cosméticos;
removedor de cosmético;
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.905617290 30/11/2012
003
Tit.SSR COM. DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07278350000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JEQUITI EU BEIJO
NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água de colônia; água de lavanda; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; âmbar [perfume]; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); banhos (preparações
cosméticas para -); batons para os lábios; beleza
(máscaras de -); brilho para os lábios; bronzear
(preparações
para-)
[cosméticos];
cabelos
(preparações para ondular -); cílios postiços;
cosméticos; cosméticos (estojos de); cosméticos
para animais; cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; depilatórios (produtos -); descolorantes
(produtos -); desodorante (sabonete -); desodorantes
[perfumaria]; essenciais (óleos -); etéreas (essências
-); filtros solares; gaulteria (óleo de -) [perfumaria];
geraniol; gorduras para uso cosmético; incenso;
ionona [perfumaria]; jasmim (óleo de -); lápis de
sobrancelhas; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos; leite de amêndoas para uso cosmético;
lenços impregnados com loções cosméticas; loções
capilares; loções cosméticas (lenços impregnados
com -); loções para uso cosmético; maquiagem (pó
para -); maquiagem (produtos para -); maquiagem
para o rosto; menta para perfumaria; óleo de
lavanda; óleos essenciais; óleos essenciais de limão;
óleos para limpeza; óleos para toalete; óleos para
uso cosmético; ondular os cabelos (preparações
para -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
pomadas para uso cosmético; postiças (unhas -);
rosa (óleo de -); sabonetes; sachês para perfumar
roupa; sobrancelhas (cosméticos para as -); talco
para toalete; tinturas cosméticas; tinturas para os
cabelos; unhas (esmalte para -); unhas postiças;
xampus; acetona para uso pessoal; água-de-toalete;
alga [cosmético]; banho de espuma (preparações
para - ), exceto para uso medicinal; banho de
imersão de uso animal (preparações para - ), exceto
para uso medicinal; caixa para pó de arroz [estojo
cosmético]; condicionador [cosmético]; estojo
cosmético; estojo de cosméticos de brinquedo (com
cosméticos reais); pastilhas e gomas de mascar para
fins cosméticos; removedor de cosmético;
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.905617320 30/11/2012
003
Tit.DOMAINE CONSTANTIN LAZARIDI S.A. (GR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8862435
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMETHYSTOS DOMAINE LAZARIDI
NCL(10) 33 destiladas [bebidas alcoólicas]
[espirituosas]; licores; vinho;
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905617436 30/11/2012
003
Tit.SSR COM. DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07278350000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JEQUITI EU DESPERTO
NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água de colônia; água de lavanda; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; âmbar [perfume]; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); banhos (preparações
cosméticas para -); batons para os lábios; beleza

(máscaras de -); brilho para os lábios; bronzear
(preparações
para-)
[cosméticos];
cabelos
(preparações para ondular -); cílios postiços;
cosméticos; cosméticos (estojos de); cosméticos
para animais; cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; depilatórios (produtos -); descolorantes
(produtos -); desodorante (sabonete -); desodorantes
[perfumaria]; essenciais (óleos -); etéreas (essências
-); filtros solares; gaulteria (óleo de -) [perfumaria];
geraniol; gorduras para uso cosmético; incenso;
ionona [perfumaria]; jasmim (óleo de -); lápis de
sobrancelhas; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos; leite de amêndoas para uso cosmético;
lenços impregnados com loções cosméticas; loções
capilares; loções cosméticas (lenços impregnados
com -); loções para uso cosmético; maquiagem (pó
para -); maquiagem (produtos para -); maquiagem
para o rosto; menta para perfumaria; óleo de
lavanda; óleos essenciais; óleos essenciais de limão;
óleos para limpeza; óleos para toalete; óleos para
uso cosmético; ondular os cabelos (preparações
para -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
pomadas para uso cosmético; postiças (unhas -);
rosa (óleo de -); sabonetes; sachês para perfumar
roupa; sobrancelhas (cosméticos para as -); talco
para toalete; tinturas cosméticas; tinturas para os
cabelos; unhas (esmalte para -); unhas postiças;
xampus; acetona para uso pessoal; água-de-toalete;
alga [cosmético]; banho de espuma (preparações
para - ), exceto para uso medicinal; banho de
imersão de uso animal (preparações para - ), exceto
para uso medicinal; caixa para pó de arroz [estojo
cosmético]; condicionador [cosmético]; estojo
cosmético; estojo de cosméticos de brinquedo (com
cosméticos reais); pastilhas e gomas de mascar para
fins cosméticos; removedor de cosmético;
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.905617444 30/11/2012
003
Tit.SSR COM. DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07278350000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JEQUITI FYO PROFISSIONAL STYLING
NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água de colônia; água de lavanda; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; âmbar [perfume]; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); banhos (preparações
cosméticas para -); batons para os lábios; beleza
(máscaras de -); brilho para os lábios; bronzear
(preparações
para-)
[cosméticos];
cabelos
(preparações para ondular -); cílios postiços;
cosméticos; cosméticos (estojos de); cosméticos
para animais; cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; depilatórios (produtos -); descolorantes
(produtos -); desodorante (sabonete -); desodorantes
[perfumaria]; essenciais (óleos -); etéreas (essências
-); filtros solares; gaulteria (óleo de -) [perfumaria];
geraniol; gorduras para uso cosmético; incenso;
ionona [perfumaria]; jasmim (óleo de -); lápis para
uso cosmético; laquê para cabelos; leite de
amêndoas para uso cosmético; lenços impregnados
com loções cosméticas; loções capilares; loções
cosméticas (lenços impregnados com -); loções para
uso cosmético; maquiagem (pó para -); maquiagem
(produtos para -); maquiagem para o rosto; menta
para perfumaria; óleo de lavanda; óleos essenciais;
óleos essenciais de limão; óleos para limpeza; óleos
para toalete; óleos para uso cosmético; ondular os
cabelos (preparações para -); perfumaria (produtos
de -); perfumes; pomadas para uso cosmético;
postiças (unhas -); rosa (óleo de -); sabonete
desodorante; sabonetes; sachês para perfumar
roupa; sobrancelhas (cosméticos para as -); talco
para toalete; tinturas cosméticas; tinturas para os
cabelos; unhas (esmalte para -); unhas postiças;
xampus; acetona para uso pessoal; água-de-toalete;
alga [cosmético]; banho de espuma (preparações
para - ), exceto para uso medicinal; banho de
imersão de uso animal (preparações para - ), exceto
para uso medicinal; caixa para pó de arroz [estojo
cosmético]; condicionador [cosmético]; estojo
cosmético; estojo de cosméticos de brinquedo (com
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cosméticos reais); pastilhas e gomas de mascar para
fins cosméticos; removedor de cosmético;
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.905617460 30/11/2012
003
Tit.INDUSTRIES RAD INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8862699
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ELEMENT
NCL(10) 12 bicicletas; quadros de bicicletas,
triciclos, etc [chassi];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905617495 30/11/2012
003
Tit.DOMAINE CONSTANTIN LAZARIDI S.A. (GR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8862435
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OENOTRIA LAND COSTA LAZARIDI
NCL(10) 33 destiladas [bebidas alcoólicas]
[espirituosas]; licores; vinho;
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905617517 30/11/2012
003
Tit.LABEL COMERCIAL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02096995000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NORMALIZE
NCL(10) 29 iogurte;
Procurador: MINASMARCA & PATENTE SC LTDA
No.905617525 30/11/2012
003
Tit.HARBURG-FREUDENBERGER
MASCHINENBAU GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8415030
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ASMACOOL
NCL(10) 07 acoplamentos, exceto os utilizados em
veículos terrestres; correntes de transmissão exceto
para veículos terrestres; eletromecânicas (máquinas
-) para indústria química; ferramentas mecânicas;
motores, exceto para veículos terrestres; motores,
exceto para veículos terrestres; prensas; prensas
[máquinas para uso industrial]; retificadoras
[ferramentas
mecânicas];
tornos
mecânicos
[ferramentas mecânicas]; máquinas e equipamentos
para galvanização;
Procurador: LEONARDOS & LICKS ADVOGADOS
No.905617584 30/11/2012
003
Tit.NEY EMIL DA CONCEIC&#807;A&#771;O
MESSIAS JUNIO (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17969727204
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CABÔCA
NCL(10) 32 cerveja; cerveja não fermentada [mosto
de cerveja]; lúpulo (extratos de -) para fabricar
cerveja; malte [cerveja];
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/C LTDA.
No.905617665 30/11/2012
003
Tit.OM BRAND LICENSIVE LICENCIAMENTO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04757968000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARPOADOR CLÁSSICO
NCL(10) 16 livros; publicações impressas; revistas
[periódicos];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905617819 30/11/2012
003
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: C.360º
NCL(10) 41 entretenimento; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios; prático
(treinamento -) [demonstração]; publicação de livros;
publicação de textos [exceto para publicidade];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
publicações eletrônicas on-line (provimento de-) [não
downloadable]; treinamento prático [demonstração];
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assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
serviços de premiação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905617886 30/11/2012
003
Tit.SSR COM. DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07278350000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JEQUITI EU DEVORO
NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água de colônia; água de lavanda; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; âmbar [perfume]; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); banhos (preparações
cosméticas para -); batons para os lábios; beleza
(máscaras de -); brilho para os lábios; bronzear
(preparações
para-)
[cosméticos];
cabelos
(preparações para ondular -); cílios postiços;
cosméticos; cosméticos (estojos de); cosméticos
para animais; cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; depilatórios (produtos -); descolorantes
(produtos -); desodorante (sabonete -); desodorantes
[perfumaria]; essenciais (óleos -); etéreas (essências
-); filtros solares; gaulteria (óleo de -) [perfumaria];
geraniol; gorduras para uso cosmético; incenso;
ionona [perfumaria]; jasmim (óleo de -); lápis de
sobrancelhas; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos; leite de amêndoas para uso cosmético;
lenços impregnados com loções cosméticas; loções
capilares; loções cosméticas (lenços impregnados
com -); loções para uso cosmético; maquiagem (pó
para -); maquiagem (produtos para -); maquiagem
para o rosto; menta para perfumaria; óleo de
lavanda; óleos essenciais; óleos essenciais de limão;
óleos para limpeza; óleos para toalete; óleos para
uso cosmético; ondular os cabelos (preparações
para -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
pomadas para uso cosmético; postiças (unhas -);
rosa (óleo de -); sabonetes; sachês para perfumar
roupa; sobrancelhas (cosméticos para as -); talco
para toalete; tinturas cosméticas; tinturas para os
cabelos; unhas (esmalte para -); unhas postiças;
xampus; acetona para uso pessoal; água-de-toalete;
alga [cosmético]; banho de espuma (preparações
para - ), exceto para uso medicinal; banho de
imersão de uso animal (preparações para - ), exceto
para uso medicinal; caixa para pó de arroz [estojo
cosmético]; condicionador [cosmético]; estojo
cosmético; estojo de cosméticos de brinquedo (com
cosméticos reais); pastilhas e gomas de mascar para
fins cosméticos; removedor de cosmético;
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.905617924 30/11/2012
003
Tit.HARBURG-FREUDENBERGER
MASCHINENBAU GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8415030
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ASMACOOL
NCL(10) 09 acumuladores elétricos; aparelhos para
medição; caixas de distribuição [eletricidade]; caixas
de distribuição [eletricidade]; compactos (discos -)
[áudio e vídeo]; compactos (discos -), rom (ingl.);
computadores; computadores portáteis [laptop];
controle (aparelhos elétricos para -); controle remoto
(aparelho para -); dados (suportes magnéticos para ); discos compactos [áudio e vídeo]; discos
compactos, rom (ingl.); geodésicos (aparelhos e
instrumentos -); geodésicos (instrumentos -);
limitadores [eletricidade]; magnéticos (suportes -)
para dados; medição (instrumentos para -); náuticos
(aparelhos
e
instrumentos
-);
notebook
[computadores]; ópticos (discos -); ópticos (suportes
-) para dados; painéis de controle [eletricidade];
pesagem (aparelhos e instrumentos para -);
processamento de dados (dispositivos para -);
quadros de distribuição [eletricidade]; redutores
[eletricidade]; suportes ópticos para dados;
transformadores [eletricidade]; aparelho de medição
de temperatura; aparelho e dispositivo para

salvamento; aparelho ótico para criação de imagem;
aparelho ou instrumento de ensino; aparelho ou
instrumento de inspeção; aparelho ou instrumento
de pesagem; aparelho ou instrumento de
sinalização; aparelho para produção, distribuição e
conversão de energia elétrica; cabina de distribuição
de eletricidade; dvd, disco digital de vídeo;
Procurador: LEONARDOS & LICKS ADVOGADOS
No.905617932 30/11/2012
003
Tit.SSR COM. DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07278350000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JEQUITI EU PROVOCO
NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água de colônia; água de lavanda; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; âmbar [perfume]; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); banhos (preparações
cosméticas para -); batons para os lábios; beleza
(máscaras de -); brilho para os lábios; bronzear
(preparações
para-)
[cosméticos];
cabelos
(preparações para ondular -); cílios postiços;
cosméticos; cosméticos (estojos de); cosméticos
para animais; cosméticos para os cílios; depilatórios
(produtos -); descolorantes (produtos -); desodorante
(sabonete -); desodorantes [perfumaria]; essenciais
(óleos -); etéreas (essências -); filtros solares;
gaulteria (óleo de -) [perfumaria]; geraniol; gorduras
para uso cosmético; incenso; ionona [perfumaria];
jasmim (óleo de -); lápis de sobrancelhas; lápis para
uso cosmético; laquê para cabelos; leite de
amêndoas para uso cosmético; lenços impregnados
com loções cosméticas; loções capilares; loções
cosméticas (lenços impregnados com -); loções para
uso cosmético; maquiagem (pó para -); maquiagem
(produtos para -); maquiagem para o rosto; menta
para perfumaria; óleo de lavanda; óleos essenciais;
óleos essenciais de limão; óleos para limpeza; óleos
para toalete; óleos para uso cosmético; ondular os
cabelos (preparações para -); perfumaria (produtos
de -); perfumes; pomadas para uso cosmético;
postiças (unhas -); rosa (óleo de -); sabonetes;
sachês para perfumar roupa; sobrancelhas
(cosméticos para as -); talco para toalete; tinturas
cosméticas; tinturas para os cabelos; unhas (esmalte
para -); unhas postiças; xampus; acetona para uso
pessoal; água-de-toalete; alga [cosmético]; banho de
espuma (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; banho de imersão de uso animal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
caixa para pó de arroz [estojo cosmético];
condicionador [cosmético]; estojo cosmético; estojo
de cosméticos de brinquedo (com cosméticos reais);
pastilhas e gomas de mascar para fins cosméticos;
removedor de cosmético;
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.905617975 30/11/2012
003
Tit.SSR COM. DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07278350000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JEQUITI EU SONHO
NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água de colônia; água de lavanda; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; âmbar [perfume]; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); banhos (preparações
cosméticas para -); batons para os lábios; beleza
(máscaras de -); brilho para os lábios; bronzear
(preparações
para-)
[cosméticos];
cabelos
(preparações para ondular -); cílios postiços;
cosméticos; cosméticos (estojos de -); cosméticos
para animais; cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; depilatórios (produtos -); descolorantes
(produtos -); desodorante (sabonete -); desodorantes
[perfumaria]; essenciais (óleos -); etéreas (essências
-); filtros solares; gaulteria (óleo de -) [perfumaria];
geraniol; gorduras para uso cosmético; incenso;
ionona [perfumaria]; jasmim (óleo de -); lápis de
sobrancelhas; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos; leite de amêndoas para uso cosmético;
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lenços impregnados com loções cosméticas; loções
capilares; loções cosméticas (lenços impregnados
com -); loções para uso cosmético; maquiagem (pó
para -); maquiagem (produtos para -); maquiagem
para o rosto; menta para perfumaria; óleo de
lavanda; óleos essenciais; óleos essenciais de limão;
óleos para limpeza; óleos para toalete; óleos para
uso cosmético; ondular os cabelos (preparações
para -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
pomadas para uso cosmético; postiças (unhas -);
rosa (óleo de -); sabonetes; sachês para perfumar
roupa; sobrancelhas (cosméticos para as -); talco
para toalete; tinturas cosméticas; tinturas para os
cabelos; unhas (esmalte para -); unhas postiças;
xampus; acetona para uso pessoal; água-de-toalete;
alga [cosmético]; banho de espuma (preparações
para - ), exceto para uso medicinal; banho de
imersão de uso animal (preparações para - ), exceto
para uso medicinal; caixa para pó de arroz [estojo
cosmético]; condicionador [cosmético]; estojo
cosmético; estojo de cosméticos de brinquedo (com
cosméticos reais); pastilhas e gomas de mascar para
fins cosméticos; removedor de cosmético;
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.905618017 30/11/2012
003
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ORALZINC
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
anti-helmínticos; antioxidantes (pílulas); biológicas
(preparações -) para uso médico; bronzeamento
(pílulas
para
-);
contraceptivos
químicos;
emagrecimento (pílulas para -); hormônios para uso
medicinal; inibidor de apetite (pílulas de -);
medicamentos para uso humano; pomadas para uso
medicinal; preparações farmacêuticas; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso medicinal; sais para uso
medicinal; suplementos alimentares minerais;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; emético e antiemético; estimulante da
respiração; estimulante do apetite; expectorante;
quimioterápico;
vasoconstritor;
vasodilatador;
vitamina e sais minerais;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905618041 30/11/2012
003
Tit.LEONARDO FREIRE (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8862745
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ULTRACOMB
NCL(10) 11 aquecedores para ferros; aquecimento
(aparelhos de -); aquecimento (aparelhos elétricos
de -); aquecimento central (radiadores de -)
[calefação]; café (máquinas elétricas de -); fornos
[cozedores];
frigideiras
elétricas;
radiadores
[aquecimento]; secadoras de roupa, elétricas;
secadores de cabelo; torradeiras; vapor (instalações
geradoras de -); ventiladores [ar-condicionado];
ventiladores elétricos de uso pessoal; churrasqueiras
elétrica e não elétricas; forno doméstico elétrico;
máquina de café expresso para uso industrial e
comercial; sanduicheira [aparelho elétrico];
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.905618084 30/11/2012
003
Tit.LEONARDO FREIRE (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8862745
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ULTRACOMB
NCL(10) 09 balanças;
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.905618106 30/11/2012
Tit.FORTALEZA PRODUÇÕES E
ENTRETENIMENTO LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10542800000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EDITORA YES

003

NCL(10) 41 empréstimos de livros [biblioteca]; livros
(publicação de -); publicação de livros; publicação
on-line de livros e jornais eletrônicos; edição de
texto, exceto de publicidade [copidesque];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905618122 30/11/2012
003
Tit.ABBOTT LABORATORIES . (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8834440
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIMBADOL
NCL(10) 05 medicamentos para uso veterinário;
veterinárias (preparações -);
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905618165 30/11/2012
003
Tit.SSR COM. DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07278350000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JEQUITI EU SEXY
NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água de colônia; água de lavanda; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; âmbar [perfume]; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); banhos (preparações
cosméticas para -); batons para os lábios; beleza
(máscaras de -); brilho para os lábios; bronzear
(preparações
para-)
[cosméticos];
cabelos
(preparações para ondular -); cílios postiços;
cosméticos; cosméticos (estojos de); cosméticos
para animais; cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; depilatórios (produtos -); descolorantes
(produtos -); desodorante (sabonete -); essenciais
(óleos -); etéreas (essências -); filtros solares;
gaulteria (óleo de -) [perfumaria]; geraniol; gorduras
para uso cosmético; incenso; ionona [perfumaria];
jasmim (óleo de -); lápis de sobrancelhas; lápis para
uso cosmético; laquê para cabelos; leite de
amêndoas para uso cosmético; lenços impregnados
com loções cosméticas; loções capilares; loções
cosméticas (lenços impregnados com -); loções para
uso cosmético; maquiagem (pó para -); maquiagem
(produtos para -); maquiagem para o rosto; menta
para perfumaria; óleo de lavanda; óleos essenciais;
óleos essenciais de limão; óleos para limpeza; óleos
para toalete; óleos para uso cosmético; ondular os
cabelos (preparações para -); perfumaria (produtos
de -); perfumes; pomadas para uso cosmético;
postiças (unhas -); rosa (óleo de -); sabonetes;
sachês para perfumar roupa; sobrancelhas
(cosméticos para as -); talco para toalete; tinturas
cosméticas; tinturas para os cabelos; unhas (esmalte
para -); unhas postiças; xampus; acetona para uso
pessoal; água-de-toalete; alga [cosmético]; banho de
espuma (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; banho de imersão de uso animal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
caixa para pó de arroz [estojo cosmético];
condicionador [cosmético]; estojo cosmético; estojo
de cosméticos de brinquedo (com cosméticos reais);
pastilhas e gomas de mascar para fins cosméticos;
removedor de cosmético;
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.905618203 30/11/2012
003
Tit.HARBURG-FREUDENBERGER
MASCHINENBAU GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8415030
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ASMACOOL
NCL(10) 37 computadores (instalação, manutenção
e reparo de -); instalação e reparo de aparelhos
elétricos; instalação e reparo de equipamentos de
aquecimento; instalação e reparo de equipamentos
de refrigeração; instalação, manutenção e reparo de
máquinas;
calefação
(instalação,
reparo
e
manutenção de equipamentos de - ); instalação e
conserto de ar condicionado, inclusive de veículo;
instalação, manutenção e conserto de computador
[hardware]; manutenção de equipamentos elétricos;
Procurador: LEONARDOS & LICKS ADVOGADOS
No.905618238 30/11/2012
Tit.LEONARDO FREIRE (AR)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8862745
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ULTRACOMB
NCL(10) 07 alimentos (aparelhos eletromecânicos
para preparação de -); alimentos (processadores de
-) [elétricos]; aquecedores de água [partes de
máquinas]; café (moedores de -), exceto os
operados manualmente; cortadores [máquinas];
cortadores de grama [máquinas]; enceradeiras
elétricas para assoalhos; escovas elétricas;
espremedores de frutas elétricos para uso
doméstico; facas elétricas; liquidificadores elétricos
para uso doméstico; polimento (máquinas e
aparelhos para -) [elétricos]; aparador de grama
[máquina industrial]; aspirador de pó elétrico, portátil
ou não; batedeira elétrica [aparelho]; cortador de
grama movido a eletricidade ou a bateria de uso
doméstico; moedor elétrico de café;
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.905618440 30/11/2012
003
Tit.GIROFLEX S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56992902000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DANZ
NCL(10) 20 assentos [cadeiras]; móveis para
escritório; cadeira ou poltrona [mobiliário];
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.905618726 30/11/2012
003
Tit.EXPRESSO SAO PAULO LAJEADO LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08785692000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DIRETÃO SÃO PAULO
NCL(10) 39 corretagem de transporte; entrega de
mercadorias; entrega de pacotes; frete [transporte
de mercadorias]; serviços de logística em matéria de
transporte; transporte; transporte (corretagem de -);
transporte por caminhão; empacotamento de
mercadorias para fins de transporte; logística
referente ao transporte de carga;
Procurador: SÍNESE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
No.905619315 30/11/2012
003
Tit.NESSIM CESAR AZAR (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11386889830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NETPEÇAS
NCL(10) 12 acampamento (veículos motorizados
para -) [motor home]; acendedores de charuto para
automóveis;
acendedores
de
cigarro
para
automóveis; airbag [dispositivos de segurança para
automóveis]; alarme anti-roubo para veículos;
alarmes de marcha à ré para veículos;
amortecedoras
(molas
-)
para
veículo;
amortecedores para automóveis; amortecedores
para suspensão de veículos; anéis de eixos de roda;
antiderrapantes (dispositivos -) para pneus de
veículo; antiofuscantes (dispositivos -) para veículos
*; anti-roubo (dispositivos -) para veículos; apoios de
cabeça para assentos de veículos; ar (bombas de -)
[acessórios de veículos]; assento (capas de -) para
veículos; assentos de segurança para crianças [para
veículos]; assentos de segurança para crianças
[para veículos]; assentos para veículos; automóveis;
automóveis (para-sóis adaptados para -); automóvel
(chassi de -); banda de rodagem para recauchutar
pneus; bielas para veículos terrestres, exceto peças
de motores; bombas de ar [acessórios de veículos];
buzinas para veículos; cabines-dormitório para
veículos; caixas de câmbio para veículos terrestres;
calotas das rodas; câmaras de ar (equipamentos
para conserto de -) [pneumáticos]; caminhões;
caminhões borrifadores; capas para estepes; capas
para volantes de veículos; capôs de automóvel;
capôs de motor; capôs para veículos; carroceria
(painel elevador de -) [partes de veículos terrestres];
carrocerias de automóvel; carros; carros esportivos;
carros motorizados; chassi de automóvel; chassi de
veículo; chassi de veículos; cintos de segurança
para assentos de veículos; cintos de segurança para
assentos de veículos; circuitos hidráulicos para
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veículos; contrapesos para rodas de veículo;
conversor de torque para veículos terrestres;
correntes de comando para veículos terrestres;
correntes de transmissão para veículos terrestres;
correntes para automóvel; eixos para rodas de
veículos; eixos para veículos; elétricos (veículos -);
elevador (painel -) de carroceria [partes de veículos
terrestres]; embreagens para veículos terrestres;
engates para veículos terrestres; engrenagem para
veículos terrestres; engrenagens de redução para
veículos
terrestres;
espelhos
retrovisores;
estofamentos para veículos; estribos de veículos;
freio (lonas de -) para veículos; freio (sapatas de -)
para veículos; freio (segmentos de -) para veículos;
freios para veículos; furgões [veículos]; limpadores
de pára-brisa; lonas de freio para veículos; luzes
direcionais para veículos; mecanismos de propulsão
para veículos terrestres; militares (veículos -) para
transporte; molas amortecedoras para veículos;
molas de suspensão para veículos; motores a jato
para veículos terrestres; motores de tração; motores
elétricos para veículos terrestres; motores para
veículos terrestres; painel elevador de carroceria
[partes de veículos terrestres]; painel elevador de
carroceria [partes de veículos terrestres]; painel
elevador de carroceria [partes de veículos
terrestres]; pára-brisa (limpadores de -); pára-brisas;
pára-brisas; pára-choques de veículos; párachoques para automóveis; pára-lamas; para-sóis
adaptados para automóveis; pastilhas de freio para
veículos; pneus; pneus (dispositivos antiderrapantes
para
-)
de
veículos;
pneus
(dispositivos
antiderrapantes para -) de veículos; pneus de
automóvel; pneus para rodas de veículo; portabagagem para veículos; porta-esquis para
automóveis; portas para veículos; pregos para
pneus; pregos para pneus; raios para rodas de
veículos; refrigerados (veículos -); remendos
adesivos para consertar câmaras de ar; roda (anéis
de eixos de -); rodas (contrapesos para -) de veículo;
rodas (pneus para -) de veículos; rodas de veículo;
rodas de veículos (eixos para -); rodas livres para
veículos terrestres; rolamentos de cilindros para
veículos; rolamentos de cilindros para veículos;
sapatas de freio para veículos; segmentos de freio
para veículos; segurança (cintos de-) para assentos
de veículos; sólidos (pneus -) para rodas de veículos
terrestres; spoilers para veículos; suspensão
(amortecedores para -) de veículos; tampas para
tanques de gasolina de veículos; tanques de
gasolina (tampas para -) de veículos; torção (barras
de -) para veículos; torpedo (carros -); torpedo
(carros -); torque (conversor de -) para veículos
terrestres; tração (motores de -); transmissões para
veículos terrestres; tratores; válvulas para pneus de
veículo; veículo (chassi de -); veículo (pneus para
rodas de -); veículo (rodas de -); veículos (aros para
rodas de -); veículos (assentos para -); veículos
(capas de assento para -); veículos (dispositivos
antiofuscantes para -) *; veículos (eixos para rodas
de -); veículos (estribos de -); veículos (luzes
direcionais para -); veículos (molas de suspensão
para -); veículos (motores para -) terrestres; veículos
(pára-choques de -); veículos (pneus para rodas de ); veículos (raios para rodas de -); veículos
basculantes; veículos de controle remoto [exceto de
brinquedo]; veículos elétricos; veículos militares para
transporte; veículos refrigerados; volantes de
veículos (capas para - ); volantes para veículos;
almofada para cadeira de rodas; amortecedor de
vidraça de veículo; aro de roda; banco para veículo;
bloqueador de automóveis (segurança); borracha
(peça de -) para pedal de veículo; borracha de freio
para veículo terrestre; breque (freio) [parte de
veículo]; bucha de borracha para automóvel; cabos
de embreagem para automóveis; caçamba para
veículo; cadaste [roda de proa]; cadeira para
transportar bebê em veículo; câmbio [componente
de veículo]; caminhão-guindaste; capota para
veículo; cobertura para veículo; comando de veículo;
conversor catalítico para automóvel; correia de
transmissão para veículo; corrente para veículo;
dispositivo de vedação para veículo; encerado
[cobertura para veículo]; equipamentos elétricos para
regulagem de retrovisores [partes de veículo];
escapamento para veículo; espelho para veículo;
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farol e seta para veículo [interruptor para -]; filtro de
óleo e combustível para veículo; manchões radiais
(parte de veículo); molas para travas de segurança
do capô do automóvel; peça de borracha utilizada
como proteção do saco de ar no processo de
reforma de pneus; peças de borracha para reparo de
pneus com ou sem câmara; porta-esqui para veículo;
silenciosos para veículos; sistemas de segurança
para veículos; spoilers de fibra e plástico para
automóveis; tambores de freio (parte de veículos);
tela protetora para bebê contra freada de veículo;
teto solar para automóvel; tirantes de união (parte de
veículos); vela de ignição para automóvel; vidro para
veículo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905619331 30/11/2012
003
Tit.NESSIM CESAR AZAR (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11386889830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NETPARTS
NCL(10) 12 acampamento (veículos motorizados
para -) [motor home]; acendedores de charuto para
automóveis;
acendedores
de
cigarro
para
automóveis; alarme anti-roubo para veículos;
amortecedores para automóveis; amortecedores
para suspensão de veículos; anéis de eixos de roda;
antiderrapantes (dispositivos -) para pneus de
veículo; antiofuscantes (dispositivos -) para veículos
*; anti-roubo (dispositivos -) para veículos; ar
(bombas de -) [acessórios de veículos]; aros para
rodas de veículos; assento (capas de -) para
veículos; assentos de segurança para crianças [para
veículos]; assentos de segurança para crianças
[para veículos]; assentos para veículos; atrelagem
de reboque para veículos; automóveis; automóvel
(chassi de -); bagagem (porta-) para veículos; banda
de rodagem para recauchutar pneus; bombas de ar
[acessórios de veículos]; buzinas para veículos;
cabines-dormitório para veículos; caixas de câmbio
para veículos terrestres; calotas das rodas; câmaras
de ar (equipamentos para conserto de -)
[pneumáticos]; câmaras de ar (remendos adesivos
para consertar -); câmaras de ar para pneumáticos;
caminhões; capas para estepes; capas para
volantes de veículos; capôs de automóvel; capôs de
motor; capôs para veículos; carroceria (painel
elevador de -) [partes de veículos terrestres];
carrocerias; carrocerias de automóvel; carros; carros
esportivos; carros motorizados; chassi de automóvel;
chassi de veículo; chassi de veículos; cigarro
(acendedores de -) para automóveis; cintos de
segurança para assentos de veículos; cintos de
segurança para assentos de veículos; circuitos
hidráulicos para veículos; coberturas moldadas para
veículos; colchão de ar (veículos sobre -); conserto
(equipamentos para -) de câmaras de ar
[pneumáticos]; conversor de torque para veículos
terrestres; correntes de comando para veículos
terrestres; correntes de transmissão para veículos
terrestres; correntes para automóvel; dispositivos
antiofuscantes para veículos *; dispositivos
basculantes, partes de vagões e caminhões; eixos
de transmissão para veículos terrestres; eixos para
rodas de veículos; eixos para veículos; elétricos
(veículos -); engates de vagões; engates para
veículos terrestres; engrenagem para veículos
terrestres; engrenagens de redução para veículos
terrestres; espaciais (veículos -); espelhos
retrovisores; esticadores de raio para rodas;
estofamentos para veículos; estribos de veículos;
freio (lonas de -) para veículos; freio (segmentos de ) para veículos; freios para veículos; limpadores de
pára-brisa; lonas [pneumáticos]; lonas de freio para
veículos; luzes direcionais para veículos; militares
(veículos -) para transporte; molas amortecedoras
para veículos; molas de suspensão para veículos;
motores elétricos para veículos terrestres; motores
para veículos terrestres; painel elevador de
carroceria [partes de veículos terrestres]; painel
elevador de carroceria [partes de veículos
terrestres]; painel elevador de carroceria [partes de
veículos terrestres]; pára-brisa (limpadores de -);
pára-brisas; pára-brisas; pára-choques de veículos;
pára-choques para automóveis; pára-lamas; parasóis adaptados para automóveis; pastilhas de freio

para
veículos;
pneus;
pneus
(dispositivos
antiderrapantes para -) de veículos; pneus
(dispositivos antiderrapantes para -) de veículos;
pneus de automóvel; pneus de bicicleta; pneus para
rodas de veículo; pneus sólidos para rodas de
veículos terrestres; porta-bagagem para veículos;
porta-esquis para automóveis; portas para veículos;
pregos para pneus; pregos para pneus; raio
(esticadores de -) para rodas; raios para rodas de
veículos; refrigerados (veículos -); remendos
adesivos para consertar câmaras de ar; retrovisores
(espelhos -); roda (anéis de eixos de -); rodas
(contrapesos para -) de veículo; rodas (pneus para -)
de veículos; rodas de veículo; rodas de veículos
(eixos para -); rodas livres para veículos terrestres;
rolamentos de cilindros para veículos; rolamentos de
cilindros para veículos; sapatas de freio para
veículos; segmentos de freio para veículos;
segurança (cintos de-) para assentos de veículos;
sólidos (pneus -) para rodas de veículos terrestres;
spoilers para veículos; suspensão (amortecedores
para -) de veículos; tampas para tanques de
gasolina de veículos; tanques de gasolina (tampas
para -) de veículos; tratores; turbinas para veículos
terrestres; válvulas para pneus de veículo; veículo
(chassi de -); veículo (pneus para rodas de -);
veículo (rodas de -); veículos (aros para rodas de -);
veículos (assentos para -); veículos (capas de
assento para -); veículos (dispositivos antiofuscantes
para -) *; veículos (eixos para rodas de -); veículos
(estribos de -); veículos (luzes direcionais para -);
veículos (molas de suspensão para -); veículos
(motores para -) terrestres; veículos (pára-choques
de -); veículos (pneus para rodas de -); veículos
(raios para rodas de -); veículos basculantes;
veículos de controle remoto [exceto de brinquedo];
veículos elétricos; veículos para locomoção por via
terrestre, aérea, fluvial, marítima ou ferroviária;
veículos refrigerados; veículos sobre colchão de ar;
veículos terrestres (bielas para -), exceto peças de
motores; volantes de veículos (capas para - );
volantes para veículos; amortecedor de vidraça de
veículo; aro de roda; arranque de motor para veículo
terrestre; banco para veículo; bloqueador de
automóveis (segurança); borracha (peça de -) para
pedal de veículo; borracha de freio para veículo
terrestre; breque (freio) [parte de veículo]; bucha de
borracha para automóvel; cabos de embreagem para
automóveis; cadaste [roda de proa]; cadeira para
transportar bebê em veículo; câmbio [componente
de veículo]; caminhão-guindaste; cano de descarga
para veículo; capota para veículo; carreta; clipes de
mangueira (parte de veículos); cobertura para
veículo; comando de veículo; conversor catalítico
para automóvel; correia de transmissão para veículo;
corrente para veículo; dispositivo de vedação para
veículo; eixo de motor para veículo; elos de ligação
(parte de veículos); encerado [cobertura para
veículo]; equipamento elétrico para regulagem de
retrovisor; equipamentos elétricos para regulagem
de retrovisores [partes de veículo]; escapamento
para veículo; espelho para veículo; estronca, parte
de veículo [pau que sustenta o cabeçalho do carro e
impede que este, quando se retira a carga, encoste
no chão]; excêntrico, peça de veículo [peça de
máquina que gira em torno de um ponto situado fora
do seu centro geométrico e que, por isso, transforma
um movimento de rotação em outro de diversa
natureza]; farol e seta para veículo [interruptor para ]; filtro de óleo e combustível para veículo; máquina
acionadora (elevador) elétrica e/ou mecânica do
vidro da porta [parte de veículos]; molas para travas
de segurança do capô do automóvel; peça de
borracha utilizada como proteção do saco de ar no
processo de reforma de pneus; peças de borracha
para reparo de pneus com ou sem câmara; portaesqui para veículo; silenciosos para veículos;
sistemas de segurança para veículos; spoilers de
fibra e plástico para automóveis; tambores de freio
(parte de veículos); tela protetora para bebê contra
freada de veículo; teto solar para automóvel; trava
de
segurança
elétrica
de
capô
de
automóveis/veículos;
vela
de
ignição
para
automóvel; vidro para veículo;
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.905619340 30/11/2012
003
Tit.RIOLASER - CENTRO DE LASER OCULAR
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14372431000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIOLASER CENTRO DE LASER OCULAR
LTDA
NCL(10) 44 cirurgias médicas [serviços médicos];
Procurador: MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA
No.905619439 30/11/2012
003
Tit.PREVADM ADMINISTRAÇÃO DISTRIBUIÇÃO E
MARKETING LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06103997000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO PREVIDENTE
NCL(10) 35 gestão pública/privada;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905619501 30/11/2012
003
Tit.SISTEMA PREV SAÚDE LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01672007000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: S.P.S SISTEMA PREVIDENTE DE SAÚDE
NCL(10) 36 plano de saúde, venda e administração;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905619579 30/11/2012
003
Tit.LINCOLN D'AQUINO FILOCRE (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43674372649
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Academia Brasileira de Segurança Pública
NCL(10) 41 academias [educação] - [informação
em]; academias [educação] - [consultoria em];
academias [educação] - [assessoria em]; academias
[educação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905619595 30/11/2012
003
Tit.LINCOLN D'AQUINO FILOCRE (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43674372649
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Academia de Segurança Pública do Brasil
NCL(10) 41 academias [educação] - [informação
em]; academias [educação] - [consultoria em];
academias [educação] - [assessoria em]; academias
[educação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905619617 30/11/2012
003
Tit.ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS E
INVESTIMENTOS S.A. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12077949000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBE ARENA PRIME
NCL(10) 35 promoção de vendas [para terceiros] [informação em]; promoção de vendas [para
terceiros] - [consultoria em]; promoção de vendas
[para terceiros] - [assessoria em]; promoção de
vendas [para terceiros]; cartão de afinidade que
oferece descontos aos afiliados - [informação em];
cartão de afinidade que oferece descontos aos
afiliados - [consultoria em]; cartão de afinidade que
oferece descontos aos afiliados - [assessoria em];
cartão de afinidade que oferece descontos aos
afiliados; cartão de vantagem (emissão e distribuição
de cartões de benefícios que dão ao respectivo
titular acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [informação em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos) - [consultoria em];
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [assessoria em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos); programas de
cartão
de
pontuação
(tipo
programa
de
milhagem/fidelidade) - [informação em]; programas
de cartão de pontuação (tipo programa de
milhagem/fidelidade) - [consultoria em]; programas
de cartão de pontuação (tipo programa de
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milhagem/fidelidade) - [assessoria em]; programas
de cartão de pontuação (tipo programa de
milhagem/fidelidade); serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão) - [informação em];
serviços de programas de fidelidade (clube, cartão,
talão) - [consultoria em]; serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão) - [assessoria em];
serviços de programas de fidelidade (clube, cartão,
talão);
Procurador: RODRIGO GUIMARÃES COLARES
No.905619650 30/11/2012
003
Tit.ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS E
INVESTIMENTOS S.A. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12077949000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBE ARENA PRIME
NCL(10) 41 agenciamento de ingressos (serviços
de-) - [informação em]; agenciamento de ingressos
(serviços de-) - [consultoria em]; agenciamento de
ingressos (serviços de-) - [assessoria em];
agenciamento de ingressos (serviços de-);
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] - [informação em]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento] [consultoria em]; competições (organização de -)
[educação ou entretenimento] - [assessoria em];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
competições
desportivas
(organização de -) - [informação em]; competições
desportivas (organização de -) - [consultoria em];
competições desportivas (organização de -) [assessoria
em];
competições
desportivas
(organização de -); entretenimento - [informação
em];
entretenimento
[consultoria
em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [informação em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [consultoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -) - [assessoria em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer]; reserva e
emissão de bilhetes para shows - [informação em];
reserva e emissão de bilhetes para shows [consultoria em]; reserva e emissão de bilhetes para
shows - [assessoria em]; reserva e emissão de
bilhetes para shows; venda de ingressos para shows
e espetáculos - [informação em]; venda de ingressos
para shows e espetáculos - [consultoria em]; venda
de ingressos para shows e espetáculos - [assessoria
em]; venda de ingressos para shows e espetáculos;
Procurador: RODRIGO GUIMARÃES COLARES

[educação]; aulas de ginástica; ensino (serviços de ); entretenimento; academia de dança; cursos livres
[ensino]; personal trainer;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905626044 03/12/2012
Tit.VALTINHO VEICULOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00327264000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EUROMARCAS

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos; concessionária de veículos (comércio de
veículos);
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905626052 03/12/2012
Tit.SINHÁ DA ILHA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06910961714
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Sinhá da Ilha

003

CFE(4) 11.1.17
NCL(10) 43 bufê (serviço de -) - [informação em];
bufê (serviço de -) - [consultoria em]; bufê (serviço
de -) - [assessoria em]; bufê (serviço de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905626079 03/12/2012
003
Tit.ALFA INFORMÁTICA.NET LTDA ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01601775000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALFA INFORMÁTICA.NET

No.905626036 03/12/2012
003
Tit.WALDINEI ARAÚJO FREITAS (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04627599000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACQUA CORPUS CLUB DE GINASTICA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde]; academias

CFE(4) 26.4.16; 27.5.1
NCL(10) 42 atualização de software de computador;
dados (recuperação de -) [informática]; duplicação
de
programas
de
computador;
elaboração
[concepção] de software de computador; hardware
de computador (consultoria em -); instalação de
software de computador; software de computador
(atualização de -); software de computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador (instalação de -); software de
computador (manutenção de -); assessoria,

RPI 2207 de 24/04/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 1139

consultoria e informação em software; assistência
técnica em software; atualização de informação em
banco de dados de computador [serviço de
informática]; criação de software de computação
gráfica; serviços de análise de processamento de
dados [serviço de informática];
Procurador: ERONILSON BARBOSA DA SILVA
No.905626087 03/12/2012
Tit.FERRADURAS BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11970598000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FB FERRADURAS BRASIL

[informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metal comum;
Procurador: CANNON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.

003

CFE(4) 3.3.1; 18.2.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -) - [informação em]; comercial ou industrial
(assessoria em gestão -) - [consultoria em];
comercial ou industrial (assessoria em gestão -) [assessoria em]; comercial ou industrial (assessoria
em gestão -); comércio (através de qualquer meio)
de artigos de ferragem - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de ferragem - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de peles de animais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de peles
de animais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de peles de animais - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de peles de animais; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
animais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de chicotes, arreios e
artigos de selaria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de chicotes, arreios e
artigos de selaria - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de chicotes, arreios e
artigos de selaria - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de chicotes, arreios e
artigos de selaria; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum -

No.905626095 03/12/2012
003
Tit.CLAUDIA CRISTINA DE JESUS - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07633630000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PONTO DO GESSO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de molduras;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905626109 03/12/2012
Tit.SHOP RURAL COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11704128000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IMOBILIARIA RURAL

003

CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 36 administração de imóveis; agências
imobiliárias; aluguel de escritórios [imóveis];
arrendamento de imóveis; avaliação imobiliária;
corretores imobiliários; imobiliária (avaliação -);
imobiliárias (agências -); imobiliários (corretores -);
locação de apartamentos (agências imobiliárias de ); aluguel de loja [imóvel]; assessoria, consultoria e
informação em avaliação imobiliária; comércio de
imóveis; imóveis [compra e venda de -];
incorporação de imóvel; leasing de imóveis;
loteamento imobiliário;
Procurador: ALCION BUBNIAK

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 bandanas; banho (calções de -); banho
(chinelos de -); banho (roupas de -); banho (roupões
de -); banho (sandálias de -); bermudas; blazers
[vestuário]; botas *; calçados *; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; capuzes [vestuário];
chapéus, bonés etc; coletes; confeccionado
(vestuário -); corpete; cuecas; faixas [vestuário];
gravatas; íntima (roupa -); jaquetas; lingerie (fr.);
luvas [vestuário]; macacões; meias; pijamas; praia
(roupas de -); pulôveres; robe; roupa para ginástica;
roupas de banho; saias; sandálias; sungas; sutiãs;
ternos; vestuário *; xales; biquíni; boné; camisola;
canga; chinelo [vestuário comum]; estolas;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905626184 03/12/2012
003
Tit.UNITOTAL CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07919708000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROTA DA TRILHA

CFE(4) 26.4.2; 26.4.16; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; casacos [vestuário]; coletes;
jaquetas; jardineiras [vestuário]; macacões; saias;
saias-calças; bermuda para prática de esporte;
biquíni; calção para banho; canga; maiô;
Procurador: DILERMAR RIBEIRO SCHAEWER
No.905626230 03/12/2012
Tit.CERVONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50407097000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MIG SOLDA

003

No.905626125 03/12/2012
003
Tit.FLUXO VESTUÁRIO & PRESENTES LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10542634000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FLUXO VEST

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de medição; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem;
comércio (através de qualquer meio) de cordas e
fios; comércio (através de qualquer meio) de
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ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos manuais (propulsão
muscular); comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas ferramentas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de serralharia;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905626249 03/12/2012
003
Tit.PATREZI & PETRUCCI LTDA. - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08780956000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M13 MÍDIA TREZE

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; propaganda; assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

NCL(10) 20 aparadores [bufê]; apoio de cabeça
[móveis]; armários; assentos [cadeiras]; bandejas
não metálicas *; banquinhos para os pés; baús não
metálicos; cadeiras [assentos]; caixas de madeira ou
matérias plásticas; camas *; canapés [móveis];
carrinhos [mobiliário]; carrinhos de chá; carrinhos de
servir à mesa [móveis]; cestaria; cestos [canastras];
cômodas com gavetas; cortinas de bambu; divãs;
espreguiçadeiras [cadeiras]; estátuas de madeira,
cera, gesso ou plástico; estatuetas de madeira, cera,
gesso ou plástico; jardineiras [móveis]; junco
[material para entrançar]; mesas *; móbiles
[decoração]; penteadeiras; poltronas; porta-chapéus;
porta-livros [móveis]; porta-revistas; racks (ingl.);
rattan (fr.); sofás; apoio para braço [móvel]; apoio
para cardápio [móvel]; apoio para livro [móvel]; apoio
para telefone [móvel]; arca; balaio; banqueta [móvel];
banquinho [móvel]; bufê [mobiliário]; cadeira de
balanço; cadeira ou poltrona [mobiliário]; carro
prateleira para armazenar talher, prato e copo
[mobiliário]; chapeleira [mobiliário]; criado mudo;
cristaleira; descanso ou apoio para o pé [mobiliário];
estantes [móveis]; oratório [peça do mobiliário];
otomana [sofá]; porta-cd [móvel]; pufe; sofá-cama;
vime;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905626281 03/12/2012
Tit.W.D. DA SILVA SANTANA MÓVEIS - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07923167000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WD MÓVEIS ARTESANAIS

No.905626273 03/12/2012
Tit.W.D. DA SILVA SANTANA MÓVEIS - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07923167000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WD MÓVEIS ARTESANAIS

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1

003

No.905626311 03/12/2012
Tit.ANTONIO JOSE DA SILVA 03485608939
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16830849000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Kabhana

003

003

No.905626257 03/12/2012
003
Tit.CAMPANELLI REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS E CONSULTORIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09102320000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ODOR OFF

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 03 preparações para perfumar ambientes;
sachês para perfumar roupa; produto desodorizante
de ambiente, em líquido, em pó, em sachê, em
spray;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

apresentação de conferências; organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios;
seminários (organização e apresentação de -);
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo.;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de âmbar; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de junco; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madrepérola; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de marfim;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de vime;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905626303 03/12/2012
003
Tit.ASS BRAS OPERADORES REP PROGEDUC E
CURSOS NO EXTERIOR (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68613439000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FEIRA DO INTERCAMBISTA

CFE(4) 26.3.22; 27.5.17
NCL(10) 41 organização de competições [educação
ou entretenimento]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e

CFE(4) 7.1.19; 27.5.1; 27.5.9,25
NCL(10) 41 aluguel de câmeras de vídeo; aluguel de
cenários para palco; aluguel de cenários para shows;
aluguel de equipamento de áudio; aluguel de
equipamentos para gravação de som; aluguel de
equipamentos para iluminação de teatro ou estúdios
de televisão; aluguel de filmes cinematográficos;
aluguel de projetores e acessórios para cinema;
cinema (estúdios de -); cinema (provimento de
instalações para salas de -); edição de videoteipe;
editoração eletrônica; entretenimento; filmagem em
vídeo; filmes de cinema (aluguel de -); fitas de vídeo
(aluguel de -); fotografia; fotográficas (reportagens -);
microfilmagem - [consultoria em]; microfilmagem [assessoria em]; microfilmagem; produção de filmes,
exceto para fins de publicidade; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows;
produção de vídeos; produção musical; projetores e
acessórios para cinema (aluguel de -); roteirização
(serviços de -); vídeos (produção de -) - [consultoria
em]; vídeos (produção de -) - [assessoria em];
vídeos (produção de -); videoteipe (edição de -);
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio); sonorização; sonorização de eventos para
empresas e similares;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905626320 03/12/2012
003
Tit.RICARDO ZAGO DOS SANTOS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07052887000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: viajashop

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905626338 03/12/2012

003
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Tit.FRIGGA IMPORTADORA E COMÉRCIO LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17027451000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MANOLA

informação ensino - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino; cursos livres
[ensino] - [informação em]; cursos livres [ensino] [consultoria em]; cursos livres [ensino] - [assessoria
em]; cursos livres [ensino];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905626354 03/12/2012
Tit.ANA PAULA CLEZAR ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16952480000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Ronca e Fuça

003

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 25 bandanas; banho (calções de -); banho
(roupas de -); bermudas; camisetas; macacões;
malhas [vestuário]; praia (roupas de -); roupa para
ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas de
banho; sungas; trajes de banho; bandagem elástica
[vestuário]; bermuda para prática de esporte; biquíni;
canga; maiô; tira (faixa) para a cabeça;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905626400 03/12/2012
003
Tit.CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES
FROTA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56671741034
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IPEJA INSTITUTO DE PESQUISA E
ESTUDOS JURÍDICOS AVANÇADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905626346 03/12/2012
Tit.RAFAEL RESENDE VIEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10015896706
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Concur$eiro Quiz

003

CFE(4) 3.4.20; 29.1.15
NCL(10) 25 chinelos [pantufas]; cuecas; íntima
(roupa -); pijamas; baby-doll; camisola;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905626389 03/12/2012
003
Tit.JIANGSU YINZHU CHEMICAL GROUP CO.,LTD.
(CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8865337
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 pesquisas jurídicas;
Procurador: RENATA CAVALCANTE CARNEIRO
DA CUNHA
No.905626460 03/12/2012
Tit.AGRAMKOW DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01644135000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGRAMKOW LATIN AMERICA

CFE(4) 27.1.16; 27.5.1; 27.5.14; 27.5.23; 29.1.13
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação ou entretenimento] - [informação em];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] - [consultoria em]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento] [assessoria em]; competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
cursos
por
correspondência - [informação em]; cursos por
correspondência - [consultoria em]; cursos por
correspondência - [assessoria em]; cursos por
correspondência; educação (informações sobre -)
[instrução] - [informação em]; educação (informações
sobre -) [instrução] - [consultoria em]; educação
(informações sobre -) [instrução] - [assessoria em];
educação (informações sobre -) [instrução];
educação (serviços de -) - [informação em];
educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); informações sobre
educação [instrução] - [informação em]; informações
sobre educação [instrução] - [consultoria em];
informações
sobre
educação
[instrução]
[assessoria em]; informações sobre educação
[instrução]; organização de competições [educação
ou entretenimento] - [informação em]; organização
de competições [educação ou entretenimento] [consultoria em]; organização de competições
[educação ou entretenimento] - [assessoria em];
organização de competições [educação ou
entretenimento];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução] - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [informação em];
assessoria, consultoria e informação ensino [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e

CFE(4) 28.3
NCL(10) 01 ácido nítrico; ácido persulfúrico; ácido
sulfúrico; ácido sulfuroso; ácidos *; adubo composto;
adubo para agricultura; agricultura (substâncias
químicas para -), com exceção dos fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas; elementos
mínimos (preparações de -) para plantas; nitrato de
bismuto para uso químico; nitrato de prata; nitrato de
urânio; nitratos; persulfatos; salitre; salitre; sulfato de
bário; sulfato de cobre; sulfatos; sulfatos de baterias
(líquidos para remover -); vínico (álcool -); composto
orgânico destinado à adubação; sulfato de amônio;
sulfato de cálcio di-hidratado [fosfogesso];
Procurador: CESAR ALEXANDRE LEÃO
BARCELLOS
No.905626397 03/12/2012
Tit.ISABEL CRISTINA DOS SANTOS OMIDO
(BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16911568000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: omido fitness

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 distribuição de amostras; importaçãoexportação (agências de -); industrial ou comercial
(assessoria em gestão -); assessoria, consultoria e
informação em gestão de negócios para companhias
industriais ou comerciais; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de refrigeração; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de veículos; representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: MARCIO GOMES MODESTO
No.905626478 03/12/2012
003
Tit.DORALICE APARECIDA ANDRADE PEREIRA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16826689000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Prátika Innova
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Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Microchip Mplab -Atten Instruments Owon - Austria Micro Systems - Siglent UTStarcom - Hamamatsu

CFE(4) 1.15.15; 27.5.1
NCL(10) 37 edifícações (limpeza de fachada de -);
edifícios (limpeza de interiores de -); limpeza de
janelas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905626613 03/12/2012
Tit.PZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA
INFORMÁTICA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130850000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INGÁPRINT

003

CFE(4) 27.7.1; 29.1.14
NCL(10) 02 fotocopiadoras (cartuchos de toner
[cheios] para impressoras e -); impressoras e
fotocopiadoras (cartuchos de toner [cheios] para -);
toner (cartuchos de -) [cheios] para impressoras
fotocopiadoras;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905626621 03/12/2012
003
Tit.ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD.
(CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8865574
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HDCVI

CFE(4) 27.5.1,3
NCL(10) 09 câmeras de vídeo; chips [circuitos
integrados]; circuitos integrados; computador
(periféricos de -); computador (programas de -),
gravados; computador (programas de -), gravados
[programas];
computadores;
intercomunicação
(aparelhos para -); monitorar (aparelhos elétricos
para -); monitores [periféricos de computador];
monitores [programas de computador]; receptores de
áudio e de vídeo; transponder; vídeo (monitores de ); receptor de som;
Procurador: CESAR ALEXANDRE LEÃO
BARCELLOS
No.905626630 03/12/2012
003
Tit.VETRONIX CORPORATION ENGENHARIA
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08987142000104

CFE(4) 26.1.1; 26.1.12; 26.4.16; 26.7.25; 27.1.2
NCL(10) 09 alarmes *; amperímetros; ampliação
(aparelhos para -) [fotografia]; amplificadores;
aparelhos de gps [sistema de posicionamento
global]; aparelhos de radar; aparelhos para medição;
aparelhos para registrar a milhagem de veículos;
aparelhos para transmissão de som; ar (aparelhos
para análise do -); astronomia (aparelhos e
instrumentos para -); audiovisual (aparelhos para
ensino -); balanças; balanças de precisão;
balanceamento (aparelhos para -); cabos de fibra
óptica; cabos de ignição para motores; cabos
elétricos; câmaras de descompressão; câmaras
escuras [fotografia]; câmeras [fotografia]; câmeras
cinematográficas; câmeras de vídeo; chips [circuitos
integrados]; codificada (braceletes de identificação ), magnéticos; codificadores magnéticos; codificados
(cartões magnéticos -); código de barras (leitores de
-); computador (memórias para -); computador
(periféricos de -); computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados];
computadores;
computadores
(impressoras para -); computadores portáteis
[laptop]; comutação (dispositivos elétricos para -);
comutadores;
controle
remoto
de
agulhas
ferroviárias (aparelhos eletrodinâmicos para -);
controle
remoto
de
operações
industriais
(instalações elétricas para -); controle remoto de
sinais (aparelhos eletrodinâmicos para o -);
conversores elétricos; cópias fotográficas (secadores
de -); correntes para óculos; detectores de fumaça;
diapositivos (dispositivo para enquadramento de -)
[slide] [cromo]; diapositivos (molduras para -) [slides]
[cromos]; diapositivos [slides] [cromos]; difração
(aparelhos para -) [microscopia]; discos compactos
[áudio e vídeo]; dispositivos antiinterferência
[eletricidade]; dispositivos para enquadramento de
diapositivos [slide] [cromo]; dispositivos para operar
elevadores; dispositivos para proteção contra raiosx, exceto para uso médico; dna (chips de-) [chips
biológicos]; eletrodinâmicos (aparelhos -) para
controle
remoto
de
agulhas
ferroviárias;
eletrodinâmicos (aparelhos -) para o controle remoto
de sinais; eletrodutos [condutos de eletricidade];
ensino
(aparelhos
para
-);
espectrógrafos;
fechaduras elétricas; fornos para
laboratórios;
fotocopiadoras [fotográficas, eletrostáticas, térmicas];
fotografia (escorredores para uso em -); fotografias
(aparelhos para dar brilho às -); fotômetros;
fotômetros; fototelegrafia (aparelhos para -);
fotovoltaicas (células -); franquia (aparelhos para
controle de -); frequencímetros; fumaça (detectores
de -); gabaritos [instrumentos de medição];
identificação
(cartões
magnéticos
para
-);
inclinômetros; intercomunicação (aparelhos para -);
interfaces
[para
computadores];
jogos
de
computador (programas de -); kits hands-free para
telefones; laboratório (bandejas de -); laboratórios
(vestuário especial para uso em -); laser, exceto para
uso
médico;
leitores
[equipamentos
de
processamentos de dados]; leitores de código de
barras; leitores ópticos de caractere; lentes
corretivas [óptica]; lentes de aumento; lentes de
contato; lentes de contato (estojos para -); lentes
ópticas; lentes para astrofotografia; medição
(instrumentos para -); medidores; medidores;

medidores (aparelhos elétricos -); medidores
[contadores]; metros [instrumentos de medição];
micrômetros;
microprocessadores;
mouse
[informática]; mouse pads [informática]; objetivas
[lentes] [óptica]; obturador (disparadores de -)
[fotografia]; obturadores
[fotografia]; oculares
(instrumentos contendo -); oculares [instrumentos
ópticos]; ohmímetros; ópticas (lentes -); ópticos
(instrumentos e aparelhos -); oscilógrafos; painéis de
distribuição; parquímetros; pesar (máquinas para -);
pesos; placas de circuito impresso; plaquetas de
silício para circuitos integrados; pneus (indicadores
automáticos de baixa pressão nos -); precisão
(aparelhos medidores de -); precisão (balanças de -);
pressão (indicadores de -); pressão (medidores de -);
pressão (medidores de -); pressão nos pneus
(indicadores automáticos de baixa -); processamento
de dados (dispositivos para -); programas de
computador [para download]; programas de
computador gravados; programas de jogos de
computador;
programas
operacionais
para
computador [gravados]; projeção (aparelhos para -);
projeção (telas de -); projetores de diapositivos
[slides] [cromos]; proteção (aparelhos de -) contra
variação de tensão; publicações eletrônicas [para
download]; quadros eletrônicos para avisos;
quantidade (indicadores de -); radiologia (aparelhos
para -) para uso industrial; radiológicas (telas -) para
uso industrial; rádios; rádios para veículos; rádios
toca-fitas portáteis; radiotelefonia (aparelhos para -);
radiotelegrafia (aparelhos para -); raios (pára- -);
receptores de áudio e de vídeo; receptores de
telefone; redes de proteção contra acidentes; redes
de segurança; redutores [eletricidade]; som
(aparelhos para gravação de -); telefone (aparelhos
de -); telefone (receptores de -); telefones (kits hands
free para -); telefones portáteis; telefônicos (fios -);
telêmetros [distanciômetro]; telescópios; televisão
(aparelhos de -); temperatura (indicadores de -);
tensão (aparelhos de proteção contra variação de -);
tensão (regulador de -), para veículos; toques para
celulares
[downloadable];
transmissores
[telecomunicação]; transmissores [telecomunicação];
transmissores de sinais eletrônicos; transponder;
alarme de segurança; analisador [aparelho];
analisador de motor de combustão; aparelho de cd
para veículo; aparelho de navegação por satélite;
aparelho de proteção contra variação de tensão;
aparelho
de
resistência;
aparelho
de
telecomunicação; aparelho e unidade de controle
eletrônico para processamento, avaliação e medição
de sinal gerado por sensor; aparelho meteorológico;
aparelho ótico para criação de imagem; aparelho ou
instrumento de aferição; aparelho ou instrumento de
alarme; aparelho ou instrumento de controle;
aparelho ou instrumento de ensino; aparelho ou
instrumento de fotografia; aparelho ou instrumento
de inspeção; aparelho ou instrumento de pesagem;
aparelho ou instrumento de proteção; aparelho ou
instrumento de publicidade; aparelho ou instrumento
de reprodução; aparelho ou instrumento de
segurança; aparelho ou instrumento de sinalização;
aparelho ou instrumento óptico; aparelho para cd;
aparelho para controle de estacionamento; aparelho
para jogo adaptado para uso em televisão; aparelho,
placa e acessórios de telecomunicação; bloqueador
eletrônico
de
chamada;
central
telefônica;
computador de bordo para veículo; computador de
força [interruptor para -]; computador de velocidade
[interruptor para -]; corretor de visão; difusor elétrico
de essência para ambiente; dispositivo portátil de
armazenamento de dados [pen drive (ing)];
frequencímetro; máquina de computar; microfone;
mp3 (tocador de ou suporte para-); receptor de som;
teclado para computador; tela de projeção para
filme; tela eletrificada para atordoar e repelir animal;
toques para telefone celular [downloadable]; trena
[instrumento de medição]; wattímetro [instrumento
para medida de potência elétrica];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905626826 04/12/2012
003
Tit.KUPOONS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14810845000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
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Marca: vtrina

CFE(4) 28.11; 29.1.4
NCL(10) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros; hospedagem de web sites; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros;
planejamento, confecção, manutenção e atualização
de páginas eletrônicas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905627016 04/12/2012
Tit.NBS COMUNICAÇÕES BRASIL LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03573517000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIG Net SHOP

003

CFE(4) 27.5.1; 27.5.3; 27.5.11; 29.1.12
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [informação em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista - [consultoria em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para animais - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de alimentos para animais;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
[lâminas] de barbear - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos [lâminas]
de barbear; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de aquecimento; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de cozimento - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de cozimento; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de iluminação - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de refrigeração - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos

de refrigeração; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de secagem - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de secagem; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de ventilação - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de ventilação; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos cinematográficos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cinematográficos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos para o registro, a transmissão e
a reprodução de som ou imagens - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para o registro, a transmissão e a reprodução de
som ou imagens - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de relojoaria; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de vidro - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
animais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
para animais; comércio (através de qualquer meio)
de artigos para encadernação - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
encadernação; comércio (através de qualquer meio)
de artigos para ginástica - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes; comércio (através de qualquer
meio) de cofres - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de cofres; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;
comércio (através de qualquer meio) de decorações
para árvores de natal - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de decorações para
árvores de natal; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores - [informação em]; comércio

(através de qualquer meio) de equipamento de
processamento de dados e computadores [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores - [assessoria em]; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores; comércio
(através de qualquer meio) de ferramentas manuais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais; comércio (através de
qualquer meio) de flores artificiais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de flores
artificiais; comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos musicais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos
musicais; comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos;
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos;
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de material de escritório; comércio
(através de qualquer meio) de material de limpeza [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de material de limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de móveis - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de móveis;
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de partes
e componentes de veículos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria; comércio (através
de qualquer meio) de produtos em matérias plásticas
semiprocessadas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos em matérias
plásticas semiprocessadas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madeira; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de roupas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905627024 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting
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[assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905627059 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting
CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905627032 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 1.1.1; 1.1.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905627083 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

No.905627067 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting
CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905627040 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905627091 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

No.905627075 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting
CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação -

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação -
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[assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.

[assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905627105 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

No.905627156 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting
CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905627130 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

No.905627113 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905627164 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905627148 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

No.905627121 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905627172 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação -
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[assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905627202 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting
CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905627180 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905627237 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

No.905627210 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting
CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905627199 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905627245 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

No.905627229 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting
CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação -

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação -
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[assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.

[assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905627253 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

No.905627300 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting
CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905627288 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

No.905627261 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905627318 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905627296 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

No.905627270 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905627326 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação -
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[assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905627350 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting
CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905627334 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
cafés [bares]; cafeterias; cantinas; lanchonetes;
restaurantes; restaurantes de auto-serviço;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905627482 04/12/2012
003
Tit.CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINTANDO
O SETE S/C LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01098769000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OXIGÊNIOS 2
CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905627369 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905627342 04/12/2012
003
Tit.ANTONIO LUIS PEREIRA DE SOUSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169560824
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Turn Key Consulting

CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
conferências
(organização e apresentação de -); congressos
(organização e apresentação de -); cursos por
correspondência; educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); entretenimento; escolas de
enfermagem; escolas em regime de internato;
informações
sobre
educação
[instrução];
organização de competições [educação ou
entretenimento];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução]; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino; curso de idioma; curso técnico de
formação; cursos livres [ensino]; serviços prestados
por entidades sindicais, a saber, serviços de ensino;
universidade [serviço de educação];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905627504 04/12/2012
003
Tit.CANTINHO DO BEBÊ ROUPAS INFANTIS LTDA
- ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82684622000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CANTINHO DO BEBÊ

No.905627431 04/12/2012
003
Tit.BOX 15 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13162792000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Goods
CFE(4) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1; 29.1.13
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação -

CFE(4) 2.5.21; 9.1.23; 19.7.26; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 28 brinquedos; brinquedos de pelúcia;
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Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905627512 04/12/2012
003
Tit.TAI ZUSHI RESTAURANTE ARAÇATUBA LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13840184000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Taizushi

meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA

Marca: Position Consultoria

No.905627555 04/12/2012
003
Tit.SAITO CHELOU RESTAURANTE LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15004382000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAMMAJAPA

CFE(4) 26.3.1; 26.3.6; 26.3.24; 29.1.4
NCL(10) 35 consultoria profissional em negócios [informação em]; consultoria profissional em
negócios - [consultoria em]; consultoria profissional
em negócios - [assessoria em]; consultoria
profissional em negócios;
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo]; assessoria consultoria e informação em
culinária; assessoria, consultoria e informação
técnica em serviço de alimentação; assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante;
churrascaria [restaurante];
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905627539 04/12/2012
Tit.SANDRA BRASIL GANCINE EPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13363149000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARROZ BY SAN

003

CFE(4) 26.4.7; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 30 arroz; arroz (lanches à base de -);
cereais (lanches à base de -); cereais (preparações
feitas com -); cereais secos (flocos de -); farinha de
arroz [para uso alimentar];
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905627547 04/12/2012
Tit.A.S.SOUZA MODAS ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14229849000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MB MOÇA BUNITA

CFE(4) 2.3.9; 2.3.23; 24.7.3; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -) [assessoria em]; auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -) - [assessoria em]; bar (serviços de -);
bufê (serviço de -) - [assessoria em]; bufê (serviço de
-); cafés [bares] - [assessoria em]; cafés [bares];
cafeterias - [assessoria em]; cafeterias; cantinas [assessoria em]; cantinas; lanchonetes - [assessoria
em]; lanchonetes; restaurantes - [assessoria em];
restaurantes; restaurantes de auto-serviço [assessoria em]; restaurantes de auto-serviço;
assessoria consultoria e informação em culinária [assessoria em]; assessoria consultoria e informação
em culinária; assessoria, consultoria e informação
relativa à produção de alimento - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação relativa à
produção de alimento; assessoria, consultoria e
informação sobre o vinho e suas características [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre o vinho e suas características;
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação; assessoria, consultoria e
informações sobre restaurante - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante; churrascaria [restaurante] - [assessoria
em]; churrascaria [restaurante];
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905627601 04/12/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO DE DECORAÇÃO TOP DECOR
TRÊS FRONTEIRAS - TP3F (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15713932000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOP DECOR TRÊS FRONTEIRAS

CFE(4) 27.5.1; 27.5.10; 27.5.17,25
NCL(10) 35 organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários;
Procurador: ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA
No.905627610 04/12/2012
003
Tit.ZAMBONI & ZAMBONI ARAÇATUBA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56075385000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: graza COZINHAS E ARMÁRIOS

No.905627563 04/12/2012
003
Tit.EDISON CARLOS LEITE WELIN PIZZARIA
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97548299000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CASERITA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 massas alimentares; pizzas;
Procurador: CANNON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.

CFE(4) 1.1.1; 2.9.4; 2.9.8; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer

No.905627598 04/12/2012
003
Tit.POSITION CONSULTORES EMPRESARIAIS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15918525000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 20 aparadores [bufê]; apoio de cabeça
[móveis]; armários; armários [guarda-louças];
arquivos [móveis]; assentos [cadeiras]; balcões;
bancadas de lavatório [mobiliário]; bancos [móveis];
bandejas de mesas; baús não metálicos; berços;
cabideiros não metálicos; cabides; cadeiras
[assentos]; caixilhos para molduras [ripas]; camas *;
carrinhos [mobiliário]; carrinhos de servir à mesa
[móveis]; cômodas com gavetas; degraus não
metálicos [escadas portáteis]; divãs; divisórias de
madeira para móveis; escritório (móveis para -);
escrivaninhas; espreguiçadeiras [cadeiras]; guardacomidas não metálicos; guarda-louças; guarnições
não metálicas para caixões; guarnições não
metálicas para móveis; jardineiras [móveis];
marcenaria (trabalhos de -); mesas *; móbiles
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[decoração]; mobiliário (peças de -); móveis
(divisórias de madeira para -); móveis (guarnições
não metálicas para -); penteadeiras; portas
(guarnições não metálicas para -); portas para
móveis; prateleiras para armazenagem; prateleiras
para móveis; racks (ingl.); vitrines [móveis]; armário
bar; balcão [móvel]; banqueta [móvel]; banquinho
[móvel]; cadeira ou poltrona [mobiliário]; cama
[mobiliário]; criado mudo; cristaleira; estantes
[móveis]; móvel modulado;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905627628 04/12/2012
Tit.ALBIS S.A. (PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8867178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NUTRIGROW

Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905627644 04/12/2012
003
Tit.D.E.N SALVADOR MARTINS- SERVIÇOS DE
LAVANDERIAS LTDA- ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16577875000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DR. SABÃO

(através de qualquer meio) de monumentos não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
tubos rígidos não metálicos para a construção;
Procurador: IVONETE MONTEIRO BARBOSA DE
ALENCAR
No.905627679 04/12/2012
Tit.GV COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE
CEREAIS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15008133000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GV

003

003

CFE(4) 1.15.21; 27.5.1
NCL(10) 37 lavagem a seco; lavagem de roupa;
limpeza de roupas; passar roupa a ferro; passar
roupa a vapor; lavagem a vapor; lavanderia;
repassagem de roupa;
Procurador: ROCHA MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

CFE(4) 26.2.1; 26.11.1; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 05 alimentos dietéticos (preparações para -)
adaptados para uso medicinal; alimentos para
bebês; animais nocivos (preparações para destruir ); bebidas dietéticas adaptadas para uso medicinal;
cera de moldagem para uso odontológico; curativos
(artigos para -) [medicinais]; dietéticas (substâncias ) adaptadas para uso medicinal; emplastros para uso
medicinal; fungicidas; herbicidas; obturação dentária
(material para -); preparações farmacêuticas;
preparações para destruir ervas daninhas;
preparações para higiene íntima para fins
medicinais; veterinárias (preparações -); desinfetante
comum ou para uso hospitalar; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em líquido
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal;
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.905627636 04/12/2012
003
Tit.SONO LEVE DISTRIBUIDORA DE ENXOVAIS
LTDA ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08777072000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SONO LEVE

No.905627652 04/12/2012
Tit.PERMIX LOCAÇÕES LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16519011000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PERMIX

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de engates de
máquinas e componentes de transmissão (exceto
para veículos terrestres); comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos
agrícolas não manuais; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de partes
e componentes de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de sementes, plantas e
flores naturais;
Procurador: MARGARETE RODRIGUES
No.905627687 04/12/2012
Tit.ALBIS S.A. (PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8867178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NUTRIGROW

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 19 argamassa para construção; cal;
concreto; materiais de construção, não metálicos;
pisos não metálicos para construção; revestimentos
não metálicos para construção; areia;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905627660 04/12/2012
003
Tit.CRISTAL LAJES E PRE MOLDADOS LTDA - ME
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11775399000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LAJES CRISTAL

CFE(4) 1.7.6; 1.15.11; 4.1.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de capachos e esteiras;
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes; comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de tapeçarias murais; comércio (através de
qualquer meio) de tecidos; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha;

CFE(4) 26.2.1; 26.11.1; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 29 aves não vivas; bebidas lácteas [onde o
leite predomina]; caça (carne de -); carne; compotas;
extratos de carne; frutas, legumes e verduras
cozidos; frutas, legumes e verduras em conserva;
frutas, legumes e verduras secos; geléias de frutas
cítricas; geléias para uso alimentar; gorduras
comestíveis; leite; óleos comestíveis; ovos *;
pescado [não vivo]; bebidas lácteas fermentadas;
complemento/ suplemento alimentar à base de
frutas [não medicinal]; preparados, complementos e
suplementos alimentares à base de proteína;
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
CFE(4) 26.4.12; 26.4.16; 26.13.25; 27.5.1,8
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
construções metálicas transportáveis; comércio
(através de qualquer meio) de construções
transportáveis não metálicas; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio

No.905627695 04/12/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO DE DECORAÇÃO TOP DECOR
TRÊS FRONTEIRAS - TP3F (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15713932000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REVISTA TOP DECOR
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No.905627725 04/12/2012
Tit.JOSE ALBERTO SPILLERE ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80746159000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRAZILY sports

003

CFE(4) 27.5.1; 27.5.10,17
NCL(10) 16 revistas [periódicos];
Procurador: ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA
No.905627709 04/12/2012
003
Tit.BLUE SKY LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA
EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14914559000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BlueSky

CFE(4) 9.9.1; 9.9.11; 9.9.13,25
NCL(10) 25 bandanas; bermudas; bonés; calçados *;
calçados em geral *; camisas; camisetas; chinelos
[pantufas]; chuteiras de futebol (travas para -);
ciclistas (vestuário para -); coletes; luvas [vestuário];
meias; roupa para ginástica; roupa para ginástica
[colante]; uniformes; vestuário *; biquíni; canga;
chinelo [vestuário comum]; chuteira;
Procurador: O PRÓPRIO.

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09320686000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HOTEL LAWRENCE

CFE(4) 26.7.25; 26.15.25; 27.5.1,10
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares]; hotéis;
reservas
de
acomodações
temporárias;
restaurantes; cyber-café [restaurante];
Procurador: ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA
No.905627768 04/12/2012
Tit.GV COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE
CEREAIS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15008133000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GV

003

No.905627733 04/12/2012
003
Tit.COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE
ARROZ PRE GERMINADO DE ARROIO GRANDE
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03850952000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COOPRE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 acompanhamento de viajantes;
afretamento; aluguel de veículos; corretagem de
transporte; excursões (organização de -); expedição
de frete; frete [transporte de mercadorias];
informações sobre transportes; locação de
automóveis; locação de caminhões; organização de
cruzeiros [viagens]; organização de excursões;
reserva de assentos para viagem; reservas para
transporte; reservas para viagens; transporte aéreo;
transporte de passageiros; transporte de viajantes;
transporte ferroviário; transporte marítimo; transporte
por caminhão; transporte por carro; transporte por
ônibus; viagens (reservas para -); viajantes
(acompanhamento de -); viajantes (transporte de -);
visitas turísticas; agência de viagem, exceto reserva
de hotel; assessoria, consultoria e informação em
transportes; assessoria, consultoria e informação em
viagem e turismo; assessoria, consultoria e
informações sobre transportes; emissão e venda de
passagens; guia de turismo;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905627717 04/12/2012
Tit.JAIR MANSANO EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67364703000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MINI BOMBOM SORVETES SKIMEL

CFE(4) 26.1.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 30 arroz;
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905627741 04/12/2012
003
Tit.D J ABREU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12307741000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OBRA PRIMA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 aluguel de armazéns; aluguel de
contêineres de armazenagem; armazenagem;
armazenagem de mercadorias; depósito; expedição
de frete; frete [transporte de mercadorias];
informações sobre transportes - [assessoria em];
mercadorias (entrega de -); móveis (transporte de -);
transporte de passageiros - [assessoria em];
transporte por caminhão - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
armazenagem; assessoria, consultoria e informação
em serviços de entrega; empacotamento de
mercadorias para fins de transporte - [assessoria
em]; intermediação de carga - [assessoria em];
logística referente ao transporte de carga [assessoria em]; serviços de transporte de
mercadorias e mudanças terrestres estaduais e
interestaduais;
Procurador: MARGARETE RODRIGUES

003

CFE(4) 3.13.4; 8.1.20; 27.5.1
NCL(10) 30 sorvete; sorvetes;
Procurador: CANNON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.

No.905627776 04/12/2012
003
Tit.THINK ENGLISH ESCOLA DE IDIOMAS LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10320914000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Think English

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905627750 04/12/2012
Tit.PRADO HOTELARIA LTDA - ME. (BR/PR)

003

CFE(4) 27.5.1
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NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); curso de idioma;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905627784 04/12/2012
Tit.PERMIX LOCAÇÕES LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16519011000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PERMIX

003

de computador; publicidade on-line em rede de
computadores; sistematização de informações em
bancos de dados de computador; assessoria,
consultoria e informação em compilação de
informações em bancos de dados de computador;
assessoria, consultoria e informação sobre pesquisa
de dados em arquivos de computador para terceiros;
comércio (através de qualquer meio) de engates de
máquinas e componentes de transmissão (exceto
para veículos terrestres); comércio (através de
qualquer meio) de equipamento de processamento
de dados e computadores; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas de calcular; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas de
escrever; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório;
Procurador: ELIANE DUZ
No.905627830 04/12/2012
Tit.DIPAMIX CONCRETO LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12321682000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DP DIPAMIX

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
asfalto, piche e betume; comércio (através de
qualquer
meio)
de
construções
metálicas
transportáveis; comércio (através de qualquer meio)
de materiais de construção não metálicos;
fornecimento de mão-de-obra [terceirização];
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905627792 04/12/2012
Tit.GV COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE
CEREAIS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15008133000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GV

madeira para móveis; dobradiças não metálicas;
escrivaninhas; guarnições não metálicas para
camas; guarnições não metálicas para móveis;
jardineiras [móveis]; mesas com rodinhas para
computadores; mobiliário (peças de -); mobiliário
escolar; móveis para escritório; penteadeiras;
poltronas; porta-chapéus; porta-livros [móveis];
porta-revistas; portas para móveis; prateleiras para
arquivos [móveis]; prateleiras para móveis; racks
(ingl.); sofás; suportes para guarda-chuvas; armação
de cadeira e poltrona; armário bar; balcão [móvel];
banqueta [móvel]; banquinho [móvel]; bufê
[mobiliário]; bureau [escrivaninha com gaveta];
cadeira de balanço; cadeira episcopal móvel
[faldistório; facistol]; cadeira ou poltrona [mobiliário];
cadeira para bebê; cama [mobiliário]; cama guardaroupa; cama-beliche; cama-mesa [mobiliário];
camiseiro [mobiliário]; cantoneira [mobiliário];
carrinho para eletrodoméstico [mobiliário]; carro
prateleira para armazenar talher, prato e copo
[mobiliário]; coluna [mobiliário]; console; criado
mudo; cristaleira; descanso ou apoio para o pé
[mobiliário]; estantes [móveis]; estrado para cama;
gaveta; móvel modulado; pé para móvel (não
metálico); porta-cd [móvel]; sofá-cama;
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.905627857 04/12/2012
Tit.GIARETTA IMÓVEIS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80583875000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GIARETTA IMOBILIÁRIA

003

003
CFE(4) 3.7.1; 27.5.1
NCL(10) 19 argamassa para construção; cal;
concreto; materiais de construção, não metálicos;
pisos não metálicos para construção; revestimentos
não metálicos para construção; areia;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905627849 04/12/2012
003
Tit.ELEGANZA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14215703000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ELEGANZA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 extermínio de animais nocivos [para
agricultura, horticultura e silvicultura]; colheita
[serviços de agricultura];
Procurador: MARGARETE RODRIGUES
No.905627822 04/12/2012
003
Tit.DIMAQSUL INFORMATICA LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03467407000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Q DIMAQSUL

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 35 aluguel de máquinas e equipamentos de
escritório *; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -); bancos de dados
de computador (sistematização de informações em ); compilação de informação para bancos de dados

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 administração de imóveis; aluguel de
escritórios [imóveis]; arrendamento de imóveis;
imóveis (administração de -); imóveis (arrendamento
de -); comércio de imóveis; imóveis [compra e venda
de -]; leasing de imóveis; loteamento imobiliário;
Procurador: MARCIA REGINA FRASSON E
JOICENI MOREIRA GIARETTA
No.905627873 04/12/2012
003
Tit.VANESSA CAMARGO S ROSA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17142797000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RV ONE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 20 afixação (painéis de -); aparadores
[bufê]; armários; armários [guarda-louças]; armários
para medicamentos; armários para toalhas [móveis];
arquivos [móveis]; arquivos para fichas [móveis];
assentos [cadeiras]; balcões; bancada, presa à
parede, para troca de fraldas; bancadas de lavatório
[mobiliário]; bancadas de trabalho; bancadas não
metálicas de tornos; bancos [móveis]; bandejas de
mesas; bandejas não metálicas *; banquinhos para
os pés; baú para brinquedos; baús não metálicos;
berços; bibliotecas (prateleiras para -); biombos;
cabideiros não metálicos; cabides para vestuário;
cadeiras [assentos]; cadeiras altas para bebês;
camas (guarnições não metálicas para -); camas
(rodízios não metálicos para -); canapés [móveis];
carrinhos [mobiliário]; carrinhos de chá; carrinhos de
servir à mesa [móveis]; carteiras [móveis]; cestos
não metálicos; cômodas com gavetas; cortinas
(varas para -); degraus não metálicos [escadas
portáteis]; desenho (mesas para -); divisórias de

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer
artigos do vestuário; comércio (através de
meio) de bijuteria; comércio (através de
meio) de roupas; comércio (através de
meio) de sapatos;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905627881 04/12/2012

meio) de
qualquer
qualquer
qualquer

003
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Tit.R & M CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03267672000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLÍNICA DE ORTODONTIA DA BAHIA

No.906030790 26/03/2013
139
Tit.MAURICIO LEONARDO FARIAS ABREU (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11954546000106
Procurador: O PRÓPRIO.
No.906030803 26/03/2013
Tit.EDITORA MANIFESTO LTDA ME (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07763804000191
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906030900 26/03/2013
139
Tit.FELIPE MATTHIAS FERREIRA DE MELLO
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12509201751
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.1; 26.2.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 44 odontologia; odontologia [cirurgiãodentista];
Procurador: EMERSON SALBEGO HOFART
No.905688090 18/12/2012
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.905688139 18/12/2012
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.906021855 22/03/2013
139
Tit.EMPRESA NORMAL-TESTE E-MARCAS-SEM
VALIDADE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07207146000151
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.906026024 25/03/2013
Tit.DANIELA ROCHA FORTUNATO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22292074826
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906026300 25/03/2013
139
Tit.HEAD DISTRIBUIDORA EIRELI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15160970000121
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.906028825 25/03/2013
Tit.PAULA RODRIGUES BATISTA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05006744000137
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906030188 25/03/2013
139
Tit.EMPRESA NORMAL-TESTE E-MARCAS-SEM
VALIDADE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07207146000151
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.906030595 25/03/2013
Tit.BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04850559530
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906030617 25/03/2013
Tit.BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04850559530
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906030773 26/03/2013
139
Tit.MAURICIO LEONARDO FARIAS ABREU (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11954546000106
Procurador: O PRÓPRIO.

No.906031842 26/03/2013
139
Tit.ALDO ADRIANO GONÇALVES LIMA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03097435166
Procurador: O PRÓPRIO.
No.906033020 26/03/2013
139
Tit.L. FITTIPALDI SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04351321000191
Procurador: PAULO ROGÉRIO CARVALHO DE
SOUSA
No.906033047 26/03/2013
139
Tit.MARCO AURÉLIO OLIVEIRA MACHADO - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03235742000194
Procurador: PAULO ROGÉRIO CARVALHO DE
SOUSA
No.906033128 26/03/2013
Tit.EMB DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E
TRANSPORTES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14039180000120
Procurador: O PRÓPRIO.

No.906042941 27/03/2013
139
Tit.EMPRESA NORMAL-TESTE E-MARCAS-SEM
VALIDADE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07207146000151
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.906043530 27/03/2013
139
Tit.EMPRESA NORMAL-TESTE E-MARCAS-SEM
VALIDADE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07207146000151
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.906044081 27/03/2013
139
Tit.EMPRESA NORMAL-TESTE E-MARCAS-SEM
VALIDADE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07207146000151
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.906044090 27/03/2013
139
Tit.EMPRESA NORMAL-TESTE E-MARCAS-SEM
VALIDADE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07207146000151
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.906046238 28/03/2013
Tit.BAR E CAFÉ JANDIRA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04582537000168
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906047064 28/03/2013
Tit.GUIMARAES COMERCIO LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04356067000114
Procurador: O PRÓPRIO.

139

139

No.906035163 26/03/2013
139
Tit.SONIA MARIA DA SILVA 05759658786 (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17740308000176
Procurador: O PRÓPRIO.
No.906035708 26/03/2013
Tit.LUCIANO COIMBRA MARTINS (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08729442000185
Procurador: O PRÓPRIO.

Tit.VIVIANE SOUTELLO ARAUJO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87575710744
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906035929 26/03/2013
139
Tit.I 9 - COMÉRCIO E ATACADO DE ALIMENTOS,
BEBIDAS E MATERIAS PRIMAS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11639742000188
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.906036232 26/03/2013
139
Tit.EMPRESA NORMAL-TESTE E-MARCAS-SEM
VALIDADE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07207146000151
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.906037832 27/03/2013
230
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.906038006 27/03/2013
139
Tit.LABORATÓRIO POPULAR DO BRASIL EIRELI
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17802855000139
Procurador: O PRÓPRIO.
No.906039436 27/03/2013
Tit.MILENA ROCHA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17254588000102
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906042232 27/03/2013

139

No.906049733 28/03/2013
139
Tit.EMPRESA NORMAL-TESTE E-MARCAS-SEM
VALIDADE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07207146000151
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.906050952 28/03/2013
Tit.RODRIGO AZEREDO RAFFO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15209502767
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906051312 28/03/2013
Tit.FADI CHWKAT ALAMEDDINE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21840949864
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906051371 28/03/2013
Tit.FADI CHWKAT ALAMEDDINE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21840949864
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906051401 28/03/2013
Tit.FADI CHWKAT ALAMEDDINE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21840949864
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906051410 28/03/2013
Tit.BRUNO PATTITUCCI DOS SANTOS DIAS
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17548937000107
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906051584 28/03/2013
139
Tit.BILHETERIA 24 HORAS EVENTOS LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17484008000173
Procurador: O PRÓPRIO.
No.906053447 30/03/2013
139
Tit.COCO & CANA COMÉRCIO DE ROUPAS ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08755585779
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.906053781 30/03/2013
Tit.IGOR DE FREITAS PEREIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07401634775
Procurador: DANIELA ALVES GOMES DE
OLIVEIRA

139

No.906054176 31/03/2013
Tit.THAIS ESPÍNDOLA FERNANDES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07347371651
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906054389 31/03/2013
139
Tit.BLENNER HENRYCK DE BARROS E SILVA
FILHO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15843941000164
Procurador: O PRÓPRIO.
No.906054575 31/03/2013
Tit.AYDA RACHEL PIMENTA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17464865000101
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906054613 31/03/2013
Tit.TARCISIO MARCIO ALONSO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00064178846
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906063558 02/04/2013
139
Tit.FABIO HENRIQUE BARBOSA GALVAO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14313535000127
Procurador: O PRÓPRIO.
No.906068738 03/04/2013
Tit.ERICA CECILIA VITORIANO SOUZA - ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14747781000197
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906075270 04/04/2013
Tit.START APPS SERVIÇO DE SOLUÇÕES
MOBILE LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17245290000136
Procurador: O PRÓPRIO.

139

No.906080622 05/04/2013
Tit.PAULO DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA
(BR/MS)

139

Diretoria de Marcas - DIRMA
Despachos em Registros
RPI 2207 de 24/04/2013

No.002433664 12/12/2010
Tit.BUNGE ALIMENTOS S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84046101000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRIMOR

990

No.006112030 25/07/2005
Tit.D.JUNIOR INDUSTRIA E COMERCIO DO
VESTUARIO LIMITADA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92544733000105
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120191809, DE
07/11/2012.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.

552

No.006149545 25/10/2005
565
Tit.RAWLPLUG LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7376332
*CED.1 - BPB UNITED KINGDOM LIMITED.
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA RPI 2207 DE
24/04/2013, POR INCORREÇÃO NO NOME DO
TITULAR.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(7) 29 margarina
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROP INDL LTDA
No.002553775 18/07/2011
990
Tit.MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60726692000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANEMOFER
NCL(7) 05 medicamentos que atuam sobre o sangue
e os órgãos hematopoiéticos (uso humano).
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: FRANCISCO CELSO NOGUEIRA
RODRIGUES
No.002730421 12/07/2002
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MERCÚRIO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.003937852 27/06/2009
Tit.ELANTIS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9065725
*CED. - FRANCE IMMOBILIER GROUP.
Procurador: GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

565

No.003937852 27/06/2009
796
Tit.ELANTIS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9065725
*RPI 2203 DE 26/03/2013. PARA REEXAME DA
MATÉRIA. PET (WB) 810100282931 DE
29/01/2010. INT. LAETITIA MARIA ALICE PABLO
D'HANENS
Procurador: GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.005000556 12/07/2002
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MERCÚRIO MARCAS E PATENTES
LTDA

No.006178308 10/12/2005
565
Tit.MINAS GERAIS EDUCAÇÃO SA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05648257000178
*CED.1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA LTDA
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.006232663 10/02/2006
720
Tit.FALKS MODAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87134599000134
*ARTIGO 224 DA LPI. (CESSIONÁRIA) FALKS
LOJAS LTDA . PET Nº (RS) 016050000689 DE
26/08/2005. INT O PRÓPRIO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.006232663 10/02/2006
990
Tit.FALKS MODAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87134599000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FALK'S
Clas.Prod/Serv: 25.10 ; 25.20
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.006490956 25/12/1996
990
Tit.UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61071387000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SEPAG
Clas.Prod/Serv: 40.31
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.006538380 25/03/2007
552
Tit.MILANI S/A ALIMENTOS E BEBIDAS. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61084794000103
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120205043, DE
27/11/2012.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.006539521 25/03/2007
565
Tit.MINAS GERAIS EDUCAÇÃO SA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05648257000178
*CED.1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA LTDA
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.006707300 25/06/2008
560
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: SAVANA DE CASTRO CASTILHO
No.006742491 25/08/2008

565

Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.006742505 25/08/2008
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.006846327 25/01/2009
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.006936822 10/02/2009
580
Tit.PULVITEC DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COLAS E ADESIVOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08814961000141
*DENEGAÇÃO DA CADUCIDADE. REC: CHI MEI
CORPORATION (TW)
Procurador: ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA
No.006948499 25/06/2009
565
Tit.REAL FRANCHISING INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ESPETINHOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03608055000177
*CED.1 - MIMI REPRESENTACOES E COMERCIO
LTDA
Procurador: VILLAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.007110340 10/05/2010
990
Tit.OLEAGINOSAS MARANHENSES S/A OLEAMA
(BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06265581000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLORES DA SERRA
NCL(7) 03 sabonete
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.007115962 10/05/2010
990
Tit.DIAS PASTORINHO S A COMERCIO E
INDUSTRIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61192795000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PASTORINHO
Clas.Prod/Serv: 03.10 ; 03.20 ; 03.30
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/S
LTDA
No.007143060 25/05/2010
990
Tit.STANDARD CAR TRUCK COMPANY.- (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0124400
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BARBER S-2
NCL(7) 12 truques de vagão de estrada de ferro
(boquis) e suas partes, inclusive balanciais,
armações laterais, molas, placas de fricção e calços
de fricção.
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*CED. SAINT HERMANOS DEL URUGUAY
SOCIEDAD ANONIMA
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C.

*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.007144601 25/06/2010
698
Tit.RF PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03293138000114
*APRESENTE PROCURAÇÃO OUTORGANDO
PODERES A SRA. MARIA ELISA SANTUCCI
BREVES PARA REPRESENTAR A CESSIONÁRIA
PERANTE AO INPI. LEMBRAMOS QUE ESTA
EXIGÊNCIA REFERE-SE TAMBÉM AOS DEMAIS
PROCESSOS RELACIONADOS E O NÃO
CUMPRIMENTO DESTA ACARRETARÁ
PENALIDADES PARA TODOS. PET (WB)
850120165215 DE 27/09/2012. * INT. MARIA ELISA
SANTUCCI BREVES
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.200023993 13/02/2000
700
Tit.FIERA MILANO S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4901177
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.200026038 20/08/2002
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

No.810584794 26/07/2003
565
Tit.REAL FRANCHISING INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ESPETINHOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03608055000177
*CED.1 - MIMI REPRESENTACOES E COMERCIO
LTDA
Procurador: VILLAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 33.10
*PARA DAR CUMPRIMENTO AO JULGADO QUE
MANTEVE O REGISTRO Nº 800037235, MARCA
"DORI". AÇÃO ORDINÁRIA DÉCIMA SEXTA VARA
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - AO 88.0001554-9
- INPI Nº 52400.00121388.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA
No.800145208 14/12/2012
990
Tit.CEVA SANTE ANIMALE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4736125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CEVA
Clas.Prod/Serv: 05.70
Especific.: '
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: KARINA HAIDAR MÜLLER

No.810612577 24/05/2003
900
Tit.EDIOURO PUBLICAÇÕES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00935453000100
*NÃO COMPROVADO O USO DA MARCA, NOS
TERMOS DO INCISO II DO ART. 143 DA LPI.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.810670712 25/10/2003
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

565

No.810813491 11/09/2004
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MERCÚRIO MARCAS E PATENTES
LTDA

No.200052497 07/12/2004
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

No.800274261 20/11/2004
920
Tit.SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60500139000126
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.810813505 28/02/2004
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MERCÚRIO MARCAS E PATENTES
LTDA

No.609514385 10/04/2004
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

No.800323246 21/12/2002
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

No.730076547 05/01/2002
552
Tit.COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87547188000170
*PET. (WB) 810080093627, DE 31/01/2008
(VISUALIZAR NO PORTAL INPI).
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.

No.800323327 08/02/2003
735
Tit.COBRAS COMÉRCIO E IND´SUTRIA DO
BRASIL S/A. (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61345096000114
*PET. (WB) 850120158219 DE 18/09/2012, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA QUE A
CEDENTE É DISTINTA DA RELAÇÃO
PROCESSUAL. * INT. DAVID DO NASCIMENTO.
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

No.200052489 07/12/2004
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

No.800014693 09/11/2002
552
Tit.HM HOTÉIS E TURISMO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47396635000113
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120200357, DE
21/11/2012.
Procurador: VIEIRA DE MELLO, WERNECK ALVES
- ADVOGADOS S/C
No.800014707 09/11/2002
552
Tit.HM HOTÉIS E TURISMO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47396635000113
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120200350, DE
21/11/2012.
Procurador: VIEIRA DE MELLO, WERNECK ALVES
- ADVOGADOS S/C
No.800037235 18/09/2004
Tit.DORI ALIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52123916000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DORI

570

No.800195060 07/12/2002
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.800323386 21/12/2002
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

No.810813513 10/01/2004
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MERCÚRIO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.810923122 26/05/2007
Tit.ELO PARTICIPAÇÕES S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09227099000133
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120208625, DE
30/11/2012.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES

552

No.810961105 31/07/2004
Tit.ROSET S.A. (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183458
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LIGNEROSET

570

No.800323394 21/12/2002
735
Tit.COBRAS COMÉRCIO E IND´SUTRIA DO
BRASIL S/A. (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61345096000114
*PET. (WB) 850120158219 DE 18/09/2012, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA QUE A
CEDENTE É DISTINTA DA RELAÇÃO
PROCESSUAL. * INT. DAVID DO NASCIMENTO.
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.810511690 12/07/1993
Tit.PLUCKY S.A. (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5003229

565

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 20.10
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da palavra "
LIGNE ".
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*POR DECISÃO JUDICIAL FOI JULGADO
IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO
DE NULIDADE DO REGISTRO Nº 810961105,
MARCA "LIGNEROSET" . AÇÃO ORDINÁRIA
TRIGÉSIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
- AO 00768970-5 - 30ª VF -RJ - INPI Nº 1173/86.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.811015718 10/04/2004
560
Tit.WILTRUD MATHILDE SCHMALZL (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14712681000125
*SEDE ALTERADA.
Procurador: BRASNORTE MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.811147991 18/03/2006
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EAU SENSUELE
Clas.Prod/Serv: 03.20
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "EAU".
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.812037260 14/08/2001
823
Tit.RECANTO REGINA MUNDI S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53690137000181
*CONHEÇO DO PROCESSO DE NULIDADE
ADMINISTRATIVA. NEGO-LHE PROVIMENTO EM
SEU MÉRITO. DECLARO VÁLIDA A CONCESSÃO
DO REGISTRO À ÉPOCA EM QUE FOI
PROFERIDA.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA
No.812142047 29/10/2001
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.812142055 14/07/2007
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.812255895 18/08/2007
565
Tit.N8 PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08139773000165
*CED.1 - CONFECÇOES DESFRUTE LTDA
Procurador: DIFUSÃO MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.813252180 05/03/2011
565
Tit.REAL FRANCHISING INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ESPETINHOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03608055000177
*CED.1 - MIMI REPRESENTACOES E COMERCIO
LTDA
Procurador: VILLAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.813361044 01/10/2001
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: CARLA CASTELLO BRIGAGÃO

560

No.813361052 31/07/2010
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.

560

Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
No.813361079 05/03/1991
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.813361087 01/05/2010
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.813635586 07/07/2002
700
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
*INCISO I DO ART 142 DA LPI.
Procurador: SILVIO LOPES
No.813748518 26/07/2004
560
Tit.ALIMENTA NUTRIÇÃO ANIMAL S/A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22458798000152
*NOME E SEDES ALTERADOS.
Procurador: SÂMIA BATISTA AMIN
No.813977312 22/08/1999
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.813977339 22/08/2009
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.813977355 07/10/2007
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.814002242 22/03/2005
565
Tit.REAL FRANCHISING INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ESPETINHOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03608055000177
*CED.1 - MIMI REPRESENTACOES E COMERCIO
LTDA
Procurador: VILLAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.814045090 06/03/2000
Tit.LABORATORIO FARMACEUTICO E
DERMATOLOGICO DERMO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77786598000110
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120194395, DE
12/11/2012.
Procurador: ARLENE VILLATORRE

1157

NCL(7) 03 produtos cosméticos, água de lavanda,
água de toalete, água de cheiro, leite de amêndoas
para uso cosmético, preparações cosm éticas para
banho,produtos para barbear, batons para os lábios,
máscaras de beleza, preparações bronzeadoras,
cremes e preparações paratratamento, ondulação e
alisamento dos cabelos, tinturas para os cabelos,
cremes cosméticos, cremes para clarear a pele,
produtos depilatórios, desodorantes de uso pessoal,
sabonetes, esmaltes para unhas, leite de limpeza
para toalete, lenços impregnados com loções
cosméticas, loções para uso cosmético, loções pósbarba, pós e produtos para maquiagem, máscaras
de beleza, óleos para uso cosmético, perfumes,
produtos neutralizadores de permanentes nos
cabelos, pomadas para uso cosmético, preparações
cosméticas para emagrecimento, sabão para
barbear, sais de banho, talco para toalete, tinturas
cosméticas, tinturas para os cabelos, produtos para
o cuidado das unhas, vaselina para uso cosmético,
xampus, dentifrícios e produtos para higiene bucal,
cremes condicionadores para os cabelos e
protetores anti-solar.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: ORG. MÉRITO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.814135234 07/05/2001
700
Tit.CA, Inc. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7560826
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.814148441 30/01/2010
990
Tit.OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61153250000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BASCO
NCL(8) 03 água sanitária, detergentes, produtos
para lavanderia, amaciante de tecidos, ceras,
cremes cosméticos, desengordurantes, desinfetante
(sabão), produtos para toalete, sabonetes, tira
manchas, limpa vidros, xampus.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: KOICHI IKENO
No.814171303 28/08/2010
Tit.SMITH & NEPHEW INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0382701
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

990

552

No.814094775 06/02/2000
565
Tit.ABRANGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55662753000154
*CED.1 - ABRANGE COMERCIO E SERVICOS
LTDA
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.814100988 06/03/2011
990
Tit.R S MORIZONO COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02964887000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOFT MACHINE

CFE(4) 27.5.1
NCL(7) 10 produtos ortopédicos especiais, produtos
empregados na restauração óssea, membros e
órgãos artificiais e produtos similares.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANIEL ADVOGADOS
No.814239552 13/02/2000
700
Tit.FIERA MILANO S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4901177
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.814271871 11/06/2001

735
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Tit.COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA
COOPERATIVA CENTRAL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61536744000110
*PET(WB) Nº 850120066753, DE 08/05/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
EXTINÇÃO DO REGISTRO, CONFORME
PUBLICADO NA RPI 2163, DE 19/06/2012. INT.
MARIA CRISTINA DE ARAUJO.
Procurador: ROLFF MILANI DE CARVALHO
No.814403859 08/05/2010
990
Tit.COLÉGIO VISCONDE DE ITABORAI LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49523491000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LAGRANGE
Clas.Prod/Serv: 41.10
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.814484271 02/04/2012
Tit.ICONIX LATIN AMERICA LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7284756
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: S STARTER

990

No.814550835 21/12/1999
820
Tit.KIARTES PAINEIS E LETREIROS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58066036000158
*NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, EM
FACE DA INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
124 INCISOS V E XIX, DO REFERIDO
DISPOSITIVO LEGAL. REG Nº 006498981.
Procurador: UNIÃO FEDERAL MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.814585388 11/09/2010
552
Tit.NATURELLE IND E COMERCIO DE PRODUTOS
NATURAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48561369000108
*PET. (WB) 810070076342, DE 31/10/2007
(VISUALIZAR NO PORTAL INPI).
Procurador: ADILSON DE PAULA FERREIRA
No.814614701 03/08/2003
735
Tit.HENKEL SURFACE TECHNOLOGIES BRASIL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43425057000145
*FICA PREJUDICADO O EXAME DA
TRANSFERÊNCIA SOMENTE PARA ESSE
PROCESSO, REQUERIDA ATRAVÉS DA PET (WB)
810090275333, DE 30/12/09, POR CARECER DE
OBJETO, TENDO EM VISTA QUE O CEDENTE É
DISTINTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INT.:
MOMSEN.
Procurador: DANIEL & CIA.
No.814710433 04/12/2010
Tit.GUCCIO GUCCI S.P.A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0151564
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GUCCI

560

No.814541151 16/10/2010
Tit.TRANTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07816360000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PHE

990

CFE(4) 26.7.1; 27.5.1
NCL(8) 35 representação comercial, distribuição,
comércio, importação e exportação de máquinas,
equipamentos, peça e acessórios.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: SÃO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA

No.814757502 11/09/2000
Tit.BENCOM SRL (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4990676
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

700

No.814826814 17/09/2001
Tit.BABINA BRASIL ALIMENTOS LTDA ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10372454000147
*CED.1 - CONDIMENTOS KARINA LTDA
Procurador: DOMINGOS ROBERTO LOPES

565

No.814826822 15/11/2004
Tit.BABINA BRASIL ALIMENTOS LTDA ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10372454000147
*CED.1 - CONDIMENTOS KARINA LTDA
Procurador: DOMINGOS ROBERTO LOPES

565

No.815008473 17/09/2001
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

990
No.815113293 21/01/2002
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.815144970 17/03/2002
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 1.15.25; 27.5.1
NCL(8) 25 jaquetas, agasalhos, conjunto de
aquecimento,
suéteres,
camisetas,
testeiras,
punheiras, shorts, camisas polo, bonés e chapéus.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.814512232 04/05/2009
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 23.3.10; 24.1.25
NCL(8) 34 cigarros, charutos, tabacos para
cachimbo.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.814752845 11/09/2010
Tit.WILLETT INTERNATIONAL LTD. (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0196517
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WILLETT

990

CFE(4) 27.5.1
NCL(7) 09 máquinas de impressão por contato ou
não contato; impressoras, codificadoras ou
marcadoras por jato de tinta, laser, cilindro, matriz,
transferência térmica ou de chapa quente, máquinas
rotuladoras e peças e acessórios para as mesmas,
não incluídas em outras classes.

565

No.815300760 04/03/2002
700
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
*INCISO III DO ART. 142 DA LPI.
Procurador: RICCI & ASSOC. PROPR. INTELEC.
S/S LTDA
No.815352034 02/06/2008
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.815530820 26/08/2007
660
Tit.TIARA BOLSAS E CALÇADOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53136321000184
*DEVE A TITULAR DO REGISTRO, APRESENTAR
DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS NO PERÍODO
DE INVESTIGAÇÃO 29/05/2004 A 29/05/2009, QUE
COMPROVEM A EFETIVA UTILIZAÇÃO DA
MARCA "TIARA", CONTENDO OS PRODUTOS
COBERTOS PELO REGISTRO, INCLUÍDOS NA
ANTIGA CLASSE 25, ITENS 10, 20 E 60.
Procurador: MARCIA FERREIRA GOMES
No.815649649 29/04/2007
690
Tit.LATICÍNIOS DALLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02829346000122
*APRESENTE DOCUMENTOS EMITIDOS DENTRO
DO INTERVALO DE INVESTIGAÇÃO QUE
COMPROVEM O USO DA MARCA NA SUA FORMA
ORIGINALMENTE CONCEDIDA, I.E., EM SUA
FORMA MISTA E QUE COMPROVEM A
COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS
ASSINALADOS. CASO OS DOCUMENTOS
MENCIONADOS ACIMA SEJAM EMITIDOS POR
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Procurador: CLAUDIO SZABAS

OUTRA EMPRESA, COMPROVE
DOCUMENTALMENTE QUE A EMPRESA
EMITENTE PERTENCE AO MESMO GRUPO
ECONÔMICO QUE A TITULAR DO REGISTRO
CADUCANDO OU QUE POSSUI LICENÇA
COMPETENTE PARA FAZER USO DA MARCA.
Procurador: LUIZ ROCCO FILHO

No.816407223 31/10/2005
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NLH

No.815656106 07/11/2010
990
Tit.BIVIK CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64565385000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIVIK
NCL(7) 25 vestuário
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.815684940 23/06/2002
848
Tit.TECVAL ASSISTENCIA TECNICA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42199653000191
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO PUBLICADO
NA RPI 2201, DE 12/03/2013, TENDO EM VISTA
INCORREÇÃO NO CÓDIGO DE DESPACHO.
Procurador: MARIA MADALENA DA CUNHA
FREIRE
No.815838832 01/10/2002
900
Tit.GREENWOOD INDUSTRIA E COMERCIO
LIMITADA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61733242000189
*POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.816016674 09/06/2002
Tit.ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0241261
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120197525, DE
16/11/2012.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

1159

552

Clas.Prod/Serv: 03.20
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.816591890 22/02/2004
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MERCÚRIO MARCAS E PATENTES
LTDA

Clas.Prod/Serv: 03.10
Especific.: fabricante de detergentes.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo dos elementos
nominativos.
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 2ª VARA DO
TRABALHO DE PELOTAS/RS, CONFORME
OFÍCIO Nº 198/2013 - PROCESSO Nº 011410044.2005.5.04.0102 E PROCESSO INPI Nº
020637/2013.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.816734755 25/01/2004
591
Tit.SBA PEÇAS ACABADAS DE ALUMINIO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17464140000113
*ANOTADO O CANCELAMENTO DO
ARROLAMENTO DA PRESENTE MARCA
DETERMINADO PELA SECRETARIA DE ESTADO
DE FAZENDA DE MINAS GERAIS POR MEIO DA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA FAZENDA I JUIZ DE FORA , CONFORME OFÍCIO NAC/SRF I
/JF Nº 209/2011 E REITERADO PELO OFÍCIO Nº
086/2013/NAC/SRF/I/JF E PROCESSO INPI Nº
005802/2011.
Procurador: EVARISTO SILVA FILHO

No.816596298 03/11/2003
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.816839700 07/01/2007
560
Tit.WILTRUD MATHILDE SCHMALZL (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14712681000125
*SEDE ALTERADA.
Procurador: BRASNORTE MARCAS E PATENTES
LTDA.

No.816596301 28/12/2003
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.816976929 16/08/2004
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.816322740 18/05/2003
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.816596310 03/11/2003
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.816976937 27/01/2009
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.816322759 18/05/2003
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.816596344 03/11/2003
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.817042628 06/12/2004
Tit.TIC PROJETOS E IMPLANTACAO DE
SISTEMAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31449838000190
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120193324, DE
09/11/2012.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.816322767 18/05/2003
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.816657955 07/10/2007
Tit.INDUSTRIAL DE COCOS ITAPOAN LTDA.
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40602658000198
*RECURSO CONTRA DECLARAÇÃO DE
CADUCIDADE.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.817094946 21/06/2004
580
Tit.J.C.A. PRODUÇÃO E PUBLICIDADE S/C LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27081546000170
*DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE.
Procurador: PAULO C. OLIVEIRA. & CIA.

No.816336334 18/05/2003
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.

No.816724644 01/11/2004
590
Tit.CLOROFORT IND. E COM. DE LIMPEZA
LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05859110000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CLORO FORT

No.816040028 10/01/2005
565
Tit.SMITH INTERNATIONAL , INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0210293
*CED.1 - HOUSTON ENGINEERS, INC.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.816271933 17/11/1992
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

695

552

No.817116125 29/04/2007
Tit.POLTI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0353299
*DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE.
Procurador: WALDEMAR DO NASCIMENTO

580

No.817171932 28/02/2005

565
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Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.817239235 05/03/2006
560
Tit.WILTRUD MATHILDE SCHMALZL (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14712681000125
*SEDE ALTERADA.
Procurador: BRASNORTE MARCAS E PATENTES
LTDA.

RPI 2207 de 24/04/2013

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62388566000190
*APRESENTE DOCUMENTAÇÃO QUE
COMPROVE O USO DA MARCA NO PERÍODO DE
INVESTIGAÇÃO.
Procurador: O PRÓPRIO
No.817779221 02/07/2006
Tit.JACADI S.A. (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0268291
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JACADI

990

No.817289097 06/06/2005
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.817405569 12/09/2005
552
Tit.UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01615814000101
*PET. 018110011234 (SP), DE 29/03/2011.
Procurador: CAROLINA FERNANDES MARTINS
No.817588140 31/10/2005
990
Tit.SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5020905
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AIRCARD

No.817617116 01/10/1996
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.817623833 13/02/2006
583
Tit.PST ELETRONICA S.A. (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84496066000104
*PRORROGAÇÃO DO REGISTRO.
Procurador: ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA
No.817623833 13/02/2006
730
Tit.PST ELETRONICA S.A. (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84496066000104
*PET 810060007812 DE 31/10/2006, TENDO EM
VISTA A FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSA NA
SOLICITAÇÃO DE CADUCIDADE.
Procurador: ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA
No.817623833 13/02/2006
795
Tit.PST ELETRONICA S.A. (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84496066000104
*NOTIFICAÇÃO DE CADUCIDADE PUBLICADA NA
RPI 2010 DE 14/07/2009 TENDO EM VISTA FALTA
DE LEGÍTIMO INTERESSE DA PARTE.
Procurador: ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA
No.817633510 22/04/2007
690
Tit.FEDERACAO NACIONAL DAS APAES (BR/DF)

No.817986073 22/10/2006
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.818060816 03/12/1996
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 03.20
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.817843345 10/09/1996
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.817857567 01/10/1996
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

CFE(4) 3.9.23; 25.7.1; 26.7.1
Clas.Prod/Serv: 36.60
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

No.817986057 04/01/2005
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.818108550 03/12/1996
823
Tit.MARCOS LÁZARO DOS SANTOS SILVA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66893623534
*CONHEÇO DO PROCESSO DE NULIDADE
ADMINISTRATIVA. NEGO-LHE PROVIMENTO EM
SEU MÉRITO. DECLARO VÁLIDA A CONCESSÃO
DO REGISTRO À ÉPOCA EM QUE FOI
PROFERIDA.
Procurador: BRASNORTE MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.818119527 05/11/2006
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRAND NEW

No.817857575 01/10/1996
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.817908625 17/09/1996
735
Tit.AKI COMERCIO DE PNEUS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36554558000166
*PETS(MG) 000867, DE 12/03/97 E (MG) 000633,
DE 26/02/98, POR CARECER DE OBJETO, TENDO
EM VISTA EXTINÇÃO O PROCESSO.INT.SAMIA
AMIN SANTOS
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.817925317 08/10/1996
841
Tit.CENTRO OTICO INDUSTRIAL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20238507000195
Procurador: ÓRION ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
No.817986006 22/10/2006
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.817986049 22/10/2006
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

Clas.Prod/Serv: 03.20
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS
ELMENTOS
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.818119560 05/11/2006
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SANDY NEWS

RPI 2207 de 24/04/2013
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CADUCIDADE. PET. (WB) 810090175624, DE
28/01/2009. INT.: SPI MARCAS E PATENTES S/C
Procurador: SPI - MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.818248335 22/04/2007
576
Tit.ELENCO & COMPANHIA REPRES E
EMPREEND ARTÍSTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65031528000173
*DEVOLVIDO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
PARA APRESENTAÇÃO DE ADITAMENTO AO
RECURSO CONTRA A DECLARAÇÃO DE
CADUCIDADE. PET. (WB) 810090175625, DE
28/01/2009. INT.: SPI MARCAS E PATENTES S/C
Procurador: SPI - MARCAS E PATENTES S/C LTDA
Clas.Prod/Serv: 03.20
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "NEWS"
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.818119713 05/11/1996
700
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
*INCISO I DO ART 142 DA LPI.
Procurador: SILVIO LOPES
No.818119721 05/11/2006
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FAIRY NEW'S

Clas.Prod/Serv: 03.20
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "NEWS"
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.818175230 28/01/2007
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.818233761 25/03/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.818248327 22/04/2007
576
Tit.ELENCO & COMPANHIA REPRES E
EMPREEND ARTÍSTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65031528000173
*DEVOLVIDO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
PARA APRESENTAÇÃO DE ADITAMENTO AO
RECURSO CONTRA A DECLARAÇÃO DE

No.818445327 26/08/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.818480513 14/10/2007
565
Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.818516879 28/10/1997
900
Tit.CASA NUNES MARTINS S A IMPORTADORA E
EXPORTADORA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33113077000127
*NÃO COMPROVADO O USO DA MARCA, NOS
TERMOS DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART.
143, DA LPI, DE VEZ QUE OS DOCUMENTOS
TRAZIDOS MOSTRAM O USO EM "PRODUTO" DA
CLASSE NACIONAL 35:10 E NÃO PARA
"SERVIÇOS" DA CLASSE 40:15 EM QUE A MARCA
FOI REGISTRADA.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.818548436 17/10/2000
823
Tit.CHIP SET INFORMATICA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00318759000117
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS
ELEMENTOS NOMINATIVOS.
*CONHEÇO DO PROCESSO DE NULIDADE
ADMINISTRATIVA. NEGO-LHE PROVIMENTO EM
SEU MÉRITO. DECLARO VÁLIDA A CONCESSÃO
DO REGISTRO À ÉPOCA EM QUE FOI
PROFERIDA.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.818590793 04/11/2007
560
Tit.MACKERDUZ INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92633437000180
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
No.818636033 28/10/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.818636041 28/10/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.818697822 21/01/2008
580
Tit.Y P S CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03602400000165
*DENEGAÇÃO DE CADUCIDADE REQUERIDA
ATRAVÉS DA PET.ELETRÔNICA: 810070051941,
DE 17/07/2007.
Procurador: SÃO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.818702206 22/07/2003

1161

Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REVEST
NCL(8) 03 adstringentes para uso em cosmética;
água de colônia; água de lavanda; água de toalete;
água oxigenada (peróxido de hidrogênio) para uso
cosmético; águas de cheiro; almíscar (perfumaria);
âmbar (perfume); leite de amêndoas para uso
cosmético; anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal;
aromáticos
(óleos
essenciais);
preparações cosméticas para banhos; tinturas para
barba; produtos para barbear, incluídos nesta
classe; batons para os lábios; máscaras de beleza;
óleo de bergamota; cera para bigodes; sais para
branquear;
bronzeadoras
(preparações)
(
cosméticos); protetor solar; preparações para
ondular os cabelos; tinturas para os cabelos; cabelos
postiços (adesivos para fixar); produtos cosméticos
para os cílios; adesivos para fixar cílios postiços;
cremes para clarear a pele; corantes para a toalete;
motivos decorativos para uso cosmético; cosméticos;
estojos de cosméticos; cremes cosméticos;
dentifrícios; produtos depilatórios; descolorantes
para uso em cosmética; desodorante (sabonete);
desodorantes para uso pessoal; preparações
cosméticas para emagrecimento; esmalte para as
unhas; extratos de flores (perfumaria); bases para
perfumes de flores; mistura de fragrâncias; geléia de
petróleo (vaselina para uso cosmético); guias em
papel para pintar os olhos; lápis de sobrancelhas;
lápis para uso cosmético; laquê para os cabelos;
leites de limpeza para toalete; loções capilares;
lenços impregnados com loções cosméticas; loções
para uso cosmético; loções pós-barba; madeiras
aromáticas; pó para maquiagem; maquiagem para o
rosto; menta para perfumaria; produto neutralizador
para permanentes nos cabelos; óleo de amêndoas;
óleo de lavanda; óleos essenciais; óleos para a
toalete; óleos para limpeza; óleos para perfumaria;
óleos para uso cosmético; pedras para a barba (antisépticas); produtos de perfumaria; perfumes;
pomadas para uso cosmético; produtos para
maquiagem; produtos para remover a maquiagem;
produtos para remover a pintura; rímel; óleo de rosa;
sabão para barbear; sabões; sabões contra a
transpiração dos pés; sabonete desodorante;
sabonetes;
sabonete
medicinal;
sabonetes
antitranspirantes; sachês para perfumar a roupa;
sais de banho, exceto para uso medicinal;
cosméticos para as sobrancelhas; talco para toalete;
tinturas cosméticas; produtos de toalete; sabonete
contra a transpiração; produtos de toalete contra a
transpiração; produtos para o cuidado das unhas
(cosméticos); xampus.
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.818717408 14/04/2008
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.818769548 05/12/2000
552
Tit.INCORPORADORA PATRIOLINO RIBEIRO SA
INCORPA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07301401000120
*PET. (WB) 850120220664, DE 17/12/2012
(VISUALIZAR NO PORTAL INPI).
Procurador: JOSÉ AURIZ PINHEIRO BARREIRA
No.818775939 28/04/2008
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.818821230 23/10/2001

820

590
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Tit.COMPANHIA DE HOTEIS ALBERTO GRAU
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43119536000133
*NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, EM
FACE DA INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
124 INCISO V, DO REFERIDO DISPOSITIVO
LEGAL.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA

NCL(8) 03 cosméticos, perfumes e produtos de
higiene pessoal, incluídos nesta classe.
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES

No.818844426 23/06/1998
570
Tit.TRIGOMIL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00264555000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XEBOLITA
Clas.Prod/Serv: 32.10
*PARA DAR PUBLICIDADE À DECISÃO JUDICIAL
DA 1ª TURMA ESPECIALIZADA DO TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO QUE, POR
UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO À
REMESSA NECESSÁRIA E AOS APELOS, PARA
DECRETAR A NULIDADE DA MARCA
NOMINATIVA "XEBOLITA", OBJETO DO
REGISTRO Nº 818844426. ORDINÁRIA
QUADRAGÉSIMA VF (RJ) PROCESSO DA AÇÃO
Nº 2001.5101514080-7 E PROCESSO INPI Nº
000770/01.
Procurador: CACILDA FIZ

No.819104094 11/07/2010
821
Tit.PLANO PILOTO SERVICOS EDITORAIS LTDA
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37126554000140
Especific.: serviços de jornalismo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "JORNAL"
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA

No.818869283 04/08/2008
921
Tit.EVER GREEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57688657000100
*PARA ASSINALAR SOMENTE OS PRODUTOS DA
CLASSE NACIONAL 03:20.
Procurador: BRITÂNIA MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.818968460 01/08/2010
823
Tit.VIA MUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00855835000123
Especific.: agência de viagens e turismo.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "TURISMO"
*CONHEÇO DOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DE NULIDADE
INSTAURADOS. NEGO-LHES PROVIMENTO.
MANTIDA A CONCESSÃO DO REGISTRO.
Procurador: BENEDITA APARECIDA RODRIGUES
No.818976292 15/12/2008
Tit.ELANTIS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9065725
*CED. - FRANCE IMMOBILIER GROUP.
Procurador: GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

565

No.819034533 21/12/2004
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.819065536 23/12/2003
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MISTY LINE

No.819189154 13/03/2001
700
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
*INCISO I DO ART 142 DA LPI.
Procurador: SILVIO LOPES
No.819200093 22/12/2008
990
Tit.INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. (CO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0198129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BLUE MINT
Clas.Prod/Serv: 33.10 ; 33.20
Especific.: doces e pós para fabricação de doces em
geral; açúcar e adoçantes em geral.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "MINT"
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(7) 35 assessoria de gerenciamento de
negócios; assessoria para administração de
empresas comerciais ou industriais; assessoria para
administração empresarial.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VIRTUAL OFFICE"
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: ORG. MÉRITO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.819274216 25/11/2003
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.819303402 27/03/2011
990
Tit.CONFEITARIA DELICIA DE QUEIJO LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00746936000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DELICIA DE QUEIJO PÃES ESPECIAIS

No.819201740 01/08/2010
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.819207640 15/12/2008
580
Tit.POLTI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0353299
*DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE.
Procurador: SPI MARCAS & PATENTES S/C LTDA
No.819207691 22/12/2008
580
Tit.POLTI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0353299
*DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE.
Procurador: SPI MARCAS & PATENTES S/C LTDA
No.819207705 22/12/2008
580
Tit.POLTI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0353299
*DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE.
Procurador: SPI MARCAS & PATENTES S/C LTDA
No.819248800 18/01/2000
700
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
*INCISO I DO ART 142 DA LPI.
Procurador: SILVIO LOPES
No.819265004 13/03/2011
990
Tit.VIRTUAL OFFICE ESCRITÓRIOS VIRTUAIS
LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01033942000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: V O VIRTUAL OFFICE

CFE(4) 25.5.1; 25.7.1
NCL(7) 30 massas alimentares, pãezinhos, pãos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO
ELEMENTO NOMINATIVO
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: CÉLIA LOPES MIRANDA
No.819312711 02/03/1999
796
Tit.BANCO CREDIBANCO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33461468000132
*TRANSFERÊNCIA PUBLICADA NA RPI 2087 DE
04/01/2011, TENDO EM VISTA A MESMA NÃO TER
SIDO REQUERIDA.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.819374245 09/05/2010
Tit.EMPRESAS CAROZZI S/A (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0046892
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAROZZI

990
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Tit.PARADOXX MUSIC COMERCIAL DE DISCOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68093905000197
*INCISO I DO ART. 142 DA LPI.
Procurador: SIDNEI JOSÉ MANO
No.819617199 03/08/1999
700
Tit.PARADOXX MUSIC COMERCIAL DE DISCOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68093905000197
*INCISO I DO ART. 142 DA LPI.
Procurador: SIDNEI JOSÉ MANO

CFE(4) 25.5.1
NCL(7) 30 massas alimentícias em geral, farinhas e
fermentos em geral.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: VICENTE NOGUEIRA - ADVOGADOS
No.819399574 30/03/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819429759 22/06/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819429783 22/06/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819499080 27/07/1999
700
Tit.SOCIEDADE EDUCACIONAL PONTO A PONTO
SC LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01346260000186
*INCISO I DO ART. 142 DA LPI.
Procurador: BRASIL SUL MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.819608866 09/04/2002
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819608874 18/12/2001
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819612014 22/06/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819612022 22/06/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819612030 22/06/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819613231 22/06/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819617180 03/08/1999

700
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Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.819625973 06/07/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

565

No.819624527 19/10/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819625981 06/07/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819624535 06/07/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819701017 29/06/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819624543 06/07/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819701025 29/06/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.819624551 06/07/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819624560 06/07/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819624578 06/07/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819624586 06/07/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819624594 06/07/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819624616 06/07/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819625906 06/07/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819751693 03/08/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819625922 06/07/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819751707 03/08/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819625957 06/07/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.819625965 06/07/2009

565

No.819766453 25/06/2002
552
Tit.STERLING LAKE INVESTMENTS LTD. (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0421235
*PET. (WB) 850120221306, DE 17/12/2012
(VISUALIZAR NO PORTAL INPI).
Procurador: SIGNO MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

No.819738220 29/06/1999
700
Tit.CARCOUSTICS DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58634312000137
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.819739448 03/08/2009
591
Tit.BIOQUÍMICA E QUÍMICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21135546000120
*ANOTADA O DESBLOQUEIO DA PENHORA
PUBLICADA NA RPI 2181, DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADO PELO MM. JUIZ DA 2ª VARA DO
TRABALHO DE COTIA, CONFORME OFÍCIO Nº
369/2013 - PROCESSO Nº 000036290.2011.5.02.0242 E PROCESSO INPI Nº
051579/2012.
Procurador: MARIA APARECIDA FERREIRA
BAPTISTA
No.819741612 03/08/2009
565
Tit.ABRANGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55662753000154
*CED.1 - ABRANGE COMERCIO E SERVICOS
LTDA
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.819741620 03/08/2009
565
Tit.ABRANGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55662753000154
*CED.1 - ABRANGE COMERCIO E SERVICOS
LTDA
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
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Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.819781533 30/05/2010
Tit.EIXO CONFECCÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03825633000127
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

990
No.820168939 10/09/2002
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.820168947 07/12/2004
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

CFE(4) 26.7.1
NCL(7) 16 livros, álbuns, moldes de papel e
impressos em geral, bem como artigos para
escritório, material didático e de desenho.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.819797898 16/04/2002
820
Tit.LABORATÓRIO SAÚDE LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91671792000181
*NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, EM
FACE DA INFRINGÊNCIA DO
RECONHECIMENTO DO DIREITO PREVISTO NO
ART. 129, & 1º, DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL.
Procurador: PEDRO RENATO KAWSKI
No.819821829 06/03/2011
Tit.BANCO TRIÂNGULO S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17351180000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VAREJÃO

990

NCL(8) 03 água de colônia, água de lavanda, água
de toalete, produtos para barbear, bronzeadores,
estojo de cosméticos, cremes hidratantes, cremes
para o cabelo, gel para a pele, sabonetes,
desodorantes, lápis para sobrancelha, lápis para uso
cosmético, lenços empregnados com loções
cosméticas, maquiagem para o rosto, óleo de
lavanda, talco para toalete, óleos para banho,
perfumes, rímel, batom, shampoos, sabonete líquido.
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES

No.819874043 29/11/2005
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NH ONE

No.820181773 11/07/2010
Tit.CAMIL ALIMENTOS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64904295000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAMIL QUASE PRONTO

990

No.819908584 23/11/1999
700
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
*INCISO I DO ART 142 DA LPI.
Procurador: SILVIO LOPES
No.820031038 19/10/1999
823
Tit.XK PROD. E REPRESENTACOES LTDA ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92486299000154
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS
ELEMENTOS NOMINATIVOS.
*CONHEÇO DO PROCESSO DE NULIDADE
ADMINISTRATIVA. NEGO-LHE PROVIMENTO EM
SEU MÉRITO. DECLARO VÁLIDA A CONCESSÃO
DO REGISTRO À ÉPOCA EM QUE FOI
PROFERIDA.
Procurador: MARPA CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.820094153 23/11/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

CFE(4) 4.5.3
NCL(7) 36 financiamento de bens de consumo e
fornecimento de informações crediticias
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "VAREJÃO"
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: BENEDITA APARECIDA RODRIGUES

No.820181234 02/08/2005
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.820094161 20/08/2002
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.820094170 20/08/2002
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

CFE(4) 25.5.1; 25.7.1
NCL(7) 29 caldo de vegetais para a cozinha; caldos
(preparações para fazer -); caldos concentrados;
sopa (preparações para fazer -); sopas; sopas feitas
com várias espécies de ervas e legumes picados
(preparados para -).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "QUASE PRONTO".
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.820191973 28/09/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.820206067 14/11/2010
Tit.VISTEON CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4824750
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VISTEON

990

No.820094188 07/12/2004
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.820168912 30/11/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.820168920 10/09/2002
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA

CFE(4) 25.7.1
NCL(7)
12
veículos
motorizados,
peças,
componentes e acessórios destes, incluídos nesta
classe.
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*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.820274593 11/07/2000
700
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
*INCISO I DO ART 142 DA LPI.
Procurador: SILVIO LOPES
No.820277444 12/06/2011
990
Tit.BETO CARRERO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53252193000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BETINHO CARRERO
NCL(7) 41 produção de filmes.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DIFUSÃO MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.820380342 08/05/2007
552
Tit.KLEY HERTZ SA INDUSTRIA E COMERCIO
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92695691000103
*PET. (WB) 850120220995, DE 17/12/2012
(VISUALIZAR NO PORTAL INPI).
Procurador: PAULO AFONSO PEREIRA
CONSULTORES EM MARCAS E PATENTES LTDA.
S/C
No.820380997 20/03/2011
Tit.LIMPA CANO DESENTUPIMENTOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01906449000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIMPA CANO

Tit.REAL FRANCHISING INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ESPETINHOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03608055000177
*CED.1 - MIMI REPRESENTACOES E COMERCIO
LTDA
Procurador: VILLAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.820411124 01/08/2010
565
Tit.REAL FRANCHISING INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ESPETINHOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03608055000177
*CED.1 - MIMI REPRESENTACOES E COMERCIO
LTDA
Procurador: VILLAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.820433616 13/06/2000
735
Tit.LUPER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61299111000135
*PROTOCOLO DE PRORROGAÇÃO Nº
800100128993 DE 25/08/2010 E PROTOCOLO DE
ANOTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULAR
POR INCORPORAÇÃO OU FUSÃO , POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA A
EXTINÇÃO DO REGISTRO
Procurador: LUIZ ROBERTO FERNANDES
No.820434647 14/10/2003
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

990
No.820434655 14/10/2003
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.820434663 21/12/2004
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

CFE(4) 4.5.3
NCL(7) 37 serviços de limpeza e conservação e
imunização de imoveis e suas dependencias e de
logradouros publicos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS
ELEMENTOS NOMINATIVOS.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: ADILSON GABARDO
No.820410683 13/06/2010
990
Tit.FERROSAN MEDICAL DEVICE A/S (DK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7517629
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SURGIFOAM
NCL(7) 05 preparações farmacêuticas e sanitárias,
emplastros
e
materias
para
compressas,
compressas cirúrgicas e médicas, esponjas
gelatinosas absorvíveis vulnerárias e tampões com
efeito hemostático para fins cirúrgicos e
odontológicos
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.820411116 01/09/2009

565

No.820454729 11/01/2010
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

1165

geração de dentes de engrenagem), caracol;
punção; porta peças; engrenagem padrão; bloco de
rolamento("pitch block"); brochas("ferramentas p/
mandrilar ou de brochar"); brocha cilíndrica;
alargador sem ajuste micrométrico; dispositivo de
fixação p/ brochadeira; lima rotativa; ferramenta p/
rebarbar engrenagem(todos os itens acima são
partes integrantes de máquinas)
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: VICENTE NOGUEIRA - ADVOGADOS
No.820490237 07/11/2010
990
Tit.HURTH INFER INDUSTRIA DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61241279000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: H.INFER

CFE(4) 26.7.1
NCL(7) 07 broca de centro; escareador; disco
divisor(rolos); alargador; fresa de topo até 52 mm;
ferramentas em fresa p/ uso em máquinas; fresa
circular; chanfrador, rebaixador, recalcador; brocas
em aço rápido e metal duro; "shaving"(acabamento
de dentes de engrenagem), "flellows" (ferramentas p/
geração de dentes de engrenagem), caracol;
punção; porta peças; engrenagem padrão; bloco de
rolamento("pitch block"); brochas("ferramentas p/
mandrilar ou de brochar"); brocha cilíndrica;
alargador sem ajuste micrométrico; dispositivo de
fixação p/ brochadeira; lima rotativa; ferramenta p/
rebarbar engrenagem(todos os itens acima são
partes integrantes de máquinas)
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: VICENTE NOGUEIRA - ADVOGADOS
No.820497746 13/02/2011
Tit.LUCILIA SAAD ROUPAS E ACESSORIOS
LTDA.- EPP. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13078765000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HIPÉPOTAMO

990

No.820490210 07/11/2010
990
Tit.HURTH INFER INDUSTRIA DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61241279000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HI

CFE(4) 26.7.1
NCL(7) 07 broca de centro; escareador; disco
divisor(rolos); alargador; fresa de topo até 52 mm;
ferramentas em fresa p/ uso em máquinas; fresa
circular; chanfrador, rebaixador, recalcador; brocas
em aço rápido e metal duro; "shaving"(acabamento
de dentes de engrenagem), "flellows" (ferramentas p/

CFE(4) 3.6.1
NCL(7) 25 sapatos e chinelos.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: ALBANEZ BASTOS, VICENTE &
ASSOCIADOS S/C LTDA
No.820510335 31/10/2010
990
Tit.GUARARAPES CONFECÇÕES S/A (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08402943000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AK ANNE KANNER
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Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(7) 24 roupas de cama, roupas de banho e
roupas p/ o lar.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.820510343 31/10/2010
990
Tit.GUARARAPES CONFECÇÕES S/A (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08402943000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AK ANNE KANNER

No.820615846 14/12/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.820615854 14/12/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.820647209 27/06/2010
990
Tit.APARELHOS TERMICOS TECNOSOL LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83618603000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TECNOSOL
NCL(7) 11 aquecedores de água; placas
aquecedoras; aparelhos elétricos de aquecimento;
coletores solares (aquecedores); aparelhos e
instalações para desidratação de frutas e legumes;
aparelhos secadores; bombas de calor.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.820652067 13/03/2011
Tit.GOMACOL - ETIQUETAS E RÓTULOS
ADESIVOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46314100000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: G GOMACOL

990

CFE(4) 27.5.1
NCL(7) 03 cosméticos, perfumes, produtos de toalet,
incluídos nesta classe.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.820537357 07/11/2010
565
Tit.HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06047087000724
*CED.1 - HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL S A
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.820538019 14/12/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.820554081 01/03/2006
900
Tit.OCEANIA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00533157000182
*POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.820573124 07/11/2000
560
Tit.IPAE - PROGARDEN S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8889163
*NOME ALTERADO.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.820610828 10/09/2002
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.820610836 10/09/2002

565

CFE(4) 15.1.25; 26.1.1
NCL(7) 16 fitas adesivas, etiquetas e rótulos autoadesivos e papel gomado.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: ANA MARIA F. GOMES

Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.820735361 24/04/2001
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.820735396 06/03/2001
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.820735418 24/04/2001
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.820765309 06/02/2011
990
Tit.CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11114284000163
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 4.5.3
NCL(7) 35 serviços de publicidade e propaganda.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: TATIANA ORTIZ DE ALMEIDA
No.820773832 27/03/2001
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.820654078 28/11/2000
565
Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES

No.820856045 24/07/2001
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.820676926 02/12/2003
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.820880027 08/05/2001
565
Tit.ALZENI CONFECCOES LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05612809000198
*CED.1 - GLEYDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA.
Procurador: ANA VLÁDIA CESAR BARREIRA

No.820676934 02/12/2003
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.820676950 02/12/2003

565

No.820911925 20/11/2001
591
Tit.BIOQUÍMICA E QUÍMICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21135546000120
*ANOTADA O DESBLOQUEIO DA PENHORA
PUBLICADA NA RPI 2181, DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADO PELO MM. JUIZ DA 2ª VARA DO
TRABALHO DE COTIA, CONFORME OFÍCIO Nº
369/2013 - PROCESSO Nº 000036290.2011.5.02.0242 E PROCESSO INPI Nº
051579/2012.
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Procurador: MARIA APARECIDA FERREIRA
BAPTISTA
No.820911933 20/11/2001
591
Tit.BIOQUÍMICA E QUÍMICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21135546000120
*ANOTADA O DESBLOQUEIO DA PENHORA
PUBLICADA NA RPI 2181, DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADO PELO MM. JUIZ DA 2ª VARA DO
TRABALHO DE COTIA, CONFORME OFÍCIO Nº
369/2013 - PROCESSO Nº 000036290.2011.5.02.0242 E PROCESSO INPI Nº
051579/2012.
Procurador: MARIA APARECIDA FERREIRA
BAPTISTA
No.820964085 22/04/2009
511
Tit.DEALER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08309454000150
*PET. (WB) 810090224751, DE 05/08/2009
(VISUALIZAR NO PORTAL INPI).
Procurador: YURI YACISHIN DA CUNHA
No.820978396 11/12/2001
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

CFE(4) 27.5.25
NCL(8) 13 munições e projéteis; explosivos; fogos
de artifício, foguetes de sinalização.
Prior.:98/727 759
10/04/1998 FR
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 13 munições e projéteis; explosivos; fogos
de artifício; foguetes de sinalização.
Prior.:98/727 762
10/04/1998 FR
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.821124676 18/12/2011
Tit.ALSTOM (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0450898
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.821125010 11/12/2011
Tit.ALSTOM (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0450898
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALSTOM

990

990

No.820978400 18/12/2001
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.820978523 11/12/2001
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.820978531 11/12/2001
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.821055291 29/08/2006
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821079743 11/12/2007
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.821089820 18/09/2001
552
Tit.WESTERN BRANDS, LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0452238
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120191889, DE
07/11/2012.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.821124595 05/11/2012
Tit.ALSTOM (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0450898
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALSTOM

990

CFE(4) 26.1.5; 27.5.1
NCL(7) 13 armas de fogo; munições e projéteis;
explosivos.
Prior.:98/727 761
10/04/1998 FR
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.821124706 18/12/2011
Tit.ALSTOM (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0450898
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALSTOM

990
No.821125273 18/12/2011
Tit.ALSTOM (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0450898
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 27.5.25
NCL(7) 24 tecidos para uso têxtil; telas, tecidos e
feltros para utilizações técnicas.
Prior.:98/727 759
10/04/1998 FR
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.821124986 05/11/2012
Tit.ALSTOM (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0450898
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALSTOM

CFE(4) 27.5.25
NCL(7) 24 tecidos para uso têxtil; telas, tecidos e
feltros para utilizações técnicas.
Prior.:98/727 762
10/04/1998 FR
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
990

CFE(4) 26.1.4
NCL(7) 24 tecidos para uso têxtil; telas, tecidos e
feltros para utilizações técnicas (incluídos nesta
classe).
Prior.:98/727 761
10/04/1998 FR
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

990
No.821235168 11/09/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
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*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.821291840 03/12/2002
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821450328 17/04/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821291858 03/12/2002
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821453440 21/10/2003
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821291866 03/12/2002
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821458892 20/04/2004
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821317580 06/03/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821458906 17/04/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821371010 21/10/2003
820
Tit.CARDANTEC COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
E SERVIÇOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51547966000184
*NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, EM
FACE DA INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
124 INCISO XIX, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
REG(S) 821103342 E 821103334.
Procurador: ODEON MARCAS E PATENTES

No.821458914 07/08/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821458922 07/08/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821458930 17/04/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821458949 31/03/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821471120 26/06/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821471139 16/10/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821486110 16/10/2007
Tit.PELÁGIO OLIVEIRA S/A (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07224090000143
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120195125 , DE
12/11/2012.
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES

552

No.821374907 02/09/2003
565
Tit.HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06047087000724
*CED.1 - HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL S A
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.821374923 02/09/2003
565
Tit.HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06047087000724
*CED.1 - HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL S A
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.821374974 02/09/2003
565
Tit.HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06047087000724
*CED.1 - HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL S A
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.821374982 02/09/2003
565
Tit.HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06047087000724
*CED.1 - HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL S A
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.821387154 13/08/2002
565
Tit.LICENCIAR LICENCIAMENTOS LTDA ME.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06921396000196
*CED.1 - ANA BELA INDUSTRIA DO VESTUARIO
LTDA ME
Procurador: AGOSTINHO DE MELO
No.821413023 06/05/2008
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821450310 26/06/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)

565

NOME DA EMPRESA, INCLUSO CLÁUSULA
REFERENTE AO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA.
Procurador: REMARCA REG. MARCAS E PAT. S/C
LTDA

No.821512455 16/09/2008
665
Tit.SR TRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00221068000109
*DEVE A REQUERENTE DA PETIÇÃO DE
NULIDADE SOB O Nº (WB) 810090188537, DE
16/03/2009, CNPJ 25753898000108, APRESENTAR
DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES
E
CONTRATO
SOCIAL
CONSOLIDADO
QUE
COMPROVEM A DATA DE INÍCIO E A
CONTINUIDADE DA PROTEÇÃO DO SINAL
"LUMINART"
COMO
TÍTULO
DE
ESTABELECIMENTO
E
ELEMENTO
CARACTERÍSTICO OU DIFERENCIADOR DO

No.821514415 20/12/2005
820
Tit.DROGARIA SÃO PAULO S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61412110000155
*NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, EM
FACE DA INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
124 INCISO V, DO REFERIDO DISPOSITIVO
LEGAL.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.821538055 02/09/2003
910
Tit.PAULIFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
FERTILIZANTES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08332182000100
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.821538063 02/09/2003
910
Tit.PAULIFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
FERTILIZANTES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08332182000100
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.821638025 03/02/2004
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821661744 10/02/2004
900
Tit.ESCOLA DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS
FRANCISCO DE ASSIS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90738014000795
Procurador: O PRÓPRIO.
No.821683080 08/04/2003
565
Tit.DSM IP ASSETS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4948378
*CED. - MARTEK BIOSCIENCES CORPORATION
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.821683098 08/04/2003
565
Tit.DSM IP ASSETS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4948378
*CED. - MARTEK BIOSCIENCES CORPORATION
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.821683101 08/04/2003
565
Tit.DSM IP ASSETS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4948378
*CED. - MARTEK BIOSCIENCES CORPORATION
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.821702807 16/09/2008
665
Tit.A. OLIVEIRA DA SILVA (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35164813000100
*DEVE A REQUERENTE DA PETIÇÃO DE
NULIDADE SOB O Nº (WB) 810080168477, DE
29/12/2008, CNPJ 48605687000115, APRESENTAR
CONTRATO
SOCIAL
CONSOLIDADO
QUE
COMPROVE A DATA DE INÍCIO E DA
CONTINUIDADE DA PROTEÇÃO/ARQUIVAMENTO
DO SEU NOME EMPRESARIAL, CONTENDO A
EXPRESSÃO
"VIPÃO"
COMO
ELEMENTO
CARACTERÍSTICO
OU
DIFERENCIADOR,
INCLUSO CLÁUSULA REFERENTE AO OBJETO
SOCIAL DA EMPRESA.
Procurador: CLODOALDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA NETO
No.821717057 14/12/2004
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821742043 25/11/2003
560
Tit.MACKERDUZ INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA (BR/RS)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92633437000180
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: MARPA CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.821750941 21/12/2004
Tit.INTERPACK QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11848283000142
*CED.1 - AEROPAC INDUSTRIAL LTDA
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO

565

No.821857428 18/10/2011
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.821864610 27/07/2004
823
Tit.ECOLAB USA INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7361777
Especific.: detergentes industriais na forma de
substâncias químicas para desengraxar, usadas em
máquinas industriais.
*CONHEÇO DOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DE NULIDADE
INSTAURADOS. NEGO-LHES PROVIMENTO.
MANTIDA A CONCESSÃO DO REGISTRO.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.821971034 25/04/2006
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.822051842 25/04/2006
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.822091364 22/06/2010
576
Tit.GUIA MAIS PUBLICIDADE LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03123982000105
*DEVOLVIDO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO AO
PAN, PET(WB) Nº 850120056013, DE 19/04/2012.
INT.: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JÚNIOR.
Procurador: COMETA MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.822112175 02/01/2008
Tit.IGB ELETRÔNICA S.A. (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43185362000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: G GRADIENTE IPHONE

No.822130831 18/04/2006
552
Tit.NECKERMAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48113906000149
*PET. (WB) 850120221033, DE 17/12/2012
(VISUALIZAR NO PORTAL INPI).
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.822210177 18/07/2006
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.822218577 17/03/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.822338165 02/06/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

os cabelos, leites de limpeza para toalete, lenços
impregnados com loções cosméticas, óleos
essenciais de limões, leite de limpeza para toalete,
loções capilares, lenços impregnados com loções
cosméticas, loções para uso cosmético, loções pósbarba, pó para maquiagem, maquiagem para o
rosto, máscara de beleza, essência de menta (óleo
essencial), menta para perfumaria, neutralizador
(produto) para pemanentes nos cabelos, óleo de
amendoas, óleo de lavanda, óleo essenciais, óleos
essenciais de limão, óleos para a toalete.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "COMPLEMENT".
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.822655233 02/06/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.822519399 18/03/2008
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.822706024 30/05/2006
565
Tit.LICENCIAR LICENCIAMENTOS LTDA ME.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06921396000196
*CED.1 - ANA BELA INDUSTRIA DO VESTUARIO
LTDA ME
Procurador: AGOSTINHO DE MELO

No.822550547 11/03/2008
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.822712210 26/06/2007
565
Tit.ABRANGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55662753000154
*CED.1 - ABRANGE COMERCIO E SERVICOS
LTDA
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA

No.822556340 25/02/2009
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AFTER NEWS COMPLEMENT

590

NCL(7) 09 aparelhos telefônicos celulares, aparelhos
telefônicos celulares que possibilitam o acesso à
internet, telefonia fixa ou móvel, antenas digitais,
capas de proteção, baterias, carregadores, viva voz,
hands free, peças e acessórios incluídos nesta
classe.
*ANOTADO O ARRESTO DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADO PELO MM. JUIZ DA 27ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 012756958.2012.8.26.0100 E PROCESSO INPI Nº
016259/2013.
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO
D'HANENS

1169

No.822781980 26/10/2010
821
Tit.ASSOCIAÇÃO CAMINHOS DE PEDRA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02013283000131
Especific.: organizações de excursões (exceto
reserva de hotéis), transporte por onibus, transporte
de passageiros, visitas turísticas, acompanhamento
de viajantes, transportes.
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
No.822825740 10/10/2006
565
Tit.LICENCIAR LICENCIAMENTOS LTDA ME.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06921396000196
*CED.1 - ANA BELA INDUSTRIA DO VESTUARIO
LTDA ME
Procurador: AGOSTINHO DE MELO

NCL(7) 03 adstringente para uso em cosmética,
água de colônia, água de lavanda, água de toalete,
água oxigenada (peróxido de hidrogênio) p/ uso
cosmético, águas de cheiro, almíscar (perfumaria),
âmbar (perfume), leite de amêndoas para uso
cosmético,
aromáticos
(óleos
essenciais),
preparações cosméticas para banhos, tinturas para
barba, produtos para barbear, batons para os lábios,
máscaras de beleza, bronzeadoras (preparações)
(cosméticos), preparações para ondular os cabelos,
tinturas para os cabelos, produtos cosméticos para
os cílios, cremes para clarear a pele, cosméticos,
cremes cosméticos, cremes para clarear a pele,
descolorentes para uso em cosmética, desodorante
(sabonete), desodorantes para uso pessoal,
preparações cosméticas para emagrecimento,
esmalte para unhas, essenciais (óleos), essências
etéricas, etéricas (essências), bases para perfumes
de flores, extratos de flores (perfumaria), mistura de
fragrancias, geléia de petróleo (vaselina para uso
cosmético), gorduras para uso cosmético, ionona
(perfumaria),
óleo
de
jasmim,
lápis
de
sombrancelhas, lápis para uso cosmético, laquê para

No.822854163 03/02/2009
560
Tit.OVERLAP CONSULTORES EM MARKETING E
FORMAÇÃO SOCIEDADE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03008104000130
*NOME ALTERADO
Procurador: SARA SANCHEZ SANCHEZ
No.822854180 21/07/2009
560
Tit.OVERLAP CONSULTORES EM MARKETING E
FORMAÇÃO SOCIEDADE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03008104000130
*NOME ALTERADO
Procurador: SARA SANCHEZ SANCHEZ
No.822909723 17/10/2006
565
Tit.LICENCIAR LICENCIAMENTOS LTDA ME.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06921396000196
*CED.1 - ANA BELA INDUSTRIA DO VESTUARIO
LTDA ME
Procurador: AGOSTINHO DE MELO
No.822934655 12/06/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)

565
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.822965712 11/03/2008
560
Tit.MACKERDUZ INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92633437000180
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
No.823054128 29/05/2007
565
Tit.ABRANGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55662753000154
*CED.1 - ABRANGE COMERCIO E SERVICOS
LTDA
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.823107612 29/01/2008
665
Tit.VIWACE COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06889034000165
*DEVE A REQUERENTE DA PETIÇÃO DE
NULIDADE SOB O Nº (WB) 810080119936, DE
16/05/2008, CNPJ 82298365000109, APRESENTAR
DOCUMENTOS
CONTRATO
SOCIAL
CONSOLIDADO QUE COMPROVE A DATA DE
INÍCIO
E
A
CONTINUIDADE
DA
PROTEÇÃO/ARQUIVAMENTO DO SEU NOME
EMPRESARIAL, CONTENDO A EXPRESSÃO
"AGUIAR" COMO ELEMENTO CARACTERÍSTICO
OU DIFERENCIADOR, INCLUSO CLÁUSULA
REFERENTE AO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA.
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.823194639 18/11/2008
660
Tit.ESPAÇO DHURGA ARTIGOS MÍSTICOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00019065000189
*A IDENTIDADE DE SÓCIOS NOS QUADROS
SOCIETÁRIOS DAS EMPRESAS EM QUESTÃO
NÃO CONFIGURA GRUPO ECONÔMICO.
ATENDENDO AO DISPOSTO NO PARECER
INPI/PRO/DIRAD Nº 128/2008, DEVE A
RECORRENTE APRESENTAR ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA RELAÇÃO DE
GRUPO ECONÔMICO, EM ESPECIAL OS ATOS
CONSTITUTIVOS NOS QUAIS SE VERIFIQUE A
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONTROLE
ENTRE AS EMPRESAS ENVOLVIDAS. A MERA
IDENTIDADE DE SÓCIOS NÃO CONFIGURA ESTE
TIPO DE RELAÇÃO, SENDO IMPRESCINDÍVEL
QUE SE DEMONSTRE A RELAÇÃO DE
CONTROLE ENTRE AS EMPRESAS.
Procurador: SERGIO ZANELLA COPPI
No.823194809 13/02/2007
Tit.GRIDY INDUSTRIA METALURGICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58531823000123
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120191917, DE
07/11/2012.
Procurador: RICARDO SERAFIM

552

No.823197000 18/03/2008
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.823321495 12/06/2007
821
Tit.VICTÓRIA MODA FEMININA LTDA-ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37131554000138
Especific.: artigos de malha vestuário incluídos
nessa classe tal como calças, saias, camisas,
camisetas, casacos, sueteres, xales, peles, blazers,
cintas, cintos, roupas íntimas, robe, jaquetas,
lingerie, malhas, roupas de praia, bermudas, meias,
penhoar, pijamas, puloveres, robe, roupa de baixo,
roupas de couro, roupas de ginástica, calçados em

geral incluídos nessa classe tal como sandálias,
chinelos, pantufas, sapatos, tênis, botas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FASHION WOMAN".
Procurador: JOSÉ AUGUSTO FRANÇA BRISOLLA
No.823337960 13/02/2007
821
Tit.MARCOS JOSE MACEDO - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54980511000146
Especific.: aguardente de cana de açucar.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "CANINHA".
Procurador: FERNANDO BURIHAN YAZBEK
No.823347770 03/06/2008
820
Tit.JOSE RENATO NOGUEIRA - ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08262792000184
*NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, EM
FACE DA INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
124 INCISOS V E XIX, DO REFERIDO
DISPOSITIVO LEGAL. REG Nº 819011517.
Procurador: ANTONIO CARLOS LIMA DE MORAES
No.823388476 26/07/2011
590
Tit.TELELISTAS (BRASIL) S/A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07020015000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TELELISTAS.NET
NCL(7) 16 publicações periódicas e listas
telefônicas.
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 6ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT,
CONFORME OFÍCIO Nº 51/2013 - PROCESSO Nº
23232-62.2005.811.0041 CÓDIGO; 214575 E
PROCESSO INPI Nº 013868/2013.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.823388484 26/07/2011
590
Tit.TELELISTAS (BRASIL) S/A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07020015000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TELELISTAS.NET
NCL(7) 35 serviços de publicidade e propaganda.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "NET".
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 6ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT,
CONFORME OFÍCIO Nº 51/2013 - PROCESSO Nº
23232-62.2005.811.0041 CÓDIGO; 214575 E
PROCESSO INPI Nº 013868/2013.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.823494110 18/03/2008
565
Tit.ABRANGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55662753000154
*CED.1 - ABRANGE COMERCIO E SERVICOS
LTDA
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.823496724 15/05/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.823498514 12/08/2008
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.823513157 13/03/2007
Tit.BENJAMIN TELENT (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57525461000103
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120193826, DE
09/11/2012.

552

Procurador: O PRÓPRIO.
No.823568970 27/07/2010
796
Tit.REX COMMERCIAL TOOLS AND FASTENERS,
LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5073049
*ALTERAÇÃO DE NOME PUBLICADA NA RPI 2203
DE 26/03/2013, PARA REEXAME DA MATÉRIA
TENDO EM VITA QUE FORAM REQUERIDOS
DOIS SERVIÇOS NA MESMA PETIÇÃO.
Procurador: DANIEL & CIA.
No.823586146 01/07/2008
823
Tit.LABOIL LABORATÓRIO DE ÓLEOS MINERAIS
E COMÉRCIO LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93898161000125
Especific.: serviços de análise, cromatográfica e
físico-química de óleos minerais isolantes e
lubrificantes, novos, regenerados e recuperados.
*CONHEÇO DOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DE NULIDADE
INSTAURADOS. NEGO-LHES PROVIMENTO.
MANTIDA A CONCESSÃO DO REGISTRO.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.823742237 20/03/2007
821
Tit.LABORATORIO PRADO SA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76488196000177
Especific.: aditivos para forragem, exceto para uso
medicinal, alimento para gado, forragem, alimentos
para animais, animais (produtos para a engorda de-)
Procurador: ABREU, MERKL E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.823879585 15/05/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.823879593 16/06/2009
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.823883116 15/05/2007
560
Tit.MACKERDUZ INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92633437000180
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
No.823894045 06/03/2007
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.823950654 11/09/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.823952070 29/05/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.823952088 29/05/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

RPI 2207 de 24/04/2013

No.823995151 15/05/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.823995160 15/05/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.823995178 15/05/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.824043340 08/09/2009
821
Tit.MRM EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05509861000113
Especific.: sacos e sacolas de plásticos, embalagem
plástica (produtos incluídos nesta classe).
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.824047036 14/10/2008
823
Tit.AGROPECUÁRIA ITATIBA DOS FRADES LTDA.
- ME. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01295191000129
Especific.: água mineral.
*CONHEÇO DOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DE NULIDADE
INSTAURADOS. NEGO-LHES PROVIMENTO.
MANTIDA A CONCESSÃO DO REGISTRO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.824076052 10/07/2007
560
Tit.MACKERDUZ INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92633437000180
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
No.824078268 17/04/2007
565
Tit.LICENCIAR LICENCIAMENTOS LTDA ME.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06921396000196
*CED.1 - ANA BELA INDUSTRIA DO VESTUARIO
LTDA ME
Procurador: AGOSTINHO DE MELO
No.824095685 18/09/2007
565
Tit.DSM IP ASSETS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4948378
*CED. - MARTEK BIOSCIENCES CORPORATION
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.824095693 17/04/2007
565
Tit.DSM IP ASSETS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4948378
*CED. - MARTEK BIOSCIENCES CORPORATION
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.824112245 15/05/2007
560
Tit.MACKERDUZ INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92633437000180
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: MARPA CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.824152417 17/04/2007
552
Tit.WESTERN BRANDS, LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0452238
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120191815, DE
07/11/2012.
Procurador: ALEXANDRE CELSO PRADO COSTA
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No.824155483 08/11/2011
576
Tit.RENNER MARTINS COSTA COMUNICAÇÃO E
MARKETING LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94987856000146
*DEVOLVIDO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA)
DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE PAN, PET(WB)
Nº 850120066458, DE 07/05/2012. INT.: NELLIE
ANNE DANIEL SHORES.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.824159314 17/04/2007
565
Tit.LICENCIAR LICENCIAMENTOS LTDA ME.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06921396000196
*CED.1 - ANA BELA INDUSTRIA DO VESTUARIO
LTDA ME
Procurador: AGOSTINHO DE MELO
No.824196333 25/08/2009
560
Tit.OFICINA DA SAÚDE ALIMENTOS LTDA. EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04887605000288
*PET (WB) 810100298152 DE 18/03/2010
ACATADA, APESAR DE TRATAR-SE DE
RETIFICAÇÃO DE CNPJ DA MATRIZ PARA FILIAL
E NÃO DE ALTERAÇÃO DE SEDE CONFORME
SOLICITADO. OS DEMAIS PEDIDOS E/OU
REGISTROS PETICIONADOS TAMBÉM FORAM
RETIFICADOS. INT. GILBERTO APARECIDO
CORRÊA
Procurador: MORAS & CORREA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.824288769 12/06/2007
Tit.ABRIL MARCAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02007586000141
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120191950, DE
07/11/2012.
Procurador: SONIA MARIA D'ELBOUX

552

No.824431243 24/04/2007
552
Tit.CENTRO EDUCACIONAL TRIUNFO LTDA - ME
(BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03564579000103
*PET. (WB) 850120221046, DE 17/12/2012
(VISUALIZAR NO PORTAL INPI).
Procurador: ETEVALDO FRANÇA SILVEIRA
No.824449851 24/04/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.824666801 24/04/2007
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.824666810 24/04/2007
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.824666828 24/04/2007
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.824666836 24/04/2007
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.824666852 24/04/2007
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151

560
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*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
No.824830989 02/05/2007
552
Tit.LOJAS FORA D' ÁGUA - COMÉRCIO DE
VESTUÁRIO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04447432000104
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120198811, DE
19/11/2012.
Procurador: RECOPARES - MARCAS E PATENTES
No.824847296 30/03/2010
Tit.ALCOR CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04123133000106
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: O PRÓPRIO.

560

No.824863038 10/03/2009
821
Tit.I C B C INDÚSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05355352000183
Especific.: refrigerantes, refrescos, sucos e néctares
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS
ELEMENTOS NOMINATIVOS
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.824865812 29/05/2007
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.824878426 08/05/2007
565
Tit.LICENCIAR LICENCIAMENTOS LTDA ME.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06921396000196
*CED.1 - ANA BELA INDUSTRIA DO VESTUARIO
LTDA ME
Procurador: AGOSTINHO DE MELO
No.824890531 29/05/2007
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.824912268 14/08/2007
565
Tit.SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8412790
*CED.1 - SHERATON INTERNATIONAL, LLC.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.824941730 02/05/2007
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.824941748 02/05/2007
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.824997220 25/09/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.825043018 25/09/2007
821
Tit.INFINITY SYSTEM S.L (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4913647
Especific.: computadores de mesa e computadores
portáteis.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
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No.825043026 25/09/2007
821
Tit.INFINITY SYSTEM S.L (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4913647
Especific.: computadores de mesa e computadores
portáteis.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO
TERMO "COMPUTER".
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.825081769 03/07/2007
565
Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.825081777 28/08/2007
565
Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.825084326 25/08/2009
821
Tit.J MACÊDO S.A. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14998371000119
Especific.: alimentos (gelatina para-);amêndoas
preparadas; amendoins preparados; coco seco;
compotas; cristalizadas (frutas -); frutas (geléias de ); frutas
cristalizadas; geléias comestíveis;
marmeladas; uvas secas [passas]. geléias, doces,
compotas, batata frita, gelatinas.
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.825111099 12/06/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.825139708 02/05/2007
569
Tit.EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE
LONDRINA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77338424000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FOLHA CLASSIFICADOS
NCL(8) 16 jornais periódicos revistas periódicos
*MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO
LIMINAR. 13ª VARA FEDERAL RJ. PROC. Nº
0101306-23.2012.4.02.5101 E PROC. INPI Nº
52400.021500/2013-07. PARTES: AUTOR:
EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A,
RÉUS: INPI E EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO PUBLICADO
NA RPI 2206, DE 16/04/2013 TENDO EM VISTA
OMISSÃO DAS PARTES.
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.825150205 29/05/2007
565
Tit.ABRANGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55662753000154
*CED.1 - ABRANGE COMERCIO E SERVICOS
LTDA
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.825186200 02/05/2007
821
Tit.SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET
DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (MC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6710484
Especific.: papel, papelão e produtos feitos dos
mesmos, não inclusos em outras classes; material
impresso; artigos para encadernação; fotografias;
artigos de papelaria; adesivos (materiais colantes)
para papelaria ou para uso doméstico; materiais
para artistas; pincéis; máquinas de escrever e
material de escritório (exceto móveis); material de
instrução ou de ensino (exceto aparelhos); materiais
plásticos para embalagens (não inclusos em outras
classes); caracteres de imprensa; clichês.
Procurador: WALDEMAR DO NASCIMENTO
No.825247284 25/10/2011

565

Tit.REAL FRANCHISING INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ESPETINHOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03608055000177
*CED.1 - MIMI REPRESENTACOES E COMERCIO
LTDA
Procurador: VILLAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.825247292 09/04/2013
565
Tit.REAL FRANCHISING INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ESPETINHOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03608055000177
*CED.1 - MIMI REPRESENTACOES E COMERCIO
LTDA
Procurador: VILLAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.825247322 25/10/2011
565
Tit.REAL FRANCHISING INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ESPETINHOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03608055000177
*CED.1 - MIMI REPRESENTACOES E COMERCIO
LTDA
Procurador: VILLAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.825247330 02/10/2007
565
Tit.REAL FRANCHISING INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ESPETINHOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03608055000177
*CED.1 - MIMI REPRESENTACOES E COMERCIO
LTDA
Procurador: VILLAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.825301408 22/05/2007
560
Tit.EMERGÊNCIA QUÍMICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62004692000101
*NOME/SEDE ALTERADOS.
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.825351243 07/04/2009
560
Tit.MACKERDUZ INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92633437000180
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS

*ANOTADA O DESBLOQUEIO DA PENHORA
PUBLICADA NA RPI 2181, DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADO PELO MM. JUIZ DA 2ª VARA DO
TRABALHO DE COTIA, CONFORME OFÍCIO Nº
369/2013 - PROCESSO Nº 000036290.2011.5.02.0242 E PROCESSO INPI Nº
051579/2012.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.825406013 19/05/2009
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.825415675 13/11/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.825453933 12/06/2007
591
Tit.SBA PEÇAS ACABADAS DE ALUMINIO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17464140000113
*ANOTADO O CANCELAMENTO DO
ARROLAMENTO DA PRESENTE MARCA
DETERMINADO PELA SECRETARIA DE ESTADO
DE FAZENDA DE MINAS GERAIS POR MEIO DA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA FAZENDA I JUIZ DE FORA , CONFORME OFÍCIO NAC/SRF I
/JF Nº 209/2011 E REITERADO PELO OFÍCIO Nº
086/2013/NAC/SRF/I/JF E PROCESSO INPI Nº
005802/2011.
Procurador: EVARISTO SILVA FILHO
No.825562902 14/07/2009
569
Tit.ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO CAMILO DE
LÉLLIS LTDA. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03503846000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO CAMILO
DE LÉLLIS

No.825362369 02/05/2007
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.825362377 02/05/2007
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.825362385 02/05/2007
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.825362393 02/05/2007
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.825392683 11/08/2009
Tit.BIOQUÍMICA E QUÍMICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21135546000120

591

NCL(8) 41 serviços de educação e ensino de
qualquer natureza e grau; cursos profissionalizantes;
cursos de treinamento prático.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESCOLA DE ENFERMAGEM".
*AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OITAVA VF DE
FORTALEZA (CE) - Nº 52400.021864/2013-89 E
PROCESSO INPI N° 52.400.021864/2013-89.
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL
No.825741238 03/07/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.825741246 03/07/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
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No.825741254 03/07/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.825741262 03/07/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.825741270 03/07/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.825741289 31/03/2009
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.825781302 13/11/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.825784760 14/04/2009
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.825802318 03/07/2007
565
Tit.HEXION SPECIALTY CHEMICALS, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5091560
*CED - EKA CHEMICALS AB
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.825903505 23/10/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.825903513 23/10/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.825916178 23/10/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.825961394 16/12/2008
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.825961408 02/12/2008
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.825961416 02/12/2008
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.825962730 23/10/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.826030904 19/08/2008
821
Tit.TACYO EDIELRAM OLIVEIRA SILVA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72789492387
Especific.: apresentação de espetáculos ao vivo
divertimento entretenimento espetáculos (serviços
de -) organização de bailes organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário]
orquestra (serviços de -) planejamento de festas
produção de shows
Procurador: WETTOR BUREAU DE APOIO EMP.
S/C LTDA
No.826049710 14/08/2007
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.825914256 07/08/2007
Tit.EMERGÊNCIA QUÍMICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62004692000101
*NOME/SEDE ALTERADOS.
Procurador: REMARCA REG DE MARCAS E
PATENTES SC LTDA

560

No.826130151 07/08/2007
565
Tit.MINAS GERAIS EDUCAÇÃO SA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05648257000178
*CED.1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA LTDA
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES

No.825914264 04/09/2007
Tit.EMERGÊNCIA QUÍMICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62004692000101
*NOME/SEDE ALTERADOS.
Procurador: REMARCA REG DE MARCAS E
PATENTES SC LTDA

560

No.826186432 07/08/2007
Tit.EMERGÊNCIA QUÍMICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62004692000101
*NOME/SEDE ALTERADOS.
Procurador: REMARCA REG DE MARCAS E
PATENTES SC LTDA

No.825916160 23/10/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)

1173

NCL(8) 03 água de colônia, água de lavanda, água
de toalete, produtos para barbear, bronzeadores,
estojos de cosméticos, cremes hidratantes, cremes
para o cabelo, gel para o cabelo, gel para a pele,
sabonete, desodorantes, lápis para sobrancelha,
lápis para uso cosmético, lenços impregnados com
loções cosméticas, maquiagem para o rosto, óleo de
lavanda, talco para toalete, óleos para banho,
perfumes, rimel, batom, xampus, sabonete líquido,
cera para assoalho, cera para lavanderia,
desinfetantes detergentes, sabão para lavagem de
roupas, sabão em pó, produtos para polir, produtos
para alvejar as roupas.
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.826268447 06/09/2011
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.826362060 04/12/2007
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.826380140 24/07/2007
569
Tit.MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55064562000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UNIPORT NPK
NCL(8) 07 máquinas, implementos e instrumentos
utilizados
em
atividades
agropecuárias,
pulverizadores, atomizadores, distribuidores de
fertilizantes e insumos, adubadeiras, plantadoras e
semeadoras, cultivadores, sulcadores, aspersores,
máquinas de irrigação, colhedeira, bombas elétricas,
hidráulicas e centrífugas, motores elétricos,
hidráulicos e de combustão, mecanismos de controle
para bombas, máquinas e motores de combustão,
elétricos e pneumáticos.
*AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO CUMULADO COM PEDIDO DE
NULIDADE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.13ª VF DO RIO DE
JANEIRO- N° 0049865-03.2012.4.02.5101E PROC.
INPI N° 52400.021876/2013
Procurador: OSMAR SANCHES BRACCIALLI

560

No.826249159 09/03/2010
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SANDY NEW'S

No.826487912 14/08/2007
552
Tit.CONFECCOES JOVEL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44519544000130
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120205164, DE
27/11/2012.
Procurador: SUL AMERICA MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.826509584 10/02/2009
820
Tit.ALBERTO BELESSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE BEBIDAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57612731000105
*NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, AO
FUNDAMENTO DE TER SIDO VIOLADO O
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PRECEITO INSERTO NO INC. XIX DO ART. 124
DA LPI EM FACE DA ANTERIORIDADE DO
REGISTRO 813278716.
Procurador: SIGNO MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.826569315 09/03/2010
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SANDY NEWS

NCL(8) 35 comércio de: água de colonia, água de
lavanda, água de toalete, produtos para barbear,
bronzeadores, estojos de cosméticos, cremes
hidratantes, cremes para o cabelo, gel para o
cabelo, gel para a pele, sabonete, desodorantes,
lápis para a sobrancelha, lápis para uso cosmético,
lenços empregnados com loções cosméticas,
maquiagem para o rosto, óleo de lavanda, talco para
toalete, óleos para banho, perfumes, rimel, batom,
xampus, sabonete líquido, cera para assoalho, cera
para lavanderia, desinfetantes, detergentes, sabão
para lavagem de roupas, sabão em pó, produtos
para polir, produtos para alvejar as roupas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "NEW'S".
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.826600085 13/10/2009
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BLUE RABBIT
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uso cosmeticos; cosmeticos; estojos de cosmeticos;
cremes
cosméticos;
dentifricios;
produtos
depilatórios; descolorantes para uso em cosmetica;
desodorante (sabonete); desodorantes para uso
pessoal;
preparações
cosméticas
para
emagrecimento; esmalte para as unhas; extratos de
flores (perfumaria); bases para perfumes de flores;
mistura de fragrâncias; geleia de petroleo (vaselina
para uso cosmetico); guias em papel para pintar os
olhos; lápis de sobrancelhas; lapis para uso
cosmetico; laquê para os cabelos; leites de limpeza
para toalete; loções capilares; lenços impregnados
com loções cosmeticas; loções para uso cosmetico;
loções pós-barba; madeiras aromaticas; po para
maquiagem; maquiagem para o rosto; menta para
perfumaria; produto neutralizador para permanentes
nos cabelos; oleo de amêndoas; óleo de lavanda;
oleos essenciais; óleos para a toalete; oleos para
limpeza; oleos para perfumaria; oleos para uso
cosméticos; pedras para a barba (anti-septicas);
produtos de perfumaria; perfumes; pomadas para
uso cosmeticos; produtos para maquiagem; produtos
para remover a maquiagem; produtos para remover
a pintura; rimel; oleo de rosa; sabão para barbear;
sabões; sabões contra a transpiração dos pes;
sabonete
desodorante;
sabonetes;
sabonete
medicinal; sabonetes antitranspirante; sachés para
perfumar a roupa; sais de banho, exceto para uso
medicinal; cosmeticos para as sobrancelhas; talco
para toalete; tinturas cosmeticas; unhas postiças;
produtos de toalete; sabonete contra a transpiração;
produtos de toalete contra a transpiração; produtos
para o cuidado das unhas; xampus.
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.826605389 27/07/2010
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.826605397 15/09/2009
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.826605400 11/09/2007
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PATENTES
S/C LTDA

NCL(8) 03 adstringentes para uso em cosmética;
agua de colônia; agua de lavanda; agua de toalete;
agua oxigenada (peroxido de hidrogênio) p/ uso
cosmetico; aguas de cheiro; almiscar (perfumaria);
âmbar (perfume); cilios postiços; leite de amêndoas
para uso cosmético; anti-septico bucal, exceto para
uso medicinal; aromaticos (oleos essenciais);
preparações cosmeticas para banhos; tinturas para
barba; produtos para barbear; batons para os labios;
mascaras de beleza; oleo de bergamota; cera para
bigodes; sais para branquear; bronzeadoras
(preparaçoes)
(cosmeticos);
protetor
solar;
preparações para ondular os cabelos; tinturas para
os cabelos; cabelos postiços (adesivos para fixar);
produtos cosmeticos para os cilios; adesivos para
fixar cilios postiços; cremes para clarear a pele;
corantes para a toalete; motivos decorativos para

No.826605419 27/07/2010
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.826605419 27/07/2010
735
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*PET (SP) 018090036107, DE 22/07/2009, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA EXAME
DA PET (SP) 018090036106. INT. MAGISTER
MARCAS E PATENTES LTDA.
Procurador: MAGISTER MARCAS E PATENTES
S/C LTDA

No.826708781 02/02/2010
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.826708790 02/02/2010
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.826708803 02/02/2010
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.826717640 23/10/2007
552
Tit.RODIRGO DECORAÇOES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66271990000291
*PET. (WB) 850120201327, DE 22/11/2012
(VISUALIZAR NO PORTAL INPI).
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.826720587 02/10/2007
560
Tit.DIARIONET COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03963228000175
*NOME ALTERADO
Procurador: LEO WOJDYSLAWSKI - CESNIK,
QUINTINO E SALINAS ADVOGADOS
No.826721753 03/11/2009
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.826726054 11/09/2007
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.826726062 11/09/2007
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.826764690 11/09/2007
565
Tit.ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310392001037
*CED.4 - LFG BUSINESS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.826803547 04/12/2007
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.826854753 09/10/2007
569
Tit.VIDAPREVI EMPREENDIMENTOS DE LUTO
S/C LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05595711000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RAFVIDAPREV
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No.827033095 23/10/2007
565
Tit.HEXION SPECIALTY CHEMICALS, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5091560
*CED - EKA CHEMICALS AB
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.827068930 02/10/2007
820
Tit.DOMINGOS CARLOS NOTÁRIO (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79216271000139
*NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, EM
FACE DA INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
124 INCISO V, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
Procurador: TILLVITZ MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
NCL(8) 45 serviços funerários
*AÇÃO ORDINÁRIA SEGUNDA VF/PR Nº 502806075.2012.404.7000, INPI Nº 57199/2012-81
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.826862977 18/09/2007
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
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*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827229976 03/02/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827229992 03/02/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

No.827106300 08/09/2010
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.827240015 20/11/2007
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

No.827225580 13/11/2007
Tit.BALDO FAVARETTO & CIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44933554000117
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120199911, DE
21/11/2012.
Procurador: EMBRAMARCAS-EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS

552

No.827240023 03/02/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

560

No.826981232 23/10/2007
565
Tit.MINAS GERAIS EDUCAÇÃO SA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05648257000178
*CED.1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA LTDA
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.826981240 23/10/2007
565
Tit.MINAS GERAIS EDUCAÇÃO SA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05648257000178
*CED.1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA LTDA
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.827000014 09/10/2007
565
Tit.TEAHUPOO SURF SHOP LTDA-ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03417741000160
*CED.1 - FOUR EMES CONFECÇÕES LTDA
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.827000014 09/10/2007
570
Tit.TEAHUPOO SURF SHOP LTDA-ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03417741000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEAHUPOO

No.827229801 23/10/2007
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827229810 03/02/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827229828 03/02/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827229844 03/02/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827229860 20/11/2007
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827229879 03/02/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(8) 35 comércio de: confecção do vestuário.
*POR DECISÃO JUDICIAL NOS SEGUINTES
TERMOS: "HOMOLOGO O ACORDO FIRMADO
ENTRE A AUTORA E A EMPRESA RÉ E JULGO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ART. 269, III, DO CPC". AÇÃO ORDINÁRIA
SEGUNDA VARA FEDERAL DE FLORIANÓPOLIS
(SC) - AO 5008698-06.2011 - INPI Nº
52400.008715/2011.
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.827033087 23/10/2007
565
Tit.HEXION SPECIALTY CHEMICALS, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5091560
*CED - EKA CHEMICALS AB
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.827229887 03/02/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827229909 03/02/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827229950 20/11/2007
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827229968 03/02/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136

No.827240031 03/02/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827240040 04/10/2011
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827240058 23/06/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827240066 03/02/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827240074 20/11/2007
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827240082 03/02/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827240090 03/02/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827240112 23/06/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.827281862 04/04/2005
795
Tit.SANOFI (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0190055
*CONCESSÃO, PUBLICADA NA RPI 2172, DE
21/08/2012, E DEFERIMENTO, PUBLICADO NA
RPI 2084, POR OMISSÃO DA PRIORIDADE
UNIONISTA.
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.827294476 20/11/2007
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Tit.INDUSTRIA E COMERCIO SANTA THEREZA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46303855000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SKDA
NCL(8) 03 água de colônia, água de lavanda,
aromas, óleos essenciais, batons, bronzeadores,
cremes hidratantes, cremes cosméticos, cremes
para clarear a pele, desodorantes, desodorantes
para uso pessoal, esmaltes, estojos para
cosméticos, lápis para sombrancelha, lápis para uso
cosméticos, laquê para os cabelos, loções capilares,
loções pós barba, maquiagem para o rosto,
máscaras de beleza, óleos para uso cosmético,
perfumes, preparações para ondular os cabelos, pó
para maquiagem, produtos para remover a
maquiagem, produtos para toalete, rímel, sabonetes,
saches perfumados, sais de banho, talco para
toalete, tinturas cosméticas, shampoos.
*AÇÃO ORDINÁRIA NONA VF (RJ) - Nº 005810748.2012.4.02.5101 E PROC. INPI Nº
52400.017411/2013-58.
Procurador: ROGÉRIO BRUNNER

Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES

*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

No.827430507 13/10/2009
665
Tit.INTERCREDI INTERMEDIAÇÃO DE CREDITO E
SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05552797000153
*DEVE A REQUERENTE DA PETIÇÃO DE
NULIDADE SOB O Nº (WB) 810100295392, DE
05/03/2010, CNPJ 00640223000113, APRESENTAR
DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES
E
CONTRATO
SOCIAL
CONSOLIDADO
QUE
COMPROVEM A DATA DE INÍCIO E A
CONTINUIDADE DA PROTEÇÃO DO SINAL
"INTERCRED"
COMO
TÍTULO
DE
ESTABELECIMENTO
E
ELEMENTO
CARACTERÍSTICO OU DIFERENCIADOR DO
NOME DA EMPRESA, INCLUSO CLÁUSULA
REFERENTE AO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA

No.827854331 29/06/2010
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

No.827383886 10/02/2009
Tit.CERVEJARIA BELCO S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45426798000176
Especific.: cerveja pilsen.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES

821

No.827393342 16/10/2007
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.827556934 13/11/2007
552
Tit.SAVOY IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60863032000142
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120200077, DE
21/11/2012.
Procurador: ROMEU GUILHERME TRAGANTE

No.827399960 18/12/2007
565
Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.827399979 18/12/2007
565
Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.827399987 18/12/2007
565
Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.827399995 18/12/2007
565
Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.827400004 18/12/2007
565
Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.827400012 18/12/2007
565
Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.827400020 18/12/2007
565
Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.827400039 18/12/2007
565
Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.827400047 18/12/2007

565

No.827592639 18/12/2007
591
Tit.BIOQUÍMICA E QUÍMICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21135546000120
*ANOTADA O DESBLOQUEIO DA PENHORA
PUBLICADA NA RPI 2181, DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADO PELO MM. JUIZ DA 2ª VARA DO
TRABALHO DE COTIA, CONFORME OFÍCIO Nº
369/2013 - PROCESSO Nº 000036290.2011.5.02.0242 E PROCESSO INPI Nº
051579/2012.
Procurador: MARIA APARECIDA FERREIRA
BAPTISTA
No.827709196 11/12/2007
565
Tit.ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310392001037
*CED.4 - LFG BUSINESS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.827806582 28/07/2009
821
Tit.SAULEMAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01019445000186
Especific.: pães, massas alimentícias, panquecas,
sanduiches, tortas, salgados, massas alimentares
congeladas, pão de queijo.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS
ELEMENTOS NOMINATIVOS.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.827843640 06/02/2008
565
Tit.ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310392001037
*CED.4 - LFG BUSINESS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.827854315 29/06/2010
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.827854323 29/06/2010
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159

No.827861451 19/02/2008
560
Tit.BRAZFRANGO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CARNES E DERIVADOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09619416000167
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: A CRIATIVA MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.827938721 21/06/2011
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.827947011 28/04/2009
820
Tit.PEPSICO DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31565104000177
*NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, EM
FACE DA INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
124 INCISO XIX, DO REFERIDO DISPOSITIVO
LEGAL. REGS Nº 007529546, 770095780,
800205740, 800210930, 811399540, 811496236,
811496244, 811506983, 811540413, 812050711,
817823832, 817823840, 817823867, 817823875,
817823883, 818488972, 818488999, 818489006,
818489014 E 824722850.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828031959 13/05/2008
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TERRA AMAZÔNIA

NCL(8) 03 água de cheiro, água de colônia, água de
lavanda, almiscar [perfumaria], âmbar [perfume],
antitranspirantes [produtos de toalete], batons para
os lábios, cera para depilação, cosméticos,
cosméticos para as sobrancelhas, cosméticos para
os cílios, cremes cosméticos, desodorantes para uso
pessoal, esmalte para as unhas, filtros solares, lápis
de sobrancelhas, lápis para uso cosmético, laquê
para cabelos, leite de amêndoas para uso
cosmético, leite de limpeza para toalete, lenços
impregnados com loções cosméticas, loções
capilares, loções para uso cosmético, loções pósbarba, máscaras de beleza, perfumes, pó para
maquiagem, pomadas para uso cosmético,
preparações
bronzeadoras
[cosméticos],
preparações cosméticas para banhos, preparações
cosméticas para emagrecimento, preparações para
ondular cabelos, produtos cosméticos para cuidados
da pele, produtos cosméticos para os cílios, produtos
de perfumaria, produtos de toalete, produtos
depilatórios,
produtos
neutralizadores
para
permanentes nos cabelos, produtos para barbear,
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produtos para maquiagem, produtos para o cuidado
das unhas, produtos para remover maquiagem,
sabonete antitranspirante, sabonete desodorante,
sabonete para barbear, sabonetes, talco para
toalete, tinturas cosméticas.
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.828031967 01/04/2008
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AMAZÔNIA BRASILIS

NCL(8) 03 água de cheiro, água de colônia, água de
lavanda, almiscar [perfumaria], âmbar [perfume],
antitranspirantes [produtos de toalete], batons para
os lábios, cera para depilação, cosméticos,
cosméticos para as sobrancelhas, cosméticos para
os cílios, cremes cosméticos, desodorantes para uso
pessoal, esmalte para as unhas, filtros solares, lápis
de sobrancelhas, lápis para uso cosmético, laquê
para cabelos, leite de amêndoas para uso
cosmético, leite de limpeza para toalete, lenços
impregnados com loções cosméticas, loções
capilares, loções para uso cosmético, loções pósbarba, máscaras de beleza, perfumes, pó para
maquiagem, pomadas para uso cosmético,
preparações
bronzeadoras
[cosméticos],
preparações cosméticas para banhos, preparações
cosméticas para emagrecimento, preparações para
ondular cabelos, produtos cosméticos para cuidados
da pele, produtos cosméticos para os cílios, produtos
de perfumaria, produtos de toalete, produtos
depilatórios,
produtos
neutralizadores
para
permanentes nos cabelos, produtos para barbear,
produtos para maquiagem, produtos para o cuidado
das unhas, produtos para remover maquiagem,
sabonete antitranspirante, sabonete desodorante,
sabonete para barbear, sabonetes, talco para
toalete, tinturas cosméticas.
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.828031975 01/04/2008
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOQUE DA AMAZÔNIA

NCL(8) 03 água de cheiro, água de colônia, água de
lavanda, almiscar [perfumaria], âmbar [perfume],
antitranspirantes [produtos de toalete], batons para
os lábios, cera para depilação, cosméticos,
cosméticos para as sobrancelhas, cosméticos para
os cílios, cremes cosméticos, desodorantes para uso
pessoal, esmalte para as unhas, filtros solares, lápis
de sobrancelhas, lápis para uso cosmético, laguê
para cabelos, leite de amêndoas para uso
cosmético, leite de limpeza para toalete, lenços
impregnados com loções cosméticas, loções
capilares, loções para uso cosmético, loções pósbarba, máscaras de beleza, perfumes, pó para
maquiagem, pomadas para uso cosmético,
preparações
bronzeadoras
[cosméticos],
preparações cosméticas para banhos, preparações
cosméticas para emagrecimento, preparações para
ondular cabelos, produtos cosméticos para cuidados
da pele, produtos cosméticos para os cílios, produtos
de perfumaria, produtos de toalete, produtos
depilatórios,
produtos
neutralizadores
para
permanentes nos cabelos, produtos para barbear,
produtos para maquiagem, produtos para o cuidado
das unhas, produtos para remover maquiagem,
sabonete antitranspirante, sabonete desodorante,
sabonete para barbear, sabonetes, talco para
toalebe, tinturas cosméticas, tinturas para barba,
tinturas para os cabelos, xampus.
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
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cosméticas para emagrecimento, preparações para
ondular cabelos, produtos cosméticos para cuidados
da pele, produtos cosméticos para os cílios, produtos
de perfumaria, produtos de toalete, produtos
depilatórios,
produtos
neutralizadores
para
permanentes nos cabelos, produtos para barbear,
produtos para maquiagem, produtos para o cuidado
das unhas, produtos para remover maquiagem,
sabonete antitranspirante, sabonete desodorante,
sabonete para barbear, sabonetes, talco para
toalete, tinturas cosméticas,
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO
TERMO NOMINATIVO.
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.828051984 31/03/2009
821
Tit.KOOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05247212000191
Especific.: bolsas, malas para viagem. [incluídos
nesta classe]
Procurador: EDUARDO CONRADO SILVEIRA
No.828077614 11/03/2008
560
Tit.MACKERDUZ INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92633437000180
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
No.828097801 15/04/2008
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PINK RABBIT RABBIT

No.828031983 01/04/2008
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VEGETABLE

NCL(8) 03 água de cheiro, água de colônia, água de
lavanda, almiscar [perfumaria], âmbar [perfume],
antitranspirantes [produtos de toalete], batons para
os lábios, cera para depilação, cosméticos,
cosméticos para as sobrancelhas, cosméticos para
os cílios, cremes cosméticos, desodorantes para uso
pessoal, esmalte para as unhas, filtros solares, lápis
de sobrancelhas, lápis para uso cosmético, laquê
para cabelos, leite de amêndoas para uso
cosmético, leite de limpeza para toalete, lenços
impregnados com loções cosméticas, loções
capilares, loções para uso cosmético, loções pósbarba, máscaras de beleza, perfumes, pó para
maquiagem pomadas para uso cosmético,
preparações
bronzeadoras
[cosméticos],
preparações cosméticas para banhos, preparações

NCL(8) 03 água de cheiro, água de colônia, água de
lavanda, almíscar [perfumaria], âmbar [perfume],
antitranspirantes [produtos de toalete], bacons para
os lábios, cera para depilação, cosméticos,
cosméticos para as sobrancelhas, cosméticas para
os cílios, cremes cosméticos, desodorantes para uso
pessoal, esmalte para as unhas, filtros solares, lápis
de sobrancelhas, lápis para uso cosmético, laquê
para cabelos, leite de amêndoas para uso
cosmético, leite de limpeza para toalete, lenços
impregnados com loções cosméticas, loções
capilares, loções para uso cosmético, loções pósbarba, máscaras de beleza, perfumes, pó para
maquiagem, pomadas para uso cosmético,
preparações
bronzeadoras
[cosméticos],
preparações cosméticas para banhos, preparações
cosméticas para emagrecimento, preparações para
ondular cabelos, produtos cosméticos para cuidados
da pele, produtos cosméticos para os cílios, produtos
de perfumaria, produtos de toalete, produtos
depilatórios,
produtos
neutralizadores
para
permanentes nos cabelos, produtos para barbear,
produtos para maquiagem, produtos para a cuidado
das unhas, produtos para remover maquiagem,
sabonete antitranspirante, sabonete desodorante,
sabonete para barbear, sabonetes, talco para
toalete, tinturas cosméticas, tinturas para barba,
tinturas para cabelos, xampus.
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
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CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.828100101 15/04/2008
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FORRAGE
NCL(8) 03 água de colônia, água de lavanda, água
de toalete, produtos para barbear, bronzeadores,
estojo de cosméticos, cremes hidratantes, cremes
para o cabelo, gel para a pele, sabonetes,
desodorantes, lápis para sobrancelha, lápis para o
uso cosmético, lenços empregnados com loções
cosméticas, maquiagem para o rosto, óleo de
lavanda, talco para toalete, óleos para banho,
perfumes, rímel, batom, shampoos, sabonete líquido,
cera para assoalho, cera para lavanderia,
desinfetantes, detergente, sabão para lavagem de
roupas, sabão em pó, produtos para polir, produtos
para alvejar roupas.
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.828103500 08/04/2008
591
Tit.BIOQUÍMICA E QUÍMICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21135546000120
*ANOTADA O DESBLOQUEIO DA PENHORA
PUBLICADA NA RPI 2181, DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADO PELO MM. JUIZ DA 2ª VARA DO
TRABALHO DE COTIA, CONFORME OFÍCIO Nº
369/2013 - PROCESSO Nº 000036290.2011.5.02.0242 E PROCESSO INPI Nº
051579/2012.
Procurador: MARIA APARECIDA FERREIRA
BAPTISTA
No.828114528 23/06/2009
821
Tit.QUALCOMM INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0251348
Especific.: aparelho telefônico móvel para capturar e
armazenar temporariamente dados de rede de
comunicação que representam características de
operação de rede e transmitir periodicamente os
dados a um servidor para preparo de relatórios de
desempenho da rede.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO
TERMO "MOBILE".
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.828127972 11/03/2008
565
Tit.MINAS GERAIS EDUCAÇÃO SA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05648257000178
*CED.1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA LTDA
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.828127999 11/03/2008
565
Tit.MINAS GERAIS EDUCAÇÃO SA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05648257000178
*CED.1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA LTDA
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES

*ANOTADA O DESBLOQUEIO DA PENHORA
PUBLICADA NA RPI 2181, DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADO PELO MM. JUIZ DA 2ª VARA DO
TRABALHO DE COTIA, CONFORME OFÍCIO Nº
369/2013 - PROCESSO Nº 000036290.2011.5.02.0242 E PROCESSO INPI Nº
051579/2012.
Procurador: MARIA APARECIDA FERREIRA
BAPTISTA
No.828252467 13/05/2008
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.828252475 13/05/2008
Tit.BANCO ITAUCARD S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17192451000170
*CED.1 - UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.828269459 01/04/2008
565
Tit.REAL FRANCHISING INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ESPETINHOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03608055000177
*CED.1 - MIMI REPRESENTACOES E COMERCIO
LTDA
Procurador: VILLAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.828320101 22/04/2008
821
Tit.ITAMARATY INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75222901000127
Especific.: café; achocolatados {bebidas à base de
chocolate}; biscoitos doces e salgados, recheados
ou não, cobertos ou não.
Procurador: A CRIATIVA MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.828461848 13/05/2008
820
Tit.CHIC DOG ALIMENTOS E ACESSORIOS PARA
CAES E GATOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45899747000161
*NULO O REGISTRO NOS TERMOS DO ART. 168
DA LEI 9279/96, EM FACE DA INFRINGÊNCIA DO
DISPOSTO NO ART. 124 INCISO XIX, DO MESMO
DIPLOMA LEGAL. REG. 813502217
Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.828476624 07/07/2009
821
Tit.ARCHITECTURE LUMIERE CONSEIL - A.L.C.
(FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5107725
Especific.: instalações e aparelhos de iluminação.
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.828479020 07/04/2009
821
Tit.E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0038008
Especific.: herbicidas, fungicidas, nematicidas e
inseticidas.
Procurador: DENISE A. A. CARVALHO

No.828141142 01/04/2008
560
Tit.BRAZFRANGO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CARNES E DERIVADOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09619416000167
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: A CRIATIVA MARCAS E PATENTES
S/C LTDA

No.828483183 25/05/2010
591
Tit.SBA PEÇAS ACABADAS DE ALUMINIO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17464140000113
*ANOTADO O CANCELAMENTO DO
ARROLAMENTO DA PRESENTE MARCA
DETERMINADO PELA SECRETARIA DE ESTADO
DE FAZENDA DE MINAS GERAIS POR MEIO DA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA FAZENDA I JUIZ DE FORA , CONFORME OFÍCIO NAC/SRF I
/JF Nº 209/2011 E REITERADO PELO OFÍCIO Nº
086/2013/NAC/SRF/I/JF E PROCESSO INPI Nº
005802/2011.
Procurador: EVARISTO SILVA FILHO

No.828161429 08/04/2008
Tit.BIOQUÍMICA E QUÍMICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21135546000120

No.828490333 17/11/2009
Tit.COTT BEVERAGES INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4911130

591

821

Especific.:
bebidas
não-alcoólicas;
xaropes,
concentrados e extratos para o preparo destas
bebidas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828500193 16/06/2009
821
Tit.SUPER AÇÃO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08014820000144
Especific.: comercialização a varejo de automóveis,
caminhonetes e utilitários novos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "VEÍCULOS".
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.828500614 05/05/2009
821
Tit.SATABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA
DE CUSTOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04931129000174
Especific.: consultoria em gestão de pessoal
consultoria em organização de negócios consultoria
profissional em negócios
Procurador: EMBRAMARCAS-EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS
No.828500754 05/05/2009
821
Tit.TECNOHOLD DEVELOPMENT TECHNOLOGY
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57978850000186
Especific.: indústria de aparelhos e utensílios para
sinalização e alarmes, equipamentos eletrônicos e
de telecomunicações.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "HOLD", ISOLADAMENTE.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.828501033 05/05/2009
821
Tit.QSAN ALIMENTOS LTDA (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08042543000183
Especific.: restaurantes
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.828502153 05/05/2009
821
Tit.CASA D INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52440971000156
Especific.: mesas, cadeiras,armários, racks, camas,
berços, criados-mudos, guarda-roupas, cozinhas
planejadas, gabinetes, estantes, penteadeiras,
cômodas, escrivaninhas, móveis para computadores
e equipamentos de informática, móveis em aço,
móveis tubulares, móveis modulados, arquivos para
fichas e pastas, prateleiras, bancadas de trabalho.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO
ELEMENTO NOMINATIVO
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.828506124 12/05/2009
821
Tit.DARIO SASSI THOBER (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08026609000141
Especific.: comercialização e distribuição de
equipamentos e mercadorias ligados à área
científica e tecnológica.
Apostila: SEM IREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " VALUE & RENOVATION".
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.828516278 03/08/2010
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS
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No.828642400 16/06/2009
821
Tit.LOCCITANE DO BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03276090000136
Especific.: perfumes, sabonetes, cosméticos,
maquilagens, produtos de beleza e higiene pessoal
em geral e desodorizadores ambientais e produtos
de limpeza doméstica.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "BRASIL".
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Procurador: SILVIO DARRE JUNIOR
No.828647739 09/06/2009
821
Tit.BRASIL & MOVIMENTO S/A. (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84489996000130
Especific.: peças e acessórios para motocicletas e
bicicletas.
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.828648433 15/12/2009
821
Tit.O FAZENDÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42135855000170
Especific.: comércio varejista de materiais de
construção.
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.828648875 16/06/2009
823
Tit.CELPLAY JOGOS E ENTRETENIMENTO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07969901000135
Especific.: programas de jogos de computador;
programas de computador; aparelhos para jogos
eletrônicos tais como consoles de jogos;
computadores; aparelhos eletrônicos; aparelhos de
telefone celular; desenhos animados; chips (circuitos
integrados); suportes de gravação de áudio e vídeo
em geral, conjugados ou não; óculos; aparelhos para
gravação e reprodução de som e imagem.
*CONHEÇO DOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DE NULIDADE
INSTAURADOS. NEGO-LHES PROVIMENTO.
MANTIDA A CONCESSÃO DO REGISTRO.
Procurador: CRISTINA ZAMARION CARRETONI
No.828648891 16/06/2009
823
Tit.CELPLAY JOGOS E ENTRETENIMENTO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07969901000135
Especific.: elaboração de planos de negócios, planos
de marketing e administração empresarial para
terceiros, consultoria de negócios, publicidade e
propaganda,
comercialização,
distribuição,
importação e exportação de produtos em geral,
assessoria empresarial e desenvolvimento de novos
negócios, assessoria em gestão de negócios,
avaliação de negócios, consultoria em organização
de negócios, licenciamento de produtos próprios e
de terceiros, distribuição de amostras, distribuição de
material publicitário; vendas de produtos e serviços
pela internet, promoção de vendas, publicidade online.
*CONHEÇO DOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DE NULIDADE
INSTAURADOS. NEGO-LHES PROVIMENTO.
MANTIDA A CONCESSÃO DO REGISTRO.
Procurador: CRISTINA ZAMARION CARRETONI
No.828652350 23/06/2009
821
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Especific.: jogos e brinquedos; artigos para ginástica
e esporte não incluídos em outras classes;
decorações para árvores de natal; jogos de
habilidades; bonecos de ação e acessórios para os
mesmos; jogos de tabuleiro; jogos de cartas;
brinquedos de múltiplas atividades; jogos de
badminton; balões; bolas de basquete; brinquedos
para banho; bolas de baseball; bolas de praia; pufes
(brinquedo); bonecos de pano; bloco de montar;
bolas de boliche; conjuntos de varinhas e soluções
para fazer bolha; jogos de xadrez; cosméticos de
brinquedo para crianças; meias de natal; enfeites
para árvores de natal; bonecos colecionáveis; móbile
para berço; brinquedos para berço; frisbees (discos
de arremesso de brinquedo); bonecas; roupas para
bonecas; acessórios para bonecas; kits de
brinquedos de bonecas; brinquedos elétricos de
ação; equipamentos que sejam parte integrante de
jogos de cartas; equipamentos de pesca; bolas de
golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe;
unidade portátil para jogos eletrônicos; discos de
hóquei; brinquedos infláveis; quebra-cabeças;
cordas de pular; pipas; truques de mágica; bolas de
gude; jogos de desafio; brinquedos mecânicos;
caixinhas de música; brinquedos musicais; jogos de
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fliperama; lembrancinha de aniversário na forma de
pequenos brinquedos; jogos de festa; cartas de
baralho; brinquedos de pelúcia; marionetes; patins;
bolas de borracha; skates; bolas de futebol; piões;
brinquedos de borracha; bichinhos de pelúcia;
mesas para tênis de mesa; jogos de acerteo-alvo;
ursinhos de pelúcia; bolas de tênis; bonecos de ação
para brincar; conjuntos de baldinho e pá de
brinquedo; móbiles de brinquedo; veículos de
brinquedo; motocicletas de brinquedo; carros de
brinquedo; kits de modelismo; bonecos de
brinquedo; cofrinhos de brinquedo; caminhões de
brinquedo; relógios de brinquedo; brinquedo de
corda; io-iôs; e todos outros produtos incluídos nesta
classe.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.828653941 16/06/2009
821
Tit.CELPLAY JOGOS E ENTRETENIMENTO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07969901000135
Especific.: desenvolvimento e concepção de jogos
eletrônicos para celulares (programação de
computador - informática), de programas de
computador, de programas de jogos de computador;
desenvolvimento e concepção tecnológicos de
aparelhos e brinquedos eletrônicos, console de
jogos e aparelhos celulares, brinquedos não
eletrônicos, brindes promocionais, game design,
projetos
de
sistemas
de
computadores,
desenvolvimento de projetos de sistemas de
computadores,
elaboração
(concepção)
de
programas de computador, elaboração (concepção)
de software de computador; programação de
computador.
Procurador: CRISTINA ZAMARION CARRETONI

1179

SOLICITADO. OS DEMAIS PEDIDOS E/OU
REGISTROS PETICIONADOS TAMBÉM FORAM
RETIFICADOS. INT. GILBERTO APARECIDO
CORRÊA
Procurador: MORAS & CORREA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.828977631 13/10/2009
560
Tit.OFICINA DA SAÚDE ALIMENTOS LTDA. EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04887605000288
*PET (WB) 810100298152 DE 18/03/2010
ACATADA, APESAR DE TRATAR-SE DE
RETIFICAÇÃO DE CNPJ DA MATRIZ PARA FILIAL
E NÃO DE ALTERAÇÃO DE SEDE CONFORME
SOLICITADO. OS DEMAIS PEDIDOS E/OU
REGISTROS PETICIONADOS TAMBÉM FORAM
RETIFICADOS. INT. GILBERTO APARECIDO
CORRÊA
Procurador: MORAS & CORREA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.829006974 13/10/2009
591
Tit.SBA PEÇAS ACABADAS DE ALUMINIO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17464140000113
*ANOTADO O CANCELAMENTO DO
ARROLAMENTO DA PRESENTE MARCA
DETERMINADO PELA SECRETARIA DE ESTADO
DE FAZENDA DE MINAS GERAIS POR MEIO DA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA FAZENDA I JUIZ DE FORA , CONFORME OFÍCIO NAC/SRF I
/JF Nº 209/2011 E REITERADO PELO OFÍCIO Nº
086/2013/NAC/SRF/I/JF E PROCESSO INPI Nº
005802/2011.
Procurador: EVARISTO SILVA FILHO

No.828791775 03/01/2012
560
Tit.ABA DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06219813000153
*NOME ALTERADO.
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA

No.829012087 03/11/2009
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.828845034 29/12/2009
822
Tit.BIG WALL COM DE EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94607454000179
*ATÉ A DECISÃO FINAL DO PEDIDO DE
REGISTRO Nº 828724709.
Procurador: MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS

No.829012095 04/05/2010
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.828910510 15/09/2009
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA

No.829078991 06/10/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

No.828910529 15/09/2009
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MERCÚRIO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.828910537 15/09/2009
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.828977623 13/10/2009
560
Tit.OFICINA DA SAÚDE ALIMENTOS LTDA. EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04887605000288
*PET (WB) 810100298152 DE 18/03/2010
ACATADA, APESAR DE TRATAR-SE DE
RETIFICAÇÃO DE CNPJ DA MATRIZ PARA FILIAL
E NÃO DE ALTERAÇÃO DE SEDE CONFORME

No.829079017 06/10/2009
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829120181 10/11/2009
565
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
*CED.1 - IMOVAN ARMAZÉNS GERAIS DA
AMAZONIA LTDA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.829197958 21/06/2007
795
Tit.SANOFI (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0190055
*CONCESSÃO E DEFERIMENTO, PUBLICADOS,
RESPECTIVAMENTE, NAS RPIS 2118 E 2016, DE
09/08/2011 E 25/08/2009, TENDO EM VISTA
OMISSÃO DOS DADOS DA PRIORIDADE
UNIONISTA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829328602 19/01/2010

565
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Tit.R&C LUPA AGENTES DO COMÉRCIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04849128000185
*CED. - LCM MODAS E ÓTICA LTDA-ME
Procurador: JULIANA CARVALHO BRASIL DA
ROCHA
No.829380701 04/10/2011
565
Tit.ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04310392001037
*CED.2 - LFG BUSINESS E PARTICIPAÇÕES
LTDA. CED.1 - CURSO PRIMA SÃO PAUO S/A
Procurador: M C ARAUJO CONSULTORIA EM
PROP INDL LTDA
No.829440011 15/12/2009
Tit.JOSÉ MAURO NIGRO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17947336806
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MSET

569

*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

*NOME/SEDE ALTERADOS.
Procurador: ATEM & REMER ASSES. CONSUL.
PROP. INT. LTDA.
No.829600230 17/08/2010
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.829611312 21/08/2012
Tit.SENCO BRANDS INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7363125
*CED.1 - REX COMMERCIAL TOOLS AND
FASTENERS, LLC
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

565

No.829639357 17/08/2010
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829639373 17/08/2010
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

NCL(9) 01 impermeabilizantes, incluídos nesta
classe.
*DEFERIDO PARCIALMENTE O PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO M.M. JUÍZO DA
DÉCIMA TERCEIRA VF/RJ, NO SENTIDO DE
DETERMINAR A SUSPENSÃO DO REGISTRO DE
MARCA EM TELA. AÇÃO ORDINÁRIA DÉCIMA
TERCEIRA VF/RJ Nº 00174584120124025101,
RELATIVA AO INPI Nº 029622/2012
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN
No.829440020 15/12/2009
Tit.JOSÉ MAURO NIGRO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17947336806
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MSET

569

No.829639403 17/08/2010
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829639420 17/08/2010
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829639454 17/08/2010
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829639470 17/08/2010
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829639500 17/08/2010
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO

NCL(9) 19 argamassa.
*DEFERIDO PARCIALMENTE O PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO M.M. JUÍZO DA
DÉCIMA TERCEIRA VF/RJ, NO SENTIDO DE
DETERMINAR A SUSPENSÃO DO REGISTRO DE
MARCA EM TELA. AÇÃO ORDINÁRIA DÉCIMA
TERCEIRA VF/RJ Nº 00174584120124025101,
RELATIVA AO INPI Nº 029622/2012
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN

No.829639527 17/08/2010
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136
*CED.1 - EDITORA MODERNA LTDA
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.829696679 28/09/2010
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.829597603 26/07/2011
560
Tit.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INTERCÂMBIO
PROFISSIONAL E ESTUDANTIL - ABIPE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88642327000108
*NOME/SEDE ALTERADOS.
Procurador: MIRIAM ESPINHAÇO

No.829754539 26/10/2010
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS

No.829597611 19/10/2010
560
Tit.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INTERCÂMBIO
PROFISSIONAL E ESTUDANTIL - ABIPE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88642327000108

No.829807748 04/10/2011
565
Tit.SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14158418000136

No.829880909 14/09/2010
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.829882456 24/05/2011
565
Tit.SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8412790
*CED.1 - SHERATON INTERNATIONAL, LLC.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829882553 16/08/2011
565
Tit.SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8412790
*CED.1 - SHERATON INTERNATIONAL, LLC.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829882561 24/05/2011
565
Tit.SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8412790
*CED.1 - SHERATON INTERNATIONAL, LLC.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829882650 16/08/2011
565
Tit.SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8412790
*CED.1 - SHERATON INTERNATIONAL, LLC.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830017666 18/10/2011
565
Tit.SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8412790
*CED.1 - SHERATON INTERNATIONAL, LLC.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830072667 01/02/2011
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.830080180 28/08/2012
565
Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.830080198 28/08/2012
565
Tit.A.H. CONFECÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00172933000166
*CED.1 - A.H. CONSULTORIA DE MODA LTDA
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.830086137 26/12/2012
560
Tit.RADAR RECORDS COMERCIAL E EDIÇÕES
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10651338000167
*NOME ALTERADO
Procurador: SÃO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.830191780 30/08/2011
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.830200800 30/08/2011
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
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*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.830317392 10/04/2012
565
Tit.DSM IP ASSETS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4948378
*CED. - MARTEK BIOSCIENCES CORPORATION
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.830317406 10/04/2012
565
Tit.DSM IP ASSETS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4948378
*CED. - MARTEK BIOSCIENCES CORPORATION
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.830317414 10/04/2012
565
Tit.DSM IP ASSETS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4948378
*CED. - MARTEK BIOSCIENCES CORPORATION
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.830335218 31/07/2012
560
Tit.DUOTEC - EMBALAGENS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10896647000105
*NOME ALTERADO.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.830344403 07/08/2012
560
Tit.INVEST EAD - INVESTIMENTO EDUCAÇÃO À
DISTÂNCIA LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10428059000139
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830347615 27/09/2011
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.830397086 07/08/2012
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS

565

No.830397116 07/08/2012
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS

565

No.830417885 05/06/2012
Tit.MOLDULYNE LTDA - EPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02680294000175
*SEDE ALTERADA.
Procurador: PEDRO RENATO KAWSKI

560

No.830419012 03/07/2012
591
Tit.BIOQUÍMICA E QUÍMICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21135546000120
*ANOTADA O DESBLOQUEIO DA PENHORA
PUBLICADA NA RPI 2181, DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADO PELO MM. JUIZ DA 2ª VARA DO
TRABALHO DE COTIA, CONFORME OFÍCIO Nº
369/2013 - PROCESSO Nº 000036290.2011.5.02.0242 E PROCESSO INPI Nº
051579/2012.
Procurador: SÂMIA BATISTA AMIN
No.830419020 03/07/2012
591
Tit.BIOQUÍMICA E QUÍMICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21135546000120
*ANOTADA O DESBLOQUEIO DA PENHORA
PUBLICADA NA RPI 2181, DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADO PELO MM. JUIZ DA 2ª VARA DO
TRABALHO DE COTIA, CONFORME OFÍCIO Nº

369/2013 - PROCESSO Nº 000036290.2011.5.02.0242 E PROCESSO INPI Nº
051579/2012.
Procurador: SÂMIA BATISA AMIN
No.830441859 09/10/2012
Tit.THE ADDAX & ORYX GROUP LTD (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7355505
*SEDE ALTERADA
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.830441875 09/10/2012
Tit.THE ADDAX & ORYX GROUP LTD (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7355505
*SEDE ALTERADA
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.830441891 09/10/2012
Tit.THE ADDAX & ORYX GROUP LTD (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7355505
*SEDE ALTERADA
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.830441913 09/10/2012
Tit.THE ADDAX & ORYX GROUP LTD (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7355505
*SEDE ALTERADA
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.830441956 09/10/2012
Tit.THE ADDAX & ORYX GROUP LTD (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7355505
*SEDE ALTERADA
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.830519840 13/11/2012
560
Tit.VISON MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11112324000219
*SEDE ALTERADA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830540857 15/01/2013
Tit.MARKIT ECONOMICS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7423209
*SEDE ALTERADA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO

560

No.830540865 15/01/2013
Tit.MARKIT ECONOMICS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7423209
*SEDE ALTERADA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO

560

No.830582282 29/01/2013
565
Tit.SIEMAG TECBERG GROUP GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8266093
*CED.1 - SIEMAG TECBERG GMBH
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830582290 29/01/2013
565
Tit.SIEMAG TECBERG GROUP GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8266093
*CED.1 - SIEMAG TECBERG GMBH
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830582304 29/01/2013
565
Tit.SIEMAG TECBERG GROUP GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8266093
*CED.1 - SIEMAG TECBERG GMBH
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830582312 29/01/2013
565
Tit.SIEMAG TECBERG GROUP GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8266093
*CED.1 - SIEMAG TECBERG GMBH
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS

1181

Tit.STK CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11888689000159
*NOME ALTERADO
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.830622098 26/03/2013
560
Tit.STK CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11888689000159
*NOME ALTERADO
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.900108169 03/11/2009
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.900108185 05/03/2013
565
Tit.MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60736279000106
*CED.1 - MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.900160829 10/05/2011
Tit.ALCOR CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04123133000106
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: O PRÓPRIO.

560

No.900160845 13/10/2009
Tit.ALCOR CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04123133000106
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: O PRÓPRIO.

560

No.900256443 20/10/2009
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.900256516 20/10/2009
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.900256532 20/10/2009
Tit.ELLUS PROPAG LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55644363000151
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

560

No.900260424 03/11/2009
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.

No.830582320 29/01/2013
565
Tit.SIEMAG TECBERG GROUP GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8266093
*CED.1 - SIEMAG TECBERG GMBH
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS

No.900260653 03/11/2009
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.

No.830621601 26/03/2013

No.900465174 29/12/2009

560

569
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Tit.VIDAPREVI EMPREENDIMENTOS DE LUTO
S/C LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05595711000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRO MÉDICO VIDAPREV

NCL(9) 44 clínicas médicas;odontologia;odontologia
[cirurgião-dentista]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CENTRO MÉDICO"
*AÇÃO ORDINÁRIA SEGUNDA VF/PR Nº 502806075.2012.404.7000, INPI Nº 57199/2012-81
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.900514515 15/12/2009
565
Tit.KD PNEUS LTDA EPP. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11763081000106
*CED - CONRAD COMERCIAL AUTOMOTIVA DE
PNEUS E PEÇAS LTDA
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.900682671 08/09/2010
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WONDER NEWS
NCL(9) 03 cosméticos (estojos de -);óleos para
perfumes e essências;acetona (removedor de
esmalte de unhas);caixa para pó de arroz [estojo
cosmético];condicionador
[cosmético];água
de
colônia;óleos para uso cosmético;pele (cremes para
clarear a -);pele (produtos cosméticos para cuidados
da
-);pó
para
maquiagem;cera
para
depilação;sabonete
antitranspirante
para
os
pés;sabonete desodorante;sabonetes;sais de banho,
exceto para uso medicinal;maquiagem para o
rosto;produtos depilatórios;água depilatória;barbear
(produtos para -);bronzeadoras (preparações -)
[cosméticos];estojo cosmético ;produto de higiene
pessoal à base de própole;água-de-toalete;lápis
para uso cosmético;leite de amêndoas para uso
cosmético;leites de limpeza para toalete;tinturas para
os cabelos;toalete (produtos de-);óleos para
toalete;água de lavanda;preparações cosméticas
para emagrecimento;removedor de cosmético;cera
para bigode;cremes cosméticos;sobrancelhas (lápis
de -);xampus;óleo de lavanda;cosméticos;sabonete
para barbear;óleos essenciais;perfumaria (produtos
de -);antiperspirante [desodorante]
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.900682698 13/10/2010
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BLUE RABBIT
NCL(9) 03 leites de limpeza para toalete;água de
colônia;água de lavanda;sabonete antitranspirante
para
os
pés;água-de-toalete;cera
para
bigode;cremes
cosméticos;produtos
depilatórios;caixa para pó de arroz [estojo
cosmético];sabonete desodorante;sabonete para
barbear;tinturas para os cabelos;maquiagem para o
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rosto;óleos para perfumes e essências;preparações
cosméticas
para
emagrecimento;óleo
de
lavanda;óleos para toalete;pele (cremes para clarear
a -);pele (produtos cosméticos para cuidados da );perfumaria
(produtos
de
-);removedor
de
cosmético;cera para depilação;leite de amêndoas
para uso cosmético;barbear (produtos para );bronzeadoras (preparações -) [cosméticos];produto
de higiene pessoal à base de própole;água
depilatória;lápis para uso cosmético;sabonetes;sais
de banho, exceto para uso medicinal;xampus;pó
para maquiagem;cosméticos;sobrancelhas (lápis de
-);óleos essenciais;estojo cosmético ;antiperspirante
[desodorante];condicionador [cosmético];cosméticos
(estojos de -);toalete (produtos de-);óleos para uso
cosmético;acetona (removedor de esmalte de unhas)
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.900682922 08/09/2010
590
Tit.NEW'S HOVER LIGHT INDÚSTRIA E COM DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38812509000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEW'S SHAVE
NCL(9) 03 leites de limpeza para toalete;água de
colônia;água de lavanda;sabonete antitranspirante
para os pés;óleos essenciais;óleos para uso
cosmético;preparações
cosméticas
para
emagrecimento;água-de-toalete;cremes
cosméticos;sabonete
desodorante;sobrancelhas
(lápis de -);pó para maquiagem;água depilatória;leite
de amêndoas para uso cosmético;bronzeadoras
(preparações -) [cosméticos];toalete (produtos de);removedor de cosmético;barbear (produtos para );tinturas para os cabelos;maquiagem para o
rosto;acetona
(removedor
de
esmalte
de
unhas);antiperspirante
[desodorante];cosméticos;cosméticos (estojos de );sabonete para barbear;óleos para perfumes e
essências;pele (produtos cosméticos para cuidados
da -);estojo cosmético ;caixa para pó de arroz
[estojo cosmético];cera para bigode;cera para
depilação;lápis para uso cosmético;xampus;óleo de
lavanda;pele (cremes para clarear a -);perfumaria
(produtos de -);óleos para toalete;produtos
depilatórios;sabonetes;sais de banho, exceto para
uso medicinal;produto de higiene pessoal à base de
própole;condicionador [cosmético]
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 002240915.2010.8.26.0003 E PROCESSO INPI Nº
020678/2013.
Procurador: SILVIO LOPES
No.900704535 20/07/2010
Tit.ALCOR CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04123133000106
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: O PRÓPRIO.

560

No.900798300 05/10/2010
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS

565

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS
No.900930594 21/08/2012
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS

565

No.900931370 03/11/2010
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS

565

No.900933321 05/03/2013
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS

565

No.900933488 03/11/2010
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS

565

No.900933941 03/11/2010
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS

565

No.900935677 03/11/2010
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS

565

No.900972262 23/08/2011
Tit.EATON BETEILIGUNGEN GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9063218
*NOME ALTERADO.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

560

No.900972262 23/08/2011
Tit.EATON BETEILIGUNGEN GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9063218
*CED.1 - EATON GMBH
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

565

No.900993715 06/03/2012
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.901020800 13/10/2010
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.

No.900872560 03/11/2010
565
Tit.SAOL INDUSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA- EPP
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14860199000132
*CED. - M S CARIANI
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

No.901082651 13/09/2011
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS

565

No.900930535 03/11/2010
Tit.SERASA S/A (BR/SP)

No.901082678 08/02/2011
Tit.SERASA S/A (BR/SP)

565

565
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Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS
No.901087220 03/11/2010
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.

No.901827533 12/06/2012
Tit.VITALITY COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04658888000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: XL

*CED.1 - FALCON ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
569

No.901087300 03/11/2010
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.901102318 28/12/2010
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
*CED.1 - EXPERIAN BRASIL LTDA.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS

565

No.901275280 22/02/2012
560
Tit.BRAZFRANGO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CARNES E DERIVADOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09619416000167
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: A CRIATIVA MARCAS E PATENTES
S/C LTDA ME
No.901334340 01/03/2011
560
Tit.MODA ELEGANTE ARARAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44207009000143
*NOME ALTERADO.
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.901545163 08/11/2011
565
Tit.ABRANGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55662753000154
*CED.1 - ABRANGE COMERCIO E SERVICOS
LTDA
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.901556556 01/11/2011
560
Tit.MACKERDUZ INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92633437000180
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
No.901770299 22/05/2012
Tit.AMERICAN MIX PLANEJAMENTO LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04884936000183
*INCISO I DO ART 124 DA LPI.

512

No.901902390 12/06/2012
565
Tit.SHOPPING CIDADE - SOROCABA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13655148000106
*CED.1 - FALCON ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.901915220 31/07/2012
560
Tit.FORMFER INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06342945000178
*NOME ALTERADO
Procurador: JOSÉ SARMENTO

No.901087246 03/11/2010
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.901087262 03/11/2010
560
Tit.ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72111321000174
*NOME ALTERADO (RETIFICAÇÃO DO
DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2205, TENDO EM
VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR).
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
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NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes;comércio (através de qualquer meio)
de xaropes e preparações para bebidas;comércio
(através de qualquer meio) de água mineral
engarrafada;
comercialização
de
água
bruta;comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de cana;comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza;comércio
(através de qualquer meio) de produtos
alimentícios;comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica;comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes;comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria;comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
limpar, polir, desengordurar e decapar;comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório
*AÇÃO ORDINÁRIA DA NONA VF/RJ, N.
00358953320124025101, INPI –
52400.016813/2013-35.
Procurador: UNIF MARCAS E PATENTES LTDA
No.901887609 03/07/2012
591
Tit.BIOQUÍMICA E QUÍMICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21135546000120
*ANOTADA O DESBLOQUEIO DA PENHORA
PUBLICADA NA RPI 2181, DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADO PELO MM. JUIZ DA 2ª VARA DO
TRABALHO DE COTIA, CONFORME OFÍCIO Nº
369/2013 - PROCESSO Nº 000036290.2011.5.02.0242 E PROCESSO INPI Nº
051579/2012.
Procurador: SÂMIA AMIN SANTOS
No.901887692 03/07/2012
591
Tit.BIOQUÍMICA E QUÍMICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21135546000120
*ANOTADA O DESBLOQUEIO DA PENHORA
PUBLICADA NA RPI 2181, DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADO PELO MM. JUIZ DA 2ª VARA DO
TRABALHO DE COTIA, CONFORME OFÍCIO Nº
369/2013 - PROCESSO Nº 000036290.2011.5.02.0242 E PROCESSO INPI Nº
051579/2012.
Procurador: SÂMIA AMIN SANTOS
No.901894656 12/06/2012
560
Tit.SWIFT LOG ASSESSORIA EM COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10391707000120
*NOME ALTERADO
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA.
No.901902373 12/06/2012
565
Tit.SHOPPING CIDADE - SOROCABA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13655148000106
*CED.1 - FALCON ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.901902381 12/06/2012
565
Tit.SHOPPING CIDADE - SOROCABA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13655148000106

No.901920673 31/07/2012
560
Tit.OVERLAP CONSULTORES EM MARKETING E
FORMAÇÃO SOCIEDADE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03008104000130
*NOME ALTERADO
Procurador: MARIA DO ROSÁRIO DE LIMA
No.901955078 31/07/2012
511
Tit.RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S A (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13029459000160
*PET.ELETRÔNICA: 850130015300 (VISUALIZAR
NO PORTAL INPI), DE 25/01/2013
Procurador: SÍNESE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
No.901955604 31/07/2012
511
Tit.RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S A (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13029459000160
*PET.ELETRÔNICA: 850130015296 (VISUALIZAR
NO PORTAL INPI), DE 25/01/2013
Procurador: SÍNESE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
No.902103350 05/02/2013
Tit.ALCOR CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04123133000106
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: O PRÓPRIO.

560

No.902103687 25/09/2012
Tit.ALCOR CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04123133000106
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: O PRÓPRIO.

560

No.902104900 10/11/2009
795
Tit.SAKATA SEED SUDAMÉRICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62196167000127
*CONCESSÃO PUBLICADA NA RPI 2176, DE
18/09/2012, TENDO EM VISTA A INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO
PARCIAL.
Procurador: BENNY SPIEWAK
No.902104942 10/11/2009
795
Tit.SAKATA SEED SUDAMÉRICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62196167000127
*CONCESSÃO PUBLICADA NA RPI 2176, DE
18/09/2012, TENDO EM VISTA A INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO
PARCIAL.
Procurador: BENNY SPIEWAK
No.902104969 10/11/2009
795
Tit.SAKATA SEED SUDAMÉRICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62196167000127
*CONCESSÃO PUBLICADA NA RPI 2176, DE
18/09/2012, TENDO EM VISTA A INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO
PARCIAL.
Procurador: BENNY SPIEWAK
No.902141597 27/11/2012
560
Tit.MODA ELEGANTE ARARAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44207009000143
*NOME ALTERADO.
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Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.902162837 06/11/2012
560
Tit.CHAMPIONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07229643000150
*NOME ALTERADO.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902232100 02/10/2012
Tit.ALCOR CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04123133000106
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: O PRÓPRIO.

560

No.902320165 27/11/2012
560
Tit.BANCO VIPAL S.A. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09526594000143
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.902392042 15/01/2013
560
Tit.GRÃO DE BICO PRODUTOS NATURAIS LTDA.
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72871346000176
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902487841 22/01/2013
512
Tit.VENIKEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72257561000181
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI. PED.901860280.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Estatísticas
RPI 2207 de 24/04/2013

DIRETORIA DE MARCAS
PUBLICAÇÃO
Total
código de
despacho
003

Total
código de
despacho
004
Total

5232

94
5326

PEDIDOS
Total
código de
despacho
002
009
010
011
015
025
027
029
030
032
033
035
041
042
043
045
050
061
090
091
096
097
100
120

29
36
52
5
1
19
1
60
5
3
452
-

Total
código de
despacho
125
139
141
143
145
150
151
152
155
160
165
170
171
174
175
180
185
191
205
206
208
209
210
211
212

46
17
2
65
76
1
4
3
29
21
2
1
21
2
18
-

Total
código de
despacho
213
218
230
235
241
242
243
245
250
251
252
290
295
296
351
353
400
401
403
404
405
406
450
451

167
189
163
2
1
42
1
1631
776
1
-

Total

3944

REGISTROS
Total
Código de
Despacho
510
511
512
515
550
552
560
565
567
569
570
576
577
580
583
586
587
589
590
591
600
610
620
629
630
670

3
2
27
110
345
9
4
4
7
1
25
15
-

Total
código de
despacho
680
690
691
692
693
694
695
696
697
698
700
701
702
703
705
710
715
720
725
730
734
735
736
740
745

2
1
1
15
1
1
7
-

Total
código de
despacho
750
752
786
787
790
795
796
900
910
911
920
921
979
980
981
984
990
991
992
993
994
995
996
997
998
Total

TOTAL

GERAL

6
3
5
2
1
1
44
642
9912
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PRESIDÊNCIA- Recursos e Nulidades Administrativas

PEDIDOS
Total
código de
despacho
060
260
262
267
269
270
272
273
274
276

Total

1
24
33
-

código de
despacho
277
278
280
285
286

1

Total

59

REGISTROS
Total
código de
despacho
660
665
801
805
806
810
813
814
820
821
822
823
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849

2
4
10
31
1
10
1
1
-

Total
Código de
Despacho
852
854
857
859
860
865
870
871
872
873
888
889
890
895
970

Total

TOTAL GERAL

-

60
119
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Código Internacional adotado pelo INPI
para Países e Organizações Internacionais
Organizações Internacionais
Escritório de Marcas do
Benelux e Escritório de
Modelos de Benelux
Instituto Internacional de
Patentes
Organização Regional de
Propriedade Industrial
Africana
Organização Africana de
Propriedade Intelectual
(OAPI)
Organização Européia de
Patentes EPO
Organização Mundial de
Propriedade Intelectual
(OMPI) (WIPO)
Escritório para Harmonização
no Mercado Interno (Marcas
Registradas e Designs)

BX

IB
AP

OA

EP
WO

EM

Países - Ordem de Nomes
AFEGANISTÃO
ÁFRICA DO SUL
ALBÂNIA
ALEMANHA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANT.IUGOSLÁVIA
(REP.MACEDÔNIA)
ANTARTICA
ANTÍGUA E BARBUDA
ANTILHAS HOLANDESAS
ARÁBIA SAUDITA
ARGÉLIA
ARGENTINA
ARMÊNIA
ARUBA
AUSTRÁLIA
ÁUSTRIA
AZERBAIJÃO
BAHAMAS
BANGLADESH
BARBADOS
BAREINE
BELARUS
BÉLGICA
BELIZE
BENIN
BERMUDAS
BOLÍVIA
BÓSNIA E HERZEGÓVINA
BOTSUANA
BRASIL
BRUNEI DARUSSALAM
BULGÁRIA
BURKINA FASO
BURUNDI
BUTÃO
CABO VERDE
CAMARÕES
CAMBOJA
CANADÁ
CATAR
CAZAQUISTÃO
CHADE
CHANNEL ISLAND OF
GUERNSEY
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLÔMBIA
COMORES
CONGO
COSTA DO MARFIM
COSTA RICA
CROÁCIA
CUBA
DINAMARCA
DJIBUTI
DOMINICA
EGITO
EL SALVADOR
EMIRADOS ARABES
UNIDOS
EQUADOR
ERITRÉIA
ESLOVÁQUIA
ESLOVENIA
ESPANHA
ESTADOS UNIDOS
ESTÔNIA
ETIÓPIA
FEDERAÇÃO RUSSA
FIJI
FILIPINAS
FINLÂNDIA

AF
ZA
AL
DE
AD
AO
AI
MK
AQ
AG
AN
SA
DZ
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BD
BB
BH
BY
BE
BZ
BJ
BM
BO
BA
BW
BR
BN
BG
BF
BI
BT
CV
CM
KH
CA
QA
KZ
TD
GG
CL
CN
CY
CO
KM
CG
CI
CR
HR
CU
DK
DJ
DM
EG
SV
AE
EC
ER
SK
SI
ES
US
EE
ET
RU
FJ
PH
FI
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FRANÇA
GABÃO
GÂMBIA
GANA
GEÓRGIA
GEORGIA DO SUL E
ILHAS SANDWICH DO
SUL
GIBRALTAR
GRANADA
GRÉCIA
GROELÂNDIA
GUADALUPE
GUAM
GUATEMALA
GUIANA
GUIANA FRANCESA
GUINÉ
GUINÉ BISSAU
GUINÉ EQUATORIAL
HAITI
HOLANDA
HONDURAS
HONG-KONG
HUNGRIA
IÊMEN
ILHA BOUVET
ILHA DO HOMEN
ILHA NATAL
ILHA NORFALK
ILHAS CAIMAN
ILHAS COCOS
ILHAS COOK
ILHAS FAROE
ILHAS HEARD E MC
DONALD
ILHAS MALVINAS
ILHAS MARIANAS DO
NORTE
ILHAS MARSHALL
ILHAS MENORES
AFASTADAS EUA
ILHAS SALOMÃO
ILHAS TURKS E CAICOS
ILHAS VIRGENS
(BRITÂNICAS)
ILHAS VIRGENS (U.S.)
ILHAS WALLIS E FUTURA
ÍNDIA
INDONÉSIA
IRÃ (REPÚBLICA
ISLÂMICA DO)
IRAQUE
IRLANDA
ISLÂNDIA
ISRAEL
ITÁLIA
JAMAICA
JAPÃO
JORDÂNIA
KIRIBATI
KUWAIT
LAOS
LESOTO
LETÔNIA
LÍBANO
LIBÉRIA
LÍBIA
LIECHTENSTEIN
LITUÂNIA
LUXEMBURGO
MACAU
MADAGASCAR
MALÁSIA
MALÁWI
MALDIVAS
MALI
MALTA
MARROCOS
MARTINICA
MAURÍCIO
MAURITÂNIA
MAYOTTE
MÉXICO
MIANMÁ
MICRONÉSIA (EST. DA
FEDERAÇÃO)
MOÇAMBIQUE
MÔNACO
MONGÓLIA
MONT SERRAT
NAMÍBIA
NAURU
NEPAL
NICARÁGUA
NÍGER
NIGÉRIA
NIUE
NORUEGA
NOVA CALEDÔNIA
NOVA ZELÂNDIA
OMÃ
ORGANIZAÇÃO
EUROPÉIA DE PATENTES
PAÍSES BAIXOS

FR
GA
GM
GH
GE
GS

GI
GD
GR
GL
GP
GU
GT
GY
GF
GN
GW
GQ
HT
NL
HN
HK
HU
YE
BV
IM
CX
NF
KY
CC
CK
FO
HM
FK
MP
MH
UM
SB
TC
VG
VI
WF
IN
ID
IR
IQ
IE
IS
IL
IT
JM
JP
JO
KI
KW
LA
LS
LV
LB
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MG
MY
MW
MV
ML
MT
MA
MQ
MU
MR
YT
MX
MM
FM
MZ
MC
MN
MS
NA
NR
NP
NI
NE
NG
NU
NO
NC
NZ
OM
EP
PB

PALAU
PANAMÁ
PAPUA NOVA GUINÉ
PAQUISTÃO
PARAGUAI
PERU
PITCAIRN
POLINÉSIA FRANCESA
POLÔNIA
PORTO RICO
PORTUGAL
QUÊNIA
QUIRGUISTÃO
REINO UNIDO
REPÚBLICA CENTRO
AFRICANA
REPÚBLICA DA CORÉIA
REPÚBLICA DA
MOLDOVA
REPÚBLICA DOMINICANA
REPÚBLICA POPULAR
DEM. DA CORÉIA
REPÚBLICA TCHECA
REPÚBLICA UNIDA DA
TANZÂNIA
REUNIÃO
ROMÊNIA
RUANDA
SAARA OCIDENTAL
SAINT PIERRE E
MIQUELON
SAMOA AMERICANA
SAMOA OCIDENTAL
SANTA HELENA
SANTA LÚCIA
SÃO CRISTÓVÃO E
NEVIS
SÃO MARINO
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
SÃO VICENTE E
GRANADINAS
SENEGAL
SERBIA
SERRA LEOA
SEYCHELLES
SINGAPURA
SÍRIA
SOMÁLIA
SRI LANKA
SUAZILÂNDIA
SUDÃO
SUÉCIA
SUÍÇA
SURINAME
SVALBARD E JAN MAYEN
TADJIQUISTÀO
TAILÂNDIA
TAIWAN, PROVÍNCIA DA
CHINA
TERRAS AUSTRAIS
FRANCESAS
TERRIT. BRITAN.
OCEANO ÍNDICO
TERRITÓRIO OCUPADO
PALESTINO
TIMOR -LESTE
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD E TOBAGO
TUNÍSIA
TURCOMENISTÃO
TURQUIA
TUVALU
UCRÂNIA
UGANDA
URUGUAI
UZBEQUISTÃO
VANUATU
VATICANO
VENEZUELA
VIETNÃ
YUGOSLÁVIA
ZAIRE
ZÂMBIA
ZIMBÁBUE

PW
PA
PG
PK
PY
PE
PN
PF
PL
PR
PT
KE
KG
GB
CF
KR
MD
DO
KP
CZ
TZ
RE
RO
RW
EH
PM
AS
WS
SH
LC
KN
SM
ST
VC
SN
RS
SL
SC
SG
SY
SO
LK
SZ
SD
SE
CH
SR
SJ
TJ
TH
TW
TF
IO
PS
TL
TG
TK
TO
TT
TN
TM
TR
TV
UA
UG
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
YU
ZR
ZM
ZW
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AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AQ
AR
AS
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CX
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EC
EE
EG
EH
EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FM
FO
FR
GA
GB
GD
GE
GF
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GP
GQ
GR
GS

GT
GU
GW
GY
HK
HM
HN

ANDORRA
EMIRADOS ARABES
UNIDOS
AFEGANISTÃO
ANTÍGUA E BARBUDA
ANGUILLA
ALBÂNIA
ARMÊNIA
ANTILHAS HOLANDESAS
ANGOLA
ANTARTICA
ARGENTINA
SAMOA AMERICANA
ÁUSTRIA
AUSTRÁLIA
ARUBA
AZERBAIJÃO
BÓSNIA E HERZEGÓVINA
BARBADOS
BANGLADESH
BÉLGICA
BURKINA FASO
BULGÁRIA
BAREINE
BURUNDI
BENIN
BERMUDAS
BRUNEI DARUSSALAM
BOLÍVIA
BRASIL
BAHAMAS
BUTÃO
ILHA BOUVET
BOTSUANA
BELARUS
BELIZE
CANADÁ
ILHAS COCOS
REPÚBLICA CENTRO
AFRICANA
CONGO
SUÍÇA
COSTA DO MARFIM
ILHAS COOK
CHILE
CAMARÕES
CHINA
COLÔMBIA
COSTA RICA
CUBA
CABO VERDE
ILHA NATAL
CHIPRE
REPÚBLICA TCHECA
ALEMANHA
DJIBUTI
DINAMARCA
DOMINICA
REPÚBLICA DOMINICANA
ARGÉLIA
EQUADOR
ESTÔNIA
EGITO
SAARA OCIDENTAL
ORGANIZAÇÃO
EUROPÉIA DE PATENTES
ERITRÉIA
ESPANHA
ETIÓPIA
FINLÂNDIA
FIJI
ILHAS MALVINAS
MICRONÉSIA (EST. DA
FEDERAÇÃO)
ILHAS FAROE
FRANÇA
GABÃO
REINO UNIDO
GRANADA
GEÓRGIA
GUIANA FRANCESA
CHANNEL ISLAND OF
GUERNSEY
GANA
GIBRALTAR
GROELÂNDIA
GÂMBIA
GUINÉ
GUADALUPE
GUINÉ EQUATORIAL
GRÉCIA
GEORGIA DO SUL E
ILHAS SANDWICH DO
SUL
GUATEMALA
GUAM
GUINÉ BISSAU
GUIANA
HONG-KONG
ILHAS HEARD E MC
DONALD
HONDURAS

HR
HT
HU
ID
IE
IL
IN
IO
IQ
IR
IS
IT
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
MG
MH
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NC
NE
NF
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NU
NZ
OM
PA
PB
PE
PF
PG
PH
PK
PL
PM
PN
PR
PS
PT
PW
PY
QA
RE
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
RS
SD
SE
SG
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CROÁCIA
HAITI
HUNGRIA
INDONÉSIA
IRLANDA
ISRAEL
ÍNDIA
TERRIT. BRITAN.
OCEANO ÍNDICO
IRAQUE
IRÃ (REPÚBLICA
ISLÂMICA DO)
ISLÂNDIA
ITÁLIA
JAMAICA
JORDÂNIA
JAPÃO
QUÊNIA
QUIRGUISTÃO
CAMBOJA
KIRIBATI
COMORES
SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS
REPÚBLICA POPULAR
DEM. DA CORÉIA
REPÚBLICA DA CORÉIA
KUWAIT
ILHAS CAIMAN
CAZAQUISTÃO
LAOS
LÍBANO
SANTA LÚCIA
LIECHTENSTEIN
SRI LANKA
LIBÉRIA
LESOTO
LITUÂNIA
LUXEMBURGO
LETÔNIA
LÍBIA
MARROCOS
MÔNACO
REPÚBLICA DA MOLDOVA
MADAGASCAR
ILHAS MARSHALL
ANT.IUGOSLÁVIA
(REP.MACEDÔNIA)
MALI
MIANMÁ
MONGÓLIA
MACAU
ILHAS MARIANAS DO
NORTE
MARTINICA
MAURITÂNIA
MONT SERRAT
MALTA
MAURÍCIO
MALDIVAS
MALÁWI
MÉXICO
MALÁSIA
MOÇAMBIQUE
NAMÍBIA
NOVA CALEDÔNIA
NÍGER
ILHA NORFALK
NIGÉRIA
NICARÁGUA
HOLANDA
NORUEGA
NEPAL
NAURU
NIUE
NOVA ZELÂNDIA
OMÃ
PANAMÁ
PAÍSES BAIXOS
PERU
POLINÉSIA FRANCESA
PAPUA NOVA GUINÉ
FILIPINAS
PAQUISTÃO
POLÔNIA
SAINT PIERRE E
MIQUELON
PITCAIRN
PORTO RICO
TERRITÓRIO OCUPADO
PALESTINO
PORTUGAL
PALAU
PARAGUAI
CATAR
REUNIÃO
ROMÊNIA
SERBIA
FEDERAÇÃO RUSSA
RUANDA
ARÁBIA SAUDITA
ILHAS SALOMÃO
SEYCHELLES
SERBIA
SUDÃO
SUÉCIA
SINGAPURA

SH
SI
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TF
TG
TH
T
TK
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
UM
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VI
VN
VU
WF
WS
YE
YT
YU
ZA
ZM
ZR
ZW

SANTA HELENA
ESLOVENIA
SVALBARD E JAN MAYEN
ESLOVÁQUIA
SERRA LEOA
SÃO MARINO
SENEGAL
SOMÁLIA
SURINAME
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
EL SALVADOR
SÍRIA
SUAZILÂNDIA
ILHAS TURKS E CAICOS
CHADE
TERRAS AUSTRAIS
FRANCESAS
TOGO
TAILÂNDIA
TADJIQUISTÀO
TOKELAU
TIMOR-LESTE
TURCOMENISTÃO
TUNÍSIA
TONGA
TURQUIA
TRINIDAD E TOBAGO
TUVALU
TAIWAN, PROVÍNCIA DA
REPÚBLICA UNIDA DA
TANZÂNIA
UCRÂNIA
UGANDA
ILHAS MENORES
AFASTADAS EUA
ESTADOS UNIDOS
URUGUAI
UZBEQUISTÃO
VATICANO
SÃO VICENTE E
GRANADINAS
VENEZUELA
ILHAS VIRGENS
(BRITÂNICAS)
ILHAS VIRGENS (U.S.)
VIETNÃ
VANUATU
ILHAS WALLIS E FUTURA
SAMOA OCIDENTAL
IÊMEN
MAYOTTE
YUGOSLÁVIA
ÁFRICA DO SUL
ZÂMBIA
ZAIRE
ZIMBÁBUE

“Lista dos Códigos de Duas-Letras
para representação dos Paises,
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